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Förord 
Detta arbete representerar resultat från projektet "Invandrarna och 
den tekniska utvecklingen" som finansierats av Arbetsmiljöfonden. 

Undersökningen, vars datainsamlingsdel till största delen genomför
des 1989-90, syftade till att belysa arbetsvillkor, kvalifikationskrav och 
möjligheter till medbestämmande för arbetare med invandrarbakgrund 
på bilfabriken Volvo Torslandaverken i Göteborg (nuvarande "Biltill
verkningen i Sverige"). Projektet har utförts i samarbete mellan 
Sociologiska institutionen vid Umeå Universitet, Sociologiska institu
tionen vid Göteborgs Universitet samt Arbetslivscentrum i Stockholm. 

Följande forskare har medverkat vid genomförandet av studien: 
Wuokko Knocke, Arbetslivscentrum i Stockholm; Sarah Britz och Sven 
Paulson, Sociologiska institutionen vid Göteborgs Universitet samt 
Gunnar Augustsson och Aleksandra Ålund, Sociologiska institutionen 
vid Umeå Universitet. Jag tackar dessutom Gunilla Furst och Kirsti 
Kuusela vid Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet för deras 
medverkan i intervjuarbetet. 

Men framförallt tackar jag anställda vid Volvos personbilstillverkning 
i Torslanda för deras beredvillighet att ställa upp på intervjuer och sam
tal samt arbetsledare, tekniker, personalavdelning och fackklubb för 
tillmötesgående, öppenhet och en enastående hjälpsamhet vid under
sökningens genomförande. 

Vi vill påpeka att de här presenterade resultaten troligen inte är 
unika för fabriken i Torslanda. Det mesta tyder på att förhållandena är 
likartade på andra större verkstadsföretag med relativt stor andel av 
invandrade arbetare. Det är viktigt att komma i håg att undersökningen 
speglar förhållandena 1989, den senaste högkonjunkturens sista år. Nu 
har mycket säkert hunnit ändra sig. 

Umeå 1 december, 1993 Carl-Ulrik Schierup 
projektledare 
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1 
Etnicitet och arbete 
Studier från en svensk bilfabrik 

CARL-ULRIK SCHIERUP 

Inledning 

En söndag kunde man i radioprogrammet "Go'morron världen" få höra 
Per Gyllenhammar tala engagerat mot rasism och främlingsfientlighet. 
Dessa tendenser i det tidiga 90-talets Sverige är inte bara moraliskt för
kastliga, tyckte före detta Volvo-chefen; de uttrycker också en brist på 
medvetande om vad som skapat Sveriges välfärd och industriella fram
gångar. Invandringen har länge utgjort en ovärderlig resurs för svenskt 
samhälle och näringsliv. Så är det också idag. Sverige skulle lätt kunna 
ta emot minst 100.000 nya invandrare om året under 90-talet. Samtidigt 
borde det vara rimligt att Sverige också börjar se mera kräset på vem vi 
tar hit. Det är ingen skam att börja ge förtur till människor som bättre 
kan tänkas anpassa sig här och som kan ge de mest värdefulla bidragen 
till utvecklingen av det svenska samhället, konkluderade Gyllenham
mar. 

Det var som att lyssna till en programförklaring för den nya och mer 
pragmatiska svenska flykting- och invandringspolitiken under 90-talet.i 

1 Det handlar, för att återge före detta kabinettssekreterare Sverker Åströms rekommendationer, 
om en flyktingpolitik där man inte bör undandraga sig att fråga "om den sökande har en kompe
tens som tillåter honom eller henne att göra en nyttig insats i det svenska arbetslivet", eller att 
''bedöma om han eller hon kommer från ett land eller en kultur vars seder och bruk är så väsens
främmande att en någorlunda harmonisk anpassning är svär eller omöjlig" (Åström 1990). Denna 
selektiva flyktingpolitik bör, enligt Åström och andra, varvas med en konjunkturanpassad och 
ekonomiskt betingad invandring av arbetssökande, främst från Östeuropa; ett scenario som redan 
i viss män blivit verklighet. 
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Men Gyllenhammars funderingar leder också tankarna bakåt i tiden; 
till 60- och 70-talens stora invandringsvåg till Västeuropa och Sverige. 
Gyllenhammar vet vad han talar om, när han beskriver invandrare som 
en resurs för svensk samhälle och näringsliv. I början av 1970-talet var 
det helt enkelt invandrarna som bar upp Volvo-koncernen. Detta 
gällde nog allra mest Volvo Torslandaverken i Göteborg (VTV), där så . 
många som 70% av dem som då anställdes var av utländsk härkomst. 

Föreliggande bok handlar om dessa 60- och 70-talens invandrare och 
deras arbetslivserfarenheter på VTV. Nu ett tjugotal år senare kan vi 
på basis av enkäter, personalstatistik och samtalsintervjuer på VTV få 
en ganska klar uppfattning om samband mellan etnisk bakgrund och de 
anställdas arbetskarriärer. Längre fram redogör jag detaljerat för rap
portens uppläggning och innehållet i olika delavsnitt. Som en övergri
pande slutsats, vill jag påpeka att just förekomsten av etnisk diskrimine
ring utgör ett väsentligt hinder för en harmonisk utveckling av såväl det 
svenska arbetslivet som det svenska samhället i sin helhet. Detta är en 
central politisk fråga för dagen och morgondagen, som har kommit att 
bli allt mer akut under inflytande av 90-talets skärpta samhällsklimat. 

Bakgrund: Rekrytering, massproduktion, omstrukturering 

Man var i sanning selektiv, då det gällde rekrytering av utländsk arbets
kraft till VTV. Liksom andra stora industriföretag finkammade Volvos 
personalrekryterare Finland och sedan (fd) Jugoslavien på arbetskraft 
med utbildning och kvalifikationer riktade mot metallindustrin. Det 
betydde att rekryteringen samtidigt medförde en åderlåtning av 
ursprungsländerna. 

Mot slutet av 1960-talet började invandringen från Jugoslavien bli en 
betydande konjunkturbuffert för delar av svensk verkstadsindustri. För 
ett antal större industrier, till exempel Volvo Torslandaverken, SK.F 
och Alfa Laval, som kämpade för att öka sina marknadsandelar och 
dämpa produktionskostnaderna blev rekryteringen av jugoslavisk 
arbetskraft ett välkommet tillskott. Rimligen medverkade den stora 
invandringen från Finland, Jugoslavien och andra medelhavsländer 
även till att hålla löneutvecklingen på en för arbetsgivarna acceptabel 
nivå i ett läge där behovet av omfattande strukturrationaliseringaer 
kom att bli allt mer trängande. Det har också hävdats att invandringen 
betydde att svenska verkstadsarbetare kunde avancera in i arbetsle
dande eller administrativa jobb inom industrin eller övergå till privat 
eller offentligt servicearbete (Persson 1972). 

Om inte invandringen ägt rum skulle industrins framgångar ha hotats 
av akut brist på arbetskraft samt troligen höjda löne- och produktions-
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kostnader. Inte minst för bilindustrin var invandringen viktig. Trots sin 
stora ekonomiska betydelse för Sverige är Volvos personbilsproduktion 
liten; en dvärg inom denna massproduktionens klassiska industrigren. 
Under 70-talet ansågs "små" företag som Volvo Personbilar och SAAB, 
liksom bilproduktionen inom mindre nationer på det hela taget, vara 
dömda till undergång (Berggren 1990: 102). Produktionstekniken var 
den klassiska "tayloristiska", som byggde på löpande bandteknik, tids
studier och monotona uppstyckade arbetsmoment samt god tillgång på 
arbetskraft. Äldre invandrade arbetare som hade varit anställda vid 
VTV sedan mitten av 1960-talet berättar om hur svenskarna undan för 
undan försvann från det monotona arbetet vid banden medan arbets
takten ökade. Och allt eftersom svenskarna ryckte upp i andra och bät
tre positioner och yrken fylldes banden allt mer med invandrade arbe
tare. Många kände sig maktlösa gentemot pressen från arbetsledarna 
och tidstudiemännen. De invandrade arbetarna hade ingen stark posi
tion i det svenska facket och svenska arbetare och facket upplevdes 
ofta som osolidariska. 

Personbilstillverkningen överlevde under 6{}-talet och början av 70-
talet på basis av en relativt konstant teknisk produktionsprocess, en 
intensifiering av arbetstakten och många nyanställningar. Detta 
säkrade att en starkt ökad produktionsvolym kunde tillföras en 
expanderande världsmarknad för bilar till konkurrenskraftiga priser. 
Denna arbetsintensiva företagsstrategi möjliggjordes av den stora 
invandringen. Från 1966 till 1970 ökade Volvo Torslandaverkens 
produktion med drygt 6()% och antalet kollektivanställda med totalt 
ungefär 56%. Men antalet anställda utländska medborgare på VTV 
ökade däremot under samma period med nästan 85% (Tabell 1 ). 

Tabell 1: Antal kollektivanställda, kollektivanställda utländska med
borgare och antal producerade bilar pA Volvo-Torslandaverken 1966-
89 

Antal anställda Antal tillverkade 
Totalt Utl.medb. bilar 

1966 4783 0 22&1 123 000 

1970 7467 0 4319 199 000 

1975 7395 3792 169000 

1980 7589 .3886 147 000 

1989 7.214 2303 

Källa: VIVs personalavdelning. 0 Uppskattade uppgifter 
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Till omkring 1980 dominerades svensk bilindustri alltså av invandrade 
arbetare, främst från Finland och Jugoslavien. Men sedan början av 70-
talet har en större strukturomvandling ägt rum. Bakgrunden är en djup 
kris för svensk bilproduktion från mitten av 1970-talet. Både Volvo och 
SAAB präglades då av otidsenlig produktionsteknik och föråldrade 
bilmodeller. Oljekrisen medförde stora kostnadsökningar. Samtidigt 
kom strejker och missnöje på verkstadsgolvet att uttrycka växande kri
tik mot traditionella former av tayloristisk arbetsorganisation. Bilföre
tagen förlorade marknadsandelar både i Sverige och internationellt. 
Resultatet blev en kraftig produktionsnedgång medan världsmarkna
den och konkurrenterna expanderade (Berggren 1990: 108). 

Bilindustrins strategi för att övervinna krisen resulterade i stora 
investeringar i forsknings- och utvecklingsarbete och ett nytt och mer 
differentierat utbud av bilmodeller. Ett tillmötesgående av kritiken från 
arbetare och fack samt behovet av kvalitetshöjningar i produktionen 
ledde till satsningar på ny teknologi och nya typer av arbetsorganisa
tion. Dessa satsningar vände krisen i svensk bilindustri till en överras
kande stark expansion på 1980-talet. 

För Volvos del utvecklades nya produktionskoncept som talar om en 
radikal humanisering av industriarbetet. Företagets strategi präglades 
av en uppgörelse med taylorismens uppstyckande produktionssätt och 
det manuella rutinarbetet. Den nya tidens flaggskepp, monteringsfabri
ken i Uddevalla, gör helt upp med taylorismens principer. Man satsar 
på nya typer av omväxlande "hantverksbetonat" monteringsarbete och 
självstyrande grupper med stort egetansvar för arbetets uppläggning 
och genomförande. Olika ledarskapsfunktioner, administration och ett 
visst ekonomiskt ansvar delegeras till den enskilda produktionsgrup
pen. 

Men även den gamla etablerade fabriken i Torslanda, en av Sveriges 
största arbetsplatser, fick undergå modernisering från mitten av 1970-
talet. Hela större avdelningar vid VfV byggdes om eller byggdes till. 
De blev, liksom Uddevallafabriken, centra för nya typer av ledarskap 
och arbetsorganisation. Som svar på fackets kritik har ledningen satsat 
på att skapa en ny positiv "företagsanda" bland de anställda, som bygger 
på ökat medinflytande samt kontinuerlig internutbildning och 
"personalutveclding". Detta har setts som viktiga förutsättningar för 
uppbyggandet av en mer flexibel produktionsorganisation som kan ta 
upp kampen med den "japanska utmaningen". Upprepade reformer har 
medfört ändrad arbetsmiljö, en generell höjning av kvalifikationskraven 
och satsningar på nya möjligheter för medbestämmande inom företa
get. Inför 1992 har produktionsprocessen på Volvo Torslandaverken 
organiserats om helt och fabriken går idag under benämningen 
"Biltillverkningen i Sverige". Också enskilda avdelningar har fått nya 
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namn och ny administrativ status. I denna studie kommer vi emellertid 
fortfarande att använda beteckningen Volvo-Torslandaverken (VTV) 
och även benämningarna på de enskilda avdelningarna på VTV som de 
var när studien genomfördes. 

VTV som arbetsplats har alltså genomgått en serie av större och 
mindre förändringar av produktionsuppläggning och arbetsorganisa
tion. Men både pragmatiska kostnadskalkyler, den existerande tekniska 
ramen kring produktionsprocessen och etablerade intressen förbundna 
med den traditionella typen av arbetsorganisation, har inneburit att det 
finns gränser för hur snabbt eller hur långt denna modernisering har 
kunnat gå. Tills vidare närmar sig endast delar av Torslandaverken de 
visionära reformkrafternas ideer om hur en modern bilfabrik bör se ut. 
Organisationen inom stora delar av VTV vilar fortfarande som helhet 
på de traditionella tayloristiska grundprinciperna. 

Invandrarnas Volvo-historia 

De invandrade arbetarna är högst ojämnt fördelade mellan de olika 
avdelningarna, med stor övervikt för de delar där det manuella rutinar
betet fortfarande dominerar. Samtidigt har andelen invandrare sjunkit 
betydligt. 1989, när undersökningen genomfördes, var dock fortfarande 
ca 30% av de kollektivanställda utländska medborgare och var femte 
nyanställd hade invandrarbakgrund. 

Med vår undersökning har vi önskat beskriva dessa människors situa
tion och framtida möjligheter på en av Sveriges största industriar
betsplatser. Men vi pekar även på en rad mer allmänna problem som 
bortom Gyllenhammars vision om invandrare som resurs, ger lnvan
drarsverige en djupare och kritisk innebörd. Vi berättar vår version av 
de invandrade arbetarnas "Volvo-historia"; om 20 års mänskliga 
förhoppningar, vedermödor och dilemman inom ramen för en förän
derlig produktionsorganisation. Med Volvo-arbetarna - svenskar som 
invandrare - diskuterade vi arbetsmiljö, kamratskap, utbildnings- och 
karriärmöjligheter i företaget och förhållandena mellan människor med 
olika etnisk bakgrund. Men vi intervjuade också företrädare för företag 
och fack. Allt detta gav oss en uppfattning om olika syn på vad ett 
svenskt industriföretag är och bör vara; om många olika mänskliga livs
världar och handlingsstrategier som bryts mot varandra i vardagens 
rutiner. 

Många av de "gamla" invandrarna från 6()-talet och 70-talet har slitits 
ut vid löpande bandet och sjukpensionerats. Andra har funnit annat 
arbete utanför Volvo, mest inom typiska "invandraryrken" i servicesek
torn ( transport, restaurang, städning, vård) eller som egenföretagare. 
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Andra jobbar fortfarande kvar på V1V. De flesta av dem vi talade med 
var kritiska till arbetsorganisationen och arbetsförhållandena eller kla
gade över vad de uppfattade som diskriminering från arbetsledares och 
svenska arbetskamraters sida. Men slutrepliken var ändå för det mesta: 
"Volvo är ändå Volvo". Andemeningen i detta var ett erkännande av att 
Volvo under många år har visat sig vara ett av Sveriges och Göteborgs 
mest stabila industriföretag med en hög grad av anställningstrygghet. 
Man vet vad man har, och för medelålders industriarbetare med 
invandrarbakgrund är utrymmet för att välja arbete inte särskilt stort. 
Samtidigt kände man sig dock hotad av den tekniska utvecklingen och 
nya former av arbetsorganisation. Ställda inför frågor om 
strukturomvandling och rationalisering såg de flesta sin framtid som 
osäker. 

Yngre anställda med invandrarbakgrund - oavsett om de är födda 
och har gått i skola i Sverige eller om de är nyinvandrade - ser ofta sin 
valsituation på helt annorlunda sätt. De flesta känner sig avskräckta av 
föräldrarnas erfarenheter av det industriella rutinarbetet. En möjlighet 
som anges är att sikta mot att uppnå bättre arbete och befattningar i 
företaget. Samtidigt verkar det vara en allmän uppfattning, att man i så 
fall måste visa sig vara "dubbelt så bra" som "svenska" arbetskamrater, 
för att ha chans att övervinna diskrimineringens och fördomsfullhetens 
barriärer. I likhet med "vanliga" svenska ungdomar verkar även 
"invandrarungdomar" ofta betrakta verkstadsarbetet som enbart en 
kortvarig sysselsättning i väntan på att kunna gå vidare mot högre 
utbildning och karriär utanför industrin. Få i den yngre generationen 
tycks vara beredda att låta sig fångas i ett monotont industrijobbs yrkes
fälla. De ser på sina föräldrars erfarenheter och har få illusioner då det 
gäller värderingen av sina egna karriärmöjligheter i industrin. 

Deras uppfattningar representerar både en kritik av och en utmaning 
för ett företag med en human ideologi och som säger sig syfta till att 
satsa på medarbetarnas individuella och kollektiva begåvningsreserv 
och värna om de mänskliga resurserna. I en tid präglad av "ålderschock" 
och ändrade hållningar till arbete är V1Vs framtid beroende av att 
ungdomars krav på en bättre arbetsmiljö med goda individuella och so
ciala utvecklingsmöjligheter tas på allvar. Många av de materiella för
bättringar som tidigare generationer kämpat för tas nu för givna. Yngre 
människor prioriterar andra värden än tidigare generationer, oavsett 
etniskt ursprung. Varken växande konjunkturbetingad arbetslöshet 
eller en ökad invandring till Sverige kommer, i det långa loppet, att 
ändra på detta. 
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Studiens uppläggning 

Vårt syfte med denna studie är att belysa det komplexa förhållandet 
mellan etnicitet och arbete. Vi fokuserar speciellt på vad teknisk 
förändring och omvandling av arbetsorganisationen betyder för 
utvecklingen av de etniska relationerna på verkstadsgolvet. 

För att kunna belysa vårt forskningsproblem från olika infallsvinklar 
har vi använt flera olika metoder för datainsamling. Sålunda har vi 
använt företagets egna registerdata, genomfört intervjuer och gjort en 
enkätundersökning. Dessutom har en av forskarna arbetat med delta
gande observation; det vill säga deltagit i arbete och social samvaro på 
en av VTVs produktionsavdelningar. VTV:s egna data har använts för 
att beskriva företagets struktur, ifråga om antalet anställda, olika med
borgarskapsgruppers andel, placering i arbetsvärderingsgrupper etc. 
Längre samtalsintervjuer ( mellan en och tre timmar per intervju) har 
genomförts med ett 60-tal arbetare av svensk, finsk och jugoslavisk 
bakgrund; yngre och äldre, kvinnor och män.2 Intervjuerna har genom
förts av personer som talar såväl svenska som de intervjuades moders
mål och som är väl förtrogna med forskning om etniska relationer och 
även med arbetslivsforskning. Utöver dessa samtal med kollektivan
ställda arbetare intervjuades även ett 50-tal arbetsledare, tjänstemän 
och tekniker om deras syn på ledningsfrågor, arbetsorganisation, tek
nisk utveckling och mellanmänskliga relationer på VTV.3 Enkätunder
sökningen baserades på ett urval av drygt 300 kollektivanställda från 
VTVs personalregister med en jämn fördelning över tre medborgar
skapskategorier: svenskar, finnar och jugoslaver.4 Enkäten kom att 
utgöra ett värdefullt komplement till - å ena sidan - företagsstatistiken 
med dess översiktlighet, men brist på detalj och - å andra sidan - till 
samtalsintervjuernas personliga skildringar.s 

2 Dessa intervjuer genomfördes i form av fria samtal, men med en standardiserad, förstrukturerad 
frågelista som obligatoriskt underlag. Kopia av frågelistan finns i Bilaga J. Intervjuerna med sven
ska kvinnor gjordes av Gunilla Fiirst och intervjuerna med finska män av Kirsti Kuusela, båda 
sociologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Intervjuerna med finska kvinnor genomför
des av Wuokko Knocke, Arbetslivscentrum. Svenska män intervjuades av Gunnar Augustsson, 
jugoslaviska män av Carl-Ulrik Schierup och jugoslaviska kvinnor av Aleksandra Ålund, alla so
ciologiska institutionen vid Umeå Universitet. 
3 Större delen av detta intervjuarbete genomfördes av Gunnar Augustsson och Sven Paulson. 
4 Enkätformuläret finns i Bilaga Il. 
s En undersökning av detta slag reser en del undersökningstekniska såväl som etiska problem. 
Ett stort problem är definitionen på "invandrare". Av praktiska skäl har medborgarstatus valts som 
kriterium för urval till enkäten. Det beror på att företagets register är uppbyggt med utgångspunkt 
från medborgarskap. Det innebär att alla personer som invandrat från andra länder och seder
mera blivit svenska medborgare definieras som svenskar. Å andra sidan finns det personer som 
levt hela sitt liv i Sverige och ändå har ett utländskt medborgarskap och som på detta sätt ej defi
nieras som svenskar. Det skulle resa oöverstigliga hinder att istället arbeta med ett nyanserat 
begrepp om etnisk ursprung på ett företag med så många anställda som VIV. Ett etiskt problem 
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De sex forskarna som har bidragit till denna rapport har använt sig av 
olika delar av detta källmaterial. De har också lagt vikt vid olika aspek
ter av de etniska relationerna som de återspeglas i de konkreta frå
geställningarna som olika avsnitt bygger på. Detta ger rapporten karak
tären av en samling studier, där var och en står för sig själv, eller sna
rare förtydligar varierande aspekter av förhållandet mellan etnicitet 
och arbete.6 Tillsammans kastar de ett sammansatt ljus över ett viktigt 
gemensamt tema och en samhällelig angelägenhet vars betydelse räcker 
långt utanför VTVs fabriksport. Det handlar om "arbetets etniska del
ning" i det moderna Sverige. 

Arbetets etniska delning: Om bokens innehåll 

Etnicitet har blivit en alltmer central aspekt av arbetets organisering i 
det moderna svenska samhället. Samtidigt är arbetet centralt för det 
sätt på vilket föreställningar om etnicitet struktureras. Trots detta har 
man sällan i arbetslivsstudier tagit upp de ömsesidiga sambanden mel
lan dessa processer ( etnicitet och arbete) eller ens på ett begreppsligt 
plan fört in etnicitet i debatten om arbetslivet. När till exempel sociolo
ger eller ekonomer diskuterar arbetslivet eller arbetsmarknaden negli
gerar de, med få undantag, betydelsen av etnicitet. Och när, å andra 
sidan, till exempel kulturforskare undersöker etnicitet, tar de nästan 
aldrig hänsyn till arbetets betydelse. 

Med etniska relationer åsyftar vi sociala förhållanden mellan olika 
kulturellt definierade kategorier eller grupper i samhället. När det i 
vardagen talas om "etniska grupper", refereras det till människor med 
ett antaget gemensamt ursprung, i regel definierade utifrån speciella 
kulturella särdrag, som antas skilja dem från andra etniska grupper. För 
det mesta uppfattas etnicitet som någonting närmast naturgivet och 
mer eller mindre oföränderligt. 

Vi har i flera sammanhang påpekat det problematiska med denna 
cementerande och kulturaliserande syn på etnicitet så som den allt för 
ofta framträder i offentliga och populära debatter (Ålund and Schierup 

ligger i att man i en undersökning av detta slag i intervjuer kan "tvinga" fram svar som gör skillnad 
på personer med olika medborgarskapi;bakgrund utan att den intervjuade egentligen ser några 
påtagliga, relevanta skillnader. Vi har försökt vara uppmärksamma så att vi undvikit att skapa 
sådana situationer. Ett annat är att många invandrare, i större utsträckning än svenskar, har erfa· 
renheter, både från sitt ursprungsland och Sverige, som gör att de är ytterst tveksamma till att 
svara på frågor om "överheten". De är helt enkelt rädda för repressalier. Flera av de personer som 
kommit med i urvalet för intervju och enkät har uppgivit sådana skäl för att avstå från deltagande, 
vilket vi givetvis respekterat. 
6 Varje författare ansvarar därmed också för sina egna tolkningar och synpunkter. 
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1991 ). På samma sätt som samhälleliga och historiska förhållanden skif
tar med tiden skiftar också innebörden av sociala relationer mellan 
olika grupper i samhället. Detta gäller även för grupper som vi väljer 
att definiera kulturellt. Kultur är föränderlig och bär på symboliska 
uttryck som syftar både till att stärka intern sammanhållning och att 
framhäva socialt avstånd till andra grupper i samhället. Kulturens sym
boliska laddning är relaterad till sociala spänningar i samhället. 

Mak~förhållanden mellan minoritet ~h majoritet, eller arb:tsdeliing 
på etmska grunder och med denna förbundna förmer av over- och 
underordning, är exempel på dessa spänningar. Att förhållandet mellan 
olika typer av arbete i samhället eller i ett företag uttrycks just genom 
en etnisk arbetsdelning har att göra med att tillskrivna kulturella sär
drag utgör kriterier för fördelning och värdering av arbetsuppgifter. 
Det kan gå till på det sättet att vissa jobb blir definierade som naturligt 
hörande samman med vissa etniska grupper; jobb som "naturligt" till
faller svenskar; eller som är "finska jobb"; "jugoslaviska" eller "grekiska" 
jobb; "iranska jobb" etc. Kulturella stereotypier kan alltså tjäna till att 
befästa sociala rangordningar i arbetslivet. En etniskt strukturerad 
arbetsdelning rättfärdigas i kulturella termer genom en fokusering på 
kulturella skillnader. 

Gösta Arvastson (1991) beskriver framväxten av en etnisk, eller som 
han kallar det, "kulturell arbetsdelning" i efterkrigstidens Sverige på 
följande sätt: 

Perioder av finsk invandring avlöstes av en jugoslavisk, en grekisk, en tur
kisk och degraderingen av invandrarna blev tydligare på sjuttiotalet. I takt 
med storindustrins avhumanisering och välståndsökningen skapades nya 
proletära underskikt, som upl'rätthöll de farligaste jobben. Den etniska 
identiteten förklarade mänmskans position i produktionsprocessen ... 
Uthållighet, risktagande och förmågan att utsätta sig för hälsofarliga jobb 
är kulturella egenskaper, som skiljer svenska arbetare från serber och fin
nar. Det uppstod bilder, som visade vad finnar var bra på. De hade sisu ... 
och begår Självmord, tyskar är hårda, polacker leker och makedonier är 
snälla ... jugoslaver tog kål på sig själva genom ständiga bråk. .. de kan inte 
samarbeta ... irländare var trots sin yrkesskicklighet odugliga i svensk far
tygsproduktion, .. På Volvo koncentrerades och hierarkiserades etniska 
schatteringar. Monteringsfabriken med finska kvinnor, måleri med jugo
slaver ... metodingenjörer lärde sig kombinera olika .pationaliteter i en och 
samma grupp så att mgen kunde prata, vilket ökar e!'{ektivitetsuttaget"; 

Så uppstod en kulturell arbetsmarknad bredvid den ekonomiska, skri
ver Arvastson (ibid). Dessa förhållanden har paralleller med utveck
lingen i andra delar av världen (Quinland and Lever-Tracy 1988). 
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Skiktningar på den interna arbetsmarknaden 

Utvecklingen mot en etnisk arbetsdelning har antytts redan i början av 
70-talet (Persson 1972). Polarisering mellan olika kategorier av jobb 
och mellan svenska och invandrade arbetare i yrkessammansättningen. 
tycks kontinuerligt ha medverkat till att säkra svenska arbetares upp
flyttning till tjänstemannakåren (ibid. och Paulson 1991). 

Dessa förhållanden har sin motsvarighet på V1V där det verkar vara 
mycket vanskligt för anställda med invandrarbakgrund att avancera till 
tjänstemannapositioner. Detta är en av de utvecklingstendenser som vi 
(Schierup, Paulson och Ålund) diskuterar i nästa avsnitt under 
rubriken "Skiktningar på den interna arbetsmarknaden - Etnisk 
arbetsdelning och dekvalificering". Med utgångspunkt i en beskrivning 
av förhållandet mellan arbetskvalifikationer bland svenskar, finnar och 
jugoslaver, och deras olika ställning inom V1V diskuteras frågor om 
arbetets "dekvalificering" inom ramen av en allmän teori om 
(företagsspecifika) "interna arbetsmarknaders" utveckling i Sverige. Vi 
pekar på betydelsen av arbetsledningens rekryteringsstrategier för olika 
invandrargruppers ställning inom organisationens ramar. Formella 
kvalifikationer tycks inte ge tillgång till skälig yrkesmässig och social 
mobilitet. Speciellt problematisk är vissa gruppers brist på tillgång till 
kompetensgivande internutbildning; nyckeln till mobilitet inom 
företagets interna arbetsmarknad. Men i motsättning till gängse ideer 
om en enkel "dualisering" mellan "invandrare" och "svenskar" tycks det 
utveckla sig en komplicerad hierarki av etniska grupper på 
företagsnivå, där vissa invandrargrupper håller en stark position inom 
relativt attraktiva jobb och nischer, medan andra tenderar att bli kvar i 
de mest monotona jobben år efter år. Situationen kompliceras 
ytterligare av att män och kvinnor från samma etniska grupp fördelas 
ojämnt över jobbstrukturen. Samspelet mellan kön och etnicitet visar 
sig vara centralt för förståelsen av karaktären av pågående 
diskriminerings- och dekvalificeringsprocesser. 

Kön, etnicitet och teknisk utveckling 

Detta är också utgångspunkten för Wuokko Knockes bidrag ( avsnitt 
3): "Kön, etnicitet och teknisk utveckling". Knocke påpekar 
könsblindheten hos arbetslivsforskare, som analyserat så kallade "nya 
produktionskoncept" inom industrin. Med bakgrund i en analys av 
samtalsintervjuer med invandrade arbetare på V1V, samt intervjuer 
med arbetsledare och fackligt aktiva, diskuterar hon förutsättningarna 
för övergången till nya mer flexibla produktionssystem och möjligheter 
att undvika polarisering efter könsmässiga och etniska linjer. För att 
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skapa jämlikhet i arbetslivet krävs insikt i det sociala könssystemet, 
skriver hon. Den etniska segregeringens grunder utgör strukturella 
barriärer som drabbar invandrade kvinnor och män som kollektiv och 
riskerar att utesluta dem från de möjligheter som ligger inom den nya 
produktionsordningen. Här är en aktiv och medveten personalpolitik 
och breda utbildningsåtgärder en central förutsättning. Men på VTV 
förefaller personalpolitiken ha styrts av kortsiktighet och selektivitet. 
Resultatet för de invandrade arbetarna har blivit stagnation på den 
interna arbetsmarknaden och i många fall utslagning. Detta har drabbat 
de invandrade kvinnorna speciellt hårt. Företaget har försummat 
dynamiska, framåtsyftande investeringar i personalutbildning för 
invandrare inför de omstruktureringar och nya kompetenskrav som 
idag allt mer slår igenom. Även om invandrarna har varit centrala som 
produktionsfaktor har resultatet av en kortsiktig politik ändå blivit 
kontraproduktivt, för både företaget och för de anställda, hävdar 
Knocke. 

Mot en ny "svensk" modell 

I avsnitt 4, "Mot en ny 'svensk' modell?", diskuterar Gunnar Augustsson 
närmare det komplexa förhållandet mellan teknik, arbetsorganisation 
och etniska relationer. Utvecklingen mot ett nytt decentraliserat, så 
kallat företagskorporativistiskt tänkande inom svensk industri är cen
tral för förståelsen av aktuella tekniska och organisatoriska föränd
ringar. 

Med utgångspunkt i det tekniskt-ekonomiska systemets förändring 
under 1980-talet analyserar han förändringar av etniska relationer på 

. VTV i samband med introduktion av modem grupporienterad 
arbetsorganisation. Tendensen tycks gå mot en allt mer markant margi
nalisering av arbetare med invandrarbakgrund. Det empiriska materia
let är samtalsintervjuer med svenska arbetare samt tjänstemän och 
fackligt förtroendevalda samt deltagande observation inom en moder
niserad fabriksmiljö på VTV: Pressverket. Under 1960- och 70-talen 
efterfrågades och uppskattades invandrare som bilarbetare, men från 
och med 1980-talet tycks invandrade bilarbetare ( och invandrare i all
mänhet) betraktas med allt större skepsis. Mot bakgrund av det tradi
tionella arbetarkollektivets upplösning tycks fördomar och kulturella 
stereotyper fungera som starka etniska uteslutningsmekanismer inom 
den moderna grupporganiserade verksamheten. I takt med att 
arbetarnas individuella arbetsinsatser uppmärksammas beaktas också 
med allt större skärpa de etniska skillnader som finns inom 
arbetarkollektivet. Utvecklingen tycks gå mot en etnisk 
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homogenisering av gruppsammansättningen. I och med att det 
utvecklas en mänsklig miljö där individuella skillnader beaktas i allt 
högre grad, tenderar klicheartade föreställningar om invandrare att på 
ett paradoxalt sätt få ökad genomslagskraft. Den konkurrens mellan 
decentraliserade enheter som präglar det nya företagskorporativistiska 
systemet, tycks alltså även i hög grad påverka relationen mellan 
svenskar och invandrare, konkluderar Augustsson. 

Augustssons studie illustrerar på ett levande sätt, att även om de var
dagliga föreställningarna om kulturella särdrag och etniska skillnader 
oftast ges en statisk förklaring finns det inget statiskt i den etniska 
arbetsdelningen. Innehållet i och förhållandet mellan jobb som förbinds 
med olika etniska grupper, liksom teknologi, ledningsstrategier och 
arbetsorganisation, fqrändras och omdefinieras hela tiden. 

Den etniska arbetsdelningen är alltså ytterst flexibel. Men svaret lig
ger sannolikt i att etniciteten inte enbart handlar om skillnader, utan 
också om makt: vissa etniska gruppers dominans över andra. Dessa 
maktrelationer upprätthålls kontinuerligt genom konstruktionen av 
distinktioner mellan olika sociala sfärer. 

Ändringar i arbetsorganisationen tycks föra med sig att dominerande 
grupper känner sig hotade, rädda att förlora makt och privilegier till 
andra grupper som inte uppfattas som berättigade till dessa. Sådana 
problem blir ofta mest påtagliga vid tidpunkter då ny teknik introduce
ras. Tekniken har ingen egen inneboende social dynamik, men tekniska 
förändringar designas och implementeras i vissa sociala gruppers 
intresse, och mot andras. En rad studier har visat hur ny teknologi 
introduceras för att öka företagsledningens kontroll över arbetssitua
tionen. Här fokuseras på motsättningar mellan arbete och kapital, 
mellan företagsledning och lönearbetare när det gäller att definiera 
teknologins roll. Vi möts av en ytterst komplex och ofta ganska motsä
gelsefull bild som enbart kan förstås om man inser vilken mångfald av 
intressen och maktförhållanden som i grunden influerar på företagets 
dagliga drift och långsiktiga omvandling. 

Personalrekryteringen - en nyckelfråga 

En central faktor för skapande, upprätthållande och förändring av den 
etniska arbetsdelningen är företagens strategier för personalrekryte
ring. Utvecklingen på arbetsmarknaden i stort, såväl som när det gäller 
mobilitet på de stora företagens interna arbetsmarknader, har gått mot 
ett ständigt större inflytande för rekrytering utifrån personliga rekom
mendationer och genom informella sociala nätverk. När de informella 
sociala nätverken tenderar att följa etniska linjer bidrar detta till att 
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förstärka tendenser till uppkomst av exklusiva etniska "yrkesgetton". 
Uteslutningen av vissa etniska grupper från attraktiva arbetsmiljöer 
kan, genom gällande former av rekryteringspraxis, få en självförstär
kande karaktär. Denna tycks vanligen legitimeras genom åberopandet 
av kulturella stereotypier. Arbetsledarna har en nyckelroll i dessa 
rekryteringsprocesser. Detta är ämnet för rapportens femte avsnitt, där 
Sven Paulson presenterar en fallstudie av rekryteringen till en tekniskt 
avancerad avdelning med grupporganisation: underredsbehandlingen 
"TBUB", som nyligen upprättats i samband med ombyggnad av V1Vs 
målerifabrik. Rekryteringen till TBUB jämförs med den till andra 
avdelningar på företaget med avancerad grupporganisation. Det empi
riska underlaget är företagsstatistiken samt intervjuer med arbetsle
dare, personalrekryterare och utbildningsansvariga. 

Tendensen är tydlig, menar Paulson. Andelen utomnordiska invand
rare är betydligt lägre i tekniskt avancerade avdelningar med gruppor
ganisation än i avdelningar med traditionell teknik och organisation. 

Paulsons studie av TBUB understödjer och kompletterar Augusts
sons analys av den nya grupporganisationen. Medlemmar i arbetsgrup
per i avdelningar som kännetecknas av integrerad mekanisering kom
mer att bli mer beroende av varandra än i avdelningar kännetecknade 
av manuella system. Detta får till följd att såväl likhet som komple
mentaritet blir väsentliga krav i denna typ av produktion. Detta betyder 
att arbetsgruppen eftersträvar att ha medlemmar med samma värde
ringar i förhållande till arbetet. Det medför att grupper, som uppfattas 
ha en avvikande kulturell orientering till arbetet, möts med misstänk
samhet. "lnvandrargrupperna", som härigenom stereotypt klassas som 
avvikare, kläms mellan ledningens misstro mot deras förmåga att till
godogöra sig utbildning (som är nödvändig för de kvalificerade 
industriarbetena) och arbetsgruppens krav på "likhet". 

Paulsons avsnitt fungerar som ett viktigt komplement till Knockes 
argument, genom att förklara varför det, även ur företagsekonomisk 
synpunkt, är centralt att satsa på kvinnors kompetens. Traditionella 
industriarbeten har skapats av män för män. De anses ofta vara mer 
lämpade för tunga ensamarbeten än kvinnor. Den tekniska föränd
ringen i kombination med grupporganisation breddar kompetenskra
ven och medför att "social kompetens" blir viktigare än i traditionellt 
industriarbete. Det innebär att faktorer som kommunikationsförmåga 
blir viktiga, samtidigt som ny teknik tenderar att göra arbetet mindre 
fysiskt påfrestande. Kvinnor anses ofta ha kvalifikationer som gör dem 
lämpade för denna typ av arbete. Men den viktiga frågan blir då om 
rekryteringen till dessa nya typer av arbetsorganisation kommer att bli 
etniskt neutral. Studien av TBUB tyder på att så är inte fallet, och att 
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det sker en systematisk favorisering av svenska och även av nordiska 
kvinnor på bekostnad av andra kategorier av kvinnor med invandrar
bakgrund. Dessa fortsätter att koncentreras inom de mest monotona 
jobben i icke-moderniserade produktionsavsnitt, utan tillgång till in
ternutbildning. 

Den osedda kompetensen 

I sin analys av samtalsintervjuer med jugoslaviska och finska kvinnor 
( avsnitt 6), diskuterar också Sarah Britz problemställningen kring 
invandrade kvinnors yrkesmässiga och sociala kompetens och hur den 
tas till vara av företagsledningen. Det rör sig om "Starka röster utan 
arena", hävdar hon. Intervjuerna uttrycker den utsatthet kvinnorna 
känner på sin arbetsplats. De känner sig anonyma, utbytbara och 
"fångna". Dessa känslor kommer i motsättning till deras för övrigt utta
lade trygghet och en medvetenhet som bottnar i deras personliga inte
gritet och identitet. De "syns" inte på sin arbetsplats, trots den sociala 
kompetens de innehar. De har blivit kvar i monotona och tunga 
arbetsuppgifter under långa tidsperioder. De känner sig överkörda och 
förbisedda av arbetsledare, fack och företag. Problemet för kvinnorna 
är att de inte har några etablerade kanaler genom vilka de kan föra 
fram sina önskemål, krav och klagomål. lnvandrarkvinnorna skulle 
kunna berika och utveckla den nya arbetsorganisationen om deras so
ciala kompetens värdesattes. Då skulle också kraft för en nödvändig 
kompetenshöjning frigöras. Människan måste uppskattas och de infor
mella strukturerna som hindrar dessa kvinnors strävan till utbildning 
och utveckling elimineras, konkluderar Britz. 

En viktig aspekt av dessa hinder är den problembild kring de invand
rade kvinnorna som utvecklats på VTV. Det handlar om en bild som 
bland annat fokuserar på en hög frekvens av sjukskrivning och för
tidspensionering. Dessa anklagelser om sjuklighet, hänger samman med 
massiv utslagning av speciellt de jugoslaviska kvinnorna på VTV. Detta 
präglar starkt de kvarvarandes egna erfarenheter. De flesta ur första 
generationens kvinnor är idag utslitna och många är sjukpensionerade. 
Därför har jugoslaviska kvinnor stereotypt klassats som arbetsskygga 
och svaga arbetare och väljs härmed lätt bort som kandidater till in
ternutbildning och rekrytering till arbetsmiljöer, som premierar per
sonlig insats, samarbets- och initiativförmåga. 
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Långtidssjukfrånvaro och arbetsmiljö 

I rapportens sjunde avsnitt tar Sven Paulson upp den viktiga frågan om 
långtidssjukfrånvaro till detaljerad granskning med företagsstatistiken 
och undersökningar från företagshälsovården som källor. Utgångs
punkten är den höga frånvaron bland invandrargrupperna, inte minst 
bland jugoslaverna. Materialet visar att jugoslaverna genomsnittligt 
hamnar i långtidssjukdom efter längre tids arbete än svenskarna. När 
de väl gör det ökar emellertid andelen kraftigt. En viktig orsak till detta 
förhållande är att svenskarna byter arbete efter betydligt kortare tid än 
jugoslaverna. Troligen är det så att många av de svenskar som söker sig 
från arbetet är sådana som känner att de inte orkar med det. Invand
rarna däremot har svårare att få ett nytt arbete och blir sålunda kvar i 
det slitsamma arbetet och löper därmed betydligt större risk för att råka 
ut för arbetsskador än svenskarna. De annorlunda arbetsförhållanden 
som svenskar har jämfört med många invandrargrupper är alltså en vik
tig orsak till de stora skillnader i sjuktal, som olika grupper uppvisar. 
Det är därför viktigt att mer ingående undersökningar av arbetsförhål
landen görs. Så länge som sambanden mellan arbetsförhållanden och 
sjukdom inte är belysta bör man förhålla sig skeptisk till förklaringar av 
skillnader i sjuktal mellan olika grupper av anställda som orsakade av 
"kulturella faktorer". 

Bortom det statistiska genomsnittet 

Fokuseringen på kulturella olikheter är även temat för Aleksandra 
Ålunds avslutande avsnitt. Problem som är förbundna med sociala 
spänningar förstås ofta i snävt etniska och kulturella termer, skriver 
hon. Detta "kulturalistiska" perspektiv på "invandrarproblem" präglar 
såväl forskningens huvudfåra som institutionella ideologier och prakti
ker. Missförhållanden i "invandrarfamiljen", i utbildningssystemet och 
på arbetsmarknaden tenderar att bortförklaras som orsakade av kul
turella konflikter. Bilder av en mångsidig underordning på basis av 
klassmässig, könsmässig och etnisk tillhörighet, underkastelse under 
"kvinnoödet", och så vidare, har kommit att bli en dominerande del av 
förståelsen av invandrarkvinnans situation. Men om det fokuseras ensi
digt på kulturella åtskillnader och det "främmande" förbinds med 
"traditionellt", "primitivt och ociviliserat", bäddas det för intolerans, 
krav på disciplinering av de avvikande och för "kulturell apartheid" i 
samhället och på arbetsplatsen. En "egen röst" i det gemensamma sam
talet blir då särskilt viktig. Det är sådana "röster" och alternativa förslag 
som avslutningsvis tas upp. 



24 Arbetets etniska delning 

De flesta kvinnorna som intervjuades på V1V bekräftade den sven
ska statistikens genomsnittsbild av utslagning av 70-talets "invandrar
kvinnnor". Bitterheten ekar genom intervjumaterialet och de flesta 
kvinnor ser små möjligheter till yrkesutveckling. Man påtalar diskrimi
nering, förmansvälde, tillskrivna språksvårigheter, hinder för vidare
utbildning och befordringsmöjligheter. Men trots detta finns en kamp
anda, viljestyrka och framförallt en kritiskt insiktsfullhet om både orga
nisationens och egna begränsningar och möjligheter. I avsnittet avsnitt 
"Bortom det statistiska genomsnittet", återger Ålund, i sin helhet, sitt 
samtal med den jugoslaviska Volvoarbetarskan, "Mira".1 Genom sin 
"rapport från banan" presenterar Mira konkreta exempel på de möjlig
heter och alternativ som människor i omedelbar kontakt med arbetar
golvet vill föra fram. 

7 Fingerat namn. 
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Den interna arbetsmarknaden 
Etniska skiktningar och dekvalificering 
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ÅLUND 

Internationella flöden av kapital och arbetskraft förde människor frän 
Europas ekonomiska periferi till dess centra i ett flertal vågor under 
den moderna historien (Castles and Cosack 1973). Den senaste vägen, 
förbunden med den industriella utvecklingen efter andra världskriget, 
överträffade de tidigare i både mängd och utbredning. I alla ledande 
europeiska industriländer, inklusive Sverige, översteg invandringen 
under början av 1970-talet allt vad man tidigare hade varit med om. 

Denna folkförflyttning har för det mesta beskrivits som en storskalig 
rekrytering av huvudsakligen okvalificerad arbetskraft frän Europas 
underutvecklade och rurala periferi och frän länderna i medelhavsom
rädet. Eftersom industriarbetet i invandringsländerna blir alltmer hög
teknologiskt präglat, ger invandringen upphov till strukturellt betingad 
polarisering på arbetsmarknaden, hävdar tex Michael Piore (1979: 3-4) 
i sin berömda studie av internationell migration, Birds of Passage 
("Flyttfåglarna"). Det uppstår en tudelad, sä kallad dualiserad arbets
marknad. I dess övre skikt finner vi högre kvalificerade "inhemska" 
arbetare varierande och personligt utvecklande arbetsuppgifter och i 
bättre arbetsmiljö; i det undre skiktet finner vi de lägre kvalificerade 
invandrade arbetarna som utför det resterande manuella rutinarbetet. 
De är lägre betalda och har sämre arbetsförhållanden. 
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Denna konventionella bild av okvalificerade migrantarbetare med 
rural bakgrund kan dock ifrågasättas (Quinland and Lever-Tracy 1988; 
Paine 1974; Rist 1978). De som på 60- och 70-talet invandrade till 
Nordeuropa, Nordamerika och Australien från Sydeuropa, Asien, 
Afrika och Latinamerika var inte i första hand fattiga och lågt utbildade 
migranter från landsbygden. Många hade arbetarbakgrund med höga 
kvalifikationer och utbildning. Detta gäller också invandringen till Sve
rige (Widgren 1980). Men i invandringsländema sker en faktisk dekva
lificering av dessa kvalificerade migrantarbetare. Invandrarna kommer 
till samhällen där deras kvalifikationer eller reella arbetslivserfarenhe
ter från hemländerna inte erkänns, och där deras anspråk på mer kvali
ficerade jobb systematiskt avvisas med hänvisning till orealistiskt höga 
språkkrav, skriver Quinland och Lever-Tracy (1988: 10). Ändå säkrar 
invandringen i realiteten ( när den filtreras genom en rad diskrimine
rande förfaranden) kontinuerligt en överkvalificerad bemanning till de 
allt mer utarmade arbeten inom industrisektorn, som de inhemska 
arbetarna lämnar bakom sig. Quinlands och Lever-Tracys grundtes är 
att en kontinuerlig utarmning av jobben från kvalificerade moment 
betyder att högteknologiskt industriarbete i verkligheten inte kräver de 
höga kvalifikationsgrader, som man vanligtvis antagit; en tes som byg
ger på Harry Bravermans välkända teorier om det moderna industriar
betets degradering. 

I Sverige har teorier om arbetsmarknadens dualisering och arbetets 
degradering tyvärr sällan diskuterats med referens till invandrade arbe
tares situation. Ett undantag är dock Rune Åbergs (1983, 1984, 1989) 
diskussion av den svenska arbetsmarknadens struktur och utveckling. 
Han ifrågasätter på en del punkter den empiriska giltigheten av såväl 
den Bravermanska degraderingsteorin som Piores teori om arbets
marknadens dualisering. Han modifierar och kombinerar emellertid 
teorierna snarare än att förkasta dem och använder dem till en originell 
helhetsanalys av aktuella utvecklingstendenser på den svenska arbets
marknaden. Bl a visar han på några viktiga dimensioner av etnisk dis
kriminering. 

I anslutning till en analys av data från SCBs levnadsnivåundersök
ningar skriver Åberg (1983: 230) att det är "invandrare och de med 
enbart folkskola eller grundskola som löper den största risken att bli 
kvar i okvalificerat arbete". Kvinnor löper också betydligt större risk att 
hamna i okvalificerade jobb än män. Däremot har betydelsen av social 
bakgrund med tiden minskat som grund för dekvalificering. Även om 
man håller utbildningsnivån konstant är kön centralt som grund för att 
hamna i okvalificerade jobb på arbetsmarknaden. Men allra störst san
nolikhet för att hamna i okvalificerade arbeten har fortfarande perso-
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ner med invandrarbakgrund (av båda kön och oavsett ålder), även om 
de har samma utbildningsnivå som svenskar. Detta tyder på omfattande 
diskriminering, hävdar Åberg (1984: 63-4); en diskriminering som även 
tycks växa i omfattning med tiden. Skärps konkurrensen om jobben i en 
lågkonjunktur kan detta även antas stärka diskrimineringstendenserna 
( op. cit.: 55). 

Tesen om det moderna industriarbetets degradering, har också kal
lats för "dekvalificeringsteorin". Dess förgrundsgestalt är Harry Bra
verman (1977) vars tankar fick oerhört stor genomslagskraft inom 
arbetsvetenskapen under 1970-talet. Teorin bildar även grund för 
ovannämnda Quinland och Lever-Tracy's förklaring till invandrarnas 
dekvalificering. Den är i huvudsak en generell teori om strukturföränd
ring, skriver Åberg (1983: 219). Huvudtesen går ut på "att jobben, 
positionerna i arbetssystemet, förändras till sitt innehåll på sådant sätt 
att kvalifikation, specifik yrkesskicklighet och framför allt tankearbete 
och intellektuella arbetsmoment alltmer kommer att försvinna från 
vissa jobb och ansamlas hos andra". Arbetsprocessen i det kapitalistiska 
samhället underkastas en ekonomiskt rationell uppstyckning uttryckt 
genom specialisering och funktionsuppdelning. Resultaten av den tek
niska och vetenskapliga utvecklingen koncentreras till avgränsade 
yrken inom teknisk planering och administration. Detta hjälper före
tagsledningen att öka styrning och kontroll. Merparten av de anställda 
berövas å sin sida alltmer sin historiskt förvärvade kunskap om produk
tionen och därmed också varje möjlighet att påverka eller styra arbets
processen. Som helhet sker en växande polarisering mellan okvalifice
rade och kvalificerade jobb som delar arbetsmarknaden in i två ( eller 
eventuellt flera) huvudsegment. 

Tesen 0m den duala arbetsmarknaden är däremot en teori om indi
vidselektion. Polariseringen på arbetsmarknaden, skriver Åberg ( op. 
cit.: 221 ), "får en ännu djupare innebörd om den också gäller indivi
derna". Ifall rekryteringen till båda typerna av jobb, de kvalificerade 
och de okvalificerade mer och mer kommer att ske från olika sociala 
skikt eller grupper och besättas med personer som har olika individu
ella egenskaper, kommer den samhälleliga segregeringen att skärpas. 
För jobb som kräver låg kvalifikation tenderar urvalet att styras av upp
fattningar om individegenskaper snarare än av en omsorgsfull prövning 
av kompetens. Det gäller egenskaper som tros ha betydelse för "att den 
anställde skall bete sig så som man önskar" (ibid.). Det kan handla om 
kön, ålder, civilstånd, tidigare arbetslöshet, ras och nationalitet. Det 
kan t ex vara så att man systematiskt föredrar invandrare till vissa jobb 
eftersom man antar att de har "lättare att acceptera vissa obehagliga 
arbetsuppgifter än vad svenskar har" (ibid.). 
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På så sätt uppkommer statistiskt sett en systematisk sorterings- och 
diskrimineringseffekt som innebär en tendens till homogenisering av 
urvalet till de minst kvalificerade jobben. Individsammansättningen 
inom varje skikt blir mindre differentierad vilket i sin tur kan betyda att 
"individernas chanser, beteenden och åsikter formas på ett likartat sätt 
inom respektive skikt. I takt med att varje skikt blir mer homogent 
växer de sociala olikheterna mellan skikten. 

Denna statistiska diskriminering förutsätter att arbetsmarknadsläget 
tillåter denna typ av urval och att olika arbetsgivare i stort sett tillämpar 
samma urvalsprinciper. Men i realiteten förutsätter teorin om dualise
ring i denna form en öppen och enhetlig arbetsmarknad; ett betrak
telsesätt som är typiskt för neo-klassisk ekonomisk teori, men knappast 
håller i verkligheten. I alla fall inte i Sverige, där arbetsmarknaden allt 
mer splittras upp i mindre och skilda företagsinterna delarbetsmarkna
der där de anställda skyddas från marknadskrafternas selektiva verkan. 

De interna arbetsmarknaderna växer upp i anslutning till arbetspro
cessens förändring, hävdar Åberg, och svenskt arbetsliv har inte känne
tecknats av några mer omfattande dekvalificeringstendenser under 
1970- och 1980-talen. I strid med den Bravermanska tesen har man 
kunnat bevittna uppkomsten av villkor för företagande som kräver en 
ny typ av organisationsstruktur med team-work, vi-anda, hög enskild 
motivation hos de anställda och intensiv kunskapsförmedling. "Den 
tayloristiska principen att arbetet strikt skall underordnas produktions
processen har övergetts och de anställda betraktas som en kreativ 
resurs" (Åberg 1989: 82). Under dessa betingelser innebär "ett ratio
nellt företagande" urvalsprocedurer, vari kompetensen betraktas som 
unik och som en investering för företaget. Urvalen till jobben sker inte 
på den öppna arbetsmarknaden, utan genom omsorgsfull utbildning, 
uppflyttning och rörlighet på företagets interna arbetsmarknad ( op. 
cit.: 222). Denna tendens tycks främst gynna anställda på hög kvalifika
tionsnivå. 

Utvecklingen av interna arbetsmarknader är en komplex process, 
som är avhängig bland annat av de anställdas grad av facklig och poli
tisk styrka. 

Piores (se ovan) teori om den duala arbetsmarknaden med koncen
tration av lågkvalificerade och otrygga arbeten på den ena polen äger 
kanske giltighet för USAs del. Men på den svenska arbetsmarknaden, 
med dess trygghetslagstiftning och starka organisationer, ter bilden sig 
något annorlunda, framhåller Åberg (1989: 84ft). Det förefaller här 
rimligt att tillmäta interna arbetsmarknader större betydelse och även 
att betrakta större delen av företagen som en sluten intern arbetsmark
nad". I allt mindre grad sker rekryteringen till jobb i Sverige på en 
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enhetlig och konkurrenspräglad arbetsmarknad. De stora företagen 
kan erbjuda merparten av de anställda hyggliga anställningsförhållan
den och goda möjligheter till utbildning och karriär inom ramen för 
företagets interna arbetsmarknad ( op. cit.: 84). Arbetare hyrs in på till
fälliga kontrakt för att utföra mindre kvalificerade jobb, eller också 
läggs dessa ut på entreprenad till underleverantörer. Konjunk
tursvackor går främst ut över arbetarna i dessa verksamheter. 

Den dualitet som växer fram skapas alltså inte genom en öppen, 
enhetlig och konkurrenspräglad arbetsmarknads funktionssätt. Den blir 
allt mer frågan om placeringen i olika typer av verksamheter på en sorts 
centrum-periferi axel. Det sker en polarisering av karriärvillkoren på så 
sätt att det blir viktigt att tillhöra de stora företagen i centrum och de 
kvalificerade arbetarskikten inom skyddade interna arbetsmarknader. 
Den marknadskänsliga periferin och det okvalificerade arbetet blir 
däremot allt mer konjunkturkänsliga och unga arbetare eller nyanlända 
invandrare får allt svårare att alls få en stabil förankring på arbets
marknaden. Invandrarnas degradering verkar hänga ihop med deras 
koncentration till de ostabila, marginella verksamheterna. I rekryte
ringen till dessa tycks vissa "individegenskaper" som förbinds med 
nationalitet och etniskt ursprung vara avgörande, oberoende av indivi
dernas faktiska utbildningsmässiga kvalifikationer (Åberg 1983: 229ft). 
Härigenom bekräftas den duala arbetsmarknadsteorins prediktioner, 
men på kvalitativt nya grunder, konkluderar Åberg. · 

Åbergs huvudtes är alltså att varken arbetets degradering eller 
arbetsmarknadens dualisering kan betraktas som genomgående tenden
ser i Sveriges fall. Detta betyder dock inte att dessa fenomen skulle 
sakna betydelse. Tvärtom; både degradering och dualisering är viktiga 
fenomen. Men för att förstå deras specifika mening måste man sätta 
dem i samband med en teori om interna företagsspecifika arbets
marknader. Dualiseringen sker inte som man oftast antar, via selektion 
på en öppen och konkurrenspräglad gemensam arbetsmarknad. Den 
har främst av karaktär av en differentiering och polarisering mellan 
olika företag präglad av olika kvalifikationskrav. 

Det är en komplex bild av det svenska arbetslivets och den svenska 
arbetsmarknadens aktuella omvandling som här möter oss. I det föl
jande kommer vi att försöka fördjupa, utveckla och nyansera det per
spektiv som skisseras av Åberg. Undersökningen av de pågående för
ändringarna på Volvo Torslandaverken tycks nämligen visa att det -
parallellt med polariseringen mellan "interna arbetsmarknader" i cen
trum och företagen i periferin - sker en fortskridande segmenterings
process också inom själva de stora industriföretagen. Fokus i detta 
kapitel är med andra ord på "den interna arbetsmarknadens skikt-
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ningar", vilka i betydande omfattning tycks följa kön och etnisk bak
grund. 

Volvos personbilstillverkning i Torslanda: arbetsplats och 
personal 

Volvos bilfabrik i Torslanda är en av Sveriges största industriarbetsplat
ser. Som ett resultat av etappvisa förändringar - av vilka vissa represen
terar djupgående omvandlingar av större produktionsavsnitt och andra 
delvisa eller enbart sporadiska ändringar inom avgränsade områden -
innehåller VTV en rik variation av produktionsprocesser och mycket 
skilda former av arbetsorganisation. Vi konfronteras med en sorts 
arkeologiskt fält för arbetsvetenskapen, där nya experimentella pro
duktionsgrupper finns sida vid sida med traditionellt organiserat arbete 
vid löpande bandet. Under loppet av de senaste femton åren tycks det 
ha skett en fortlöpande segmentering av företaget som idag består av 
en rad områden präglade av olika typer av arbetsorganisation med olika 
kvalifikationskrav. Detta kan kanske ses som en sorts motsvarighet till 
den dualisering som har ägt rum på arbetsmarknaden i stort. 

I det följande kommer vi, på basis av Volvos personalstatistik samt 
data från den enkät vi genomförde på bilfabriken i Torslanda under 
1989 (se kapitel 1), att ställa frågan i vilken grad företagets segmente
ring går att avläsa i etniska termer. Verkar, som när det gäller den sven~ 
ska arbetsmarknaden i stort, en diskriminering äga rum, som går att 
påvisa i statistiska termer? Vi diskuterar också förhållandet mellan den 
"externa" och den "interna" arbetsmarknaden, och huruvida olika med
borgargruppers värdering av sina möjligheter - innanför respektive 
utanför företaget - utkristalliserar sig i olikartade strategier avseende 
yrkeskarriär. 

Låt oss, på basis av VTVs personalstatistik från 1992, börja med att 
granska fördelningen mellan anställningskategorierna "tjänstemän", 
"arbetare" och "arbetsledare" bland olika grupper av medborgare. Vi ser 
här att svenska medborgare är starkt överrepresenterade inom katego
rin "tjänstemän". Svenska medborgare utgör 94% av samtliga tjänste
män mot enbart 67% av samtliga "arbetare". En av sju svenskar (13%) 
befinner sig på tjänstamannasidan, medan detta gäller enbart en av 50 
finnar och en av 65 bland "övriga medborgare" utanför Norden. 
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Tabell 1: Antal anställda' vid VIV uppdelade pA befattning och med-
borgarskap (920426) 

Tjänstemän Arbetare Arbetsledare Totalt 
Medb kategori ant % ant % ant % ant % 

Sverige 6% 94,0 4454 67,0 239 84,5 5389 70,3 

Finland 21 2,7 933 14,1 29 10,2 983 12,8 

ÖVrnorden 8 1,1 247 3,7 9 3,2 1247 16,3 

ÖVr uti.med. 16 2,2 1011 15,2 6 2,1 1033 13,5 

Totalt 741 100,0 6645 100,0 283 100,0 7669 100,0 

Källa: VIVs personalregister ( april 1992). 

Också bland arbetsledarna är gruppen "övriga medborgare" ( utanför 
Norden) mycket dåligt representerad. Gruppen utgör enbart 2% av 
VfVs arbetsledare ( en av 172 anställda bland "övriga"), men 15% 
bland "arbetarna". Finnarna, däremot, är betydligt bättre 
representerade bland arbetsledarna ( en av 34 anställda finländare är 
arbetsledare), men inte så väl som svenskarna, bland vilka 1 av 23 
anställda arbetar som arbetsledare. Hela 85% av arbetsledarna är 
svenskar, medan enbart 10% är finnar. Denna grupp utgör 13% av alla 
anställda på vrv. 

Den ojämna fördelningen av medborgargrupperna mellan katego
rierna "tjänstemän", "arbetare" och "arbetsledare" bör ses mot bakgrund 
av Volvos speciella rekryteringspolitik. Det tillhör nämligen företagets 
allmänna ideologi och praktik att såväl tjänstemän som arbetsledare, 
bör avancera från "golvet"; det betyder i princip, att alla, oavsett utbild
ning, skall börja sin karriär i företaget med arbete i produktionen på 
verkstadsgolvet, varifrån lämpliga personer "gallras ut" för vidareutbild
ning till befattningar som arbetsledare, tekniker och administratörer. 
En central fråga som vi ställer är om bakgrunden till att många invan
drare inte avancerar i företaget främst har att göra med brist på utbild
ning och kvalifikationer, som det oftast framställdes i våra samtal med 
svenska personalrekryterare och arbetsledare. Eller finns det tecken på 
att diskriminering skulle vare en viktig faktor som blockerar positiva 
arbetskarriärer för olika grupper av utländska medborgare? 

I det följande söker vi rekonstruera en bild av de kollektivanställdas 
utbildningsbakgrund, anställningsförhållanden och karriärmöjligheter 
på vrv. Som i undersökningen på vrv i övrigt koncentrerar vi analy
sen på tre olika grupper av medborgare; svenskar, finnar och jugosla
ver. Vi försöker åskådliggöra dessa tre gruppers fördelning mellan olika 
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typer av produktionsavsnitt på företaget och beskriver deras situation 
enligt kriterier som arbetsvärdering, jobbens kvalifikationskrav, arbets
förhållanden och tillgång till internutbildning. Vi försöker också göra 
en uppskattning av hur väl denna fördelning motsvarar dessa gruppers 
utbildning och kvalifikationer. En viktig problemställning är även hur 
kön som karriärfaktor samspelar med etnicitet och ålder. 

Undersökningens uppläggning 

Data från VTVs personalregister har använts för att beskriva företagets 
struktur, ifråga om antalet anställda, olika medborgargruppers andel 
inom olika produktionsavsnitt, deras anställningstider och placering i 
arbetsvärderingsgrupper. Utöver svenskar, finnar och jugoslaver, redo
visar vi, för att vidga det jämförande perspektivet, i de flesta fall även 
data om placeringen av gruppen turkiska medborgare. Registerunder
sökningen omfattar kollektivanställda på hela Volvos stora personbils
fabrik i Torslanda, som vid undersökningstidpunkten omfattade tre 
stora delområden.1 Pressverket och kaross/ abriken utgör produktions
processens första huvudavsnitt. I pressverkstaden tillverkas karossens 
olika delar. Dessa transporteras till och sammanfogas i karosseriverk
staden, som är uppdelad i två avsnitt, som vid undersökningstidpunkten 
benämndes TAÖ (Torslanda Öster) och TAV (Torslanda Väster). 
Båda är högt automatiserade med relativt få anställda. VTVs nästa 
huvuddel är måleri/ abriken, vari bilen underredesbehandlas och målas. 
Arbetet sker delvis automatiserat, delvis manuellt. Den tredje delen av 
fabriken utgörs av monteringen, där bilens hundratals olika delar mon
teras ihop med karossen. Här sker arbetet i huvudsak manuellt vid 
löpande band. 

Data från enkätundersökningen ger ett kompletterande och diffe
rentierat perspektiv på företagsstatistikens strukturbild, men gör det 
också möjligt att testa tesen om de invandrade arbetarnas dekvalifi
cering genom en systematisk jämförelse av utbildningsbakgrund och 
arbetets karaktär för olika grupper; definierade inte enbart med 
utgångspunkt från medborgarskap utan även från kön och ålder (tabell 
2). 

I Gunnar Augustsson ger i sitt bidrag till undersökningen en mer detaljerad beskrivning av VIVs 
produktionsstruktur samt teknik och arbetsorganisation inom olika avdelningar. 
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Tabell 2: Respondenter efter kön, Alder och medborgarskap ( antal 
och procent) 

Män Kvinnor Totalt 

30 och yngre 31--45 äldre än 45 30 och yngre 31--45 äldre än 45 

ant % ant % ant % ant % ant % ant % ant % 

Sve 13 6,5 12 6,0 16 8,0 11 5,5 9 4,5 12 6,0 71 100 

Fin 13 6,5 9 4,5 12 6,0 10 5,0 11 5,5 10 5,0 67 100 

Jug 15 7,5 9 4,5 12 6,0 11 5,5 11 5,5 4 2,0 62 1()0 

Tot 41 20,5 30 15,0 40 20,0 32 16,0 31 15,5 26 13,0 200 100 

Källa: Enkätundersökning på Volvo Torslandaverken juni-november 1989 

Urvalet av respondenter till enkätundersökningen gjordes i form av ett 
stratifierat, slumpmässigt urval ur Volvos personalregister. Urvalet 
hade följande förutsättningar: 

De anställda skulle vara anställda som arbetare vid företaget och ej 
vara långtidsfrånvarande när enkäten sändes ut. Urvalet stratifierades 
efter medborgarskap, kön och ålder. Stratifieringen efter medborgar
skap gjordes för att säkerställa att de olika medborgargrupperna skulle 
bli någorlunda jämnt representerade och för att jämförelser skulle möj
liggöras. 

Antalet kvinnor vid VTV uppgick till ca 1600 och antalet män till ca 
5.600. Kvinnornas andel är alltså strax över 20%. Detta motiverade 
också att en uppdelning på kön gjordes. Åldersstratifieringen gjordes 
främst för att man kan vänta sig stora skillnader i synsätt beroende på 
ålder och åldersfördelningen på företaget är mycket olika i olika med
borgargrupper. Stratifieringen är ej proportionell. Medborgargrup
perna gjordes lika stora eftersom vi främst var intresserade av invand
rarnas situation i jämförelse med svenskarnas. Däremot lät vi dispro
portionerna i könsfördelningen slå igenom, dock endast i viss utsträck
ning. Anledningen härtill är att det annars skulle bli mycket fä personer 
i varje cell, vilket skulle göra jämförelser svåra.2 

Det slutliga urvalet kom att bestå av 317 personer. Av dem svarade 
200, vilket innebär en svarsfrekvens på 63%. Det visade sig att endast 
en av dem som var anställda i måleriverkstaden svarade på enkäten. 

2 Urvalsramen kom dock att modifieras beroende på att det fanns ytterst t1 jugoslaviska kvinnor i 
den yngsta och den äldsta åldersgruppen. I dessa grupper gjordes ett totalurval. I den yngsta grup
pen fanns sålunda endast 10 kvinnor och i den äldsta 13 kvinnor som uppfyllde de ställda ur
valskraven. Urvalet kom sålunda att omfatta 347 personer istället för, som vi ursprungligen hade 
avsett, 360 personer. 
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Detta systematiska bortfall betyder att enkätsvaren endast kan anses 
vara representativa för monteringen och karossverkstaden. En bety
dande del av urvalet bestod även av anställda inom teknisk service, 
kvalitetskontroll och materialhantering. I bearbetningen av enkäten 
har vi behandlat dessa som en särskild underkategori.3 

De anställda: Några bakgrundsdata 

Volvo Torslandaverken har traditionellt anställt många invandrare vid 
verkstäderna. Som högst var andelen i början på 1970-talet då ca 70% 
av dem som anställdes var av utländsk härkomst. På senare tid har 
andelen sjunkit betydligt så att nu ungefär var femte nyanställd är av 
utländsk härkomst. 

Andelen utländska medbörgare totalt är dock fortfarande ganska 
hög, ca 30%. Enligt företagsstatistiken hade VTV 1989 totalt 8.680 
anställda i verkstäderna. Av dessa var 2.777 utländska medborgare. 
Utesluter vi, som i tabell 3 och följande tabeller de långtidsfrånvarande 
- det vill säga alla som varit frånvarande mer än tre månader på grund 
av sjukdom, studier, föräldraledighet eller militärtjänst - förändras bil
den något. Kvar blir drygt 7.000 anställda varav drygt 2.000 utländska 
medborgare (tabell 3). Av de utländska medborgarna utgörs de största 
grupperna av finnar (20% av alla anställda och hälften av alla utländska 
medborgare) och jugoslaver (5% av alla anställda och 17% av alla 
utländska medborgare). Som nummer tre i storleksordningen kommer 
turkarna. Men detta är ändå en numerärt sett liten grupp, bara drygt en 
procent av alla anställda. Förutom finnar, jugoslaver och turkar före
kommer dessutom ett sjuttiotal andra grupper med annat medborgar
skap än svenskt. Av representativitetsskäl kommer vi i det följande 
främst att koncentrera vår uppmärksamhet på tre större medborgar
grupper - svenskar, finnar och jugoslaver - även om vi för det mesta 
fortsätter att särredovisa också den turkiska gruppen. 

3 Den första omgången frågeblanketter sändes under juni månad 1989. När frågeblanketten första 
gängen sändes ut, var alla frågor ställda på svenska. Därefter gjordes tre påminnelser. Vid den 
första påminnelsen sändes frågeblanketten till finnar och jugoslaver på svenska, därefter på deras 
modersmål. 
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Tabell 3: Medborgarskap fördelat pA kön (antal och procent) 

Medborgarskap Kvinnor % Män % Totalt % 

Svenskar 1012 20 4080 80 5.092 71 

Finnar 371 36 648 64 1.019 14 

Jugoslaver 102 29 250 71 352 5 

Turkar 4 4 91 96 95 1 

ÖVriga 107 16 549 84 656 9 

Totalt 1.596 22 5.618 78 7.214 100 

Källa: VIVs personalstatistik (1989) 

Tabell 4: Medborgargrupper fördelade på åldersgrupp (enbart 
procent) 

Åldersgrupp 
Medborgarskap 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Tot 

Svenskar 39 30 15 10 6 71 

Finnar 12 21 41 23 3 14 

Jugoslaver 5 17 51 24 3 5 

Turkar 24 50 12 10 4 1 

ÖVriga 22 37 20 14 7 9 

Total procent 32 29 20 13 6 100 

Totalt antal 2286 2117 1463 927 417 7214 

Källa: VIVs personalstatistik (1989) 

Den lägsta medelåldern bland de anställda har turkarna, svenskarna 
och övriga (74%, 69% resp 60% yngre än 35 År). Äldst är jugoslaver 
och finnar (22% resp 33% yngre än 35 år) (tabell 4). Detta avspeglar 
sig även i anställningstidens längd vilket vi kommer att diskutera mer 
ingående längre fram. 

Utbildning och kvalifikation 

I princip skall de anställdas utbildningsnivå och -inriktning ha noterats 
vid anställningstillfället. Men VfVs register är på denna punkt ganska 
bristfälligt då systematisk uppdatering ej förekommer. Uppdatering har 
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endast skett om den enskilde har anmält förändrad utbildningsstatus. 
För många personer fattas uppgifter helt, vilket tydligt framgår av ne
danstående redovisning av företagets material rörande svenskar, finnar 
och jugoslaver (tabell 5). 

Tabell 5: Medborgarskap fördelat pA grundutbildningsnivå ( enbart 
procent) 

Medb Förgym Gymnasial Eftergmn Uppgsakn 

Svenskar 45 43 6 6 

Finnar 58 23 0 19 

Jug0&laver 47 26 1 26 

Total% 47 39 5 9 

Källa: VIV's personalregister. N=7755 

Enkätundersökningen utgör på denna punkt ett viktigt supplement till 
företagsstatistiken. Genom enkäten sökte vi få in data för att komplet
t.~ra luckor i företagsstatistikens bristfälliga bild avseende utbildning. 
Aven om det är vanskligt att översätta utländska utbildningar till sven
ska går det inte komma från att dessa data åtminstone inte bekräftar de 
föreställningar om invandrarnas låga utbildningsnivå som vi ofta mötte i 
samtal med t ex arbetsledare på V1V. 

Tabell 6: Skolutbildning efter medborgarskap i antal och procent 

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial 

Medb kategori antal % antal % antal % 

Svenskar 45 65 23 35 2 

Finnar 40 63 23 38 1 2 

Jug<>&laver 21 36 36 64 1 2 

Källa: Enkätdata. N=191 

Enligt enkäten ( tabell 6) har jugoslaverna genomsnittligt högre 
skolutbildning än de svenska arbetarna. Totalt sett är det två tredjede
lar (66%) av jugoslaverna som har genomgått någon utbildning utöver 
grund- eller folkskola, medan detta enbart gäller drygt en tredjedel 
(35%) av svenskarna. Finnarnas utbildningsnivå är ungefär lika hög 
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som svenskarnas. Ser man enbart på vem som har någon gymnasieut
bildning med direkt inriktning mot verkstadsi_~dustrin faller bilden åter 
tydligt ut till jugoslavernas fördel (23% ). Aven här är förhållandet 
mellan finnarna (16%) och svenskarna (18%) ungefär jämnt. 

För att förklara den stora kontrasten mellan dessa data från enkäten 
och upplysningarna från företagsstatistiken (tabell 5 ovan) kan man för 
det första peka på det stora antalet invandrade arbetare som inte fått 
sin utbildning registrerad - antagligen beroende på att företagets regi
strering av utbildningar avslutade i andra länder är bristfällig. Viktigt är 
dock också att lägga märka till att de invandrade arbetarna vid VTV 
genomsnittligt är mycket äldre än svenskarna. Och i alla de tre grup
perna är utbildningsnivån avsevärt högre bland de yngre arbetarna än 
bland de äldre. En stor överrepresentation av yngre arbetare bland 
svenska anställda på VTV lyfter upp det svenska utbildningsgenomsnit
tet i företagsstatistiken. Urvalet till enkätundersökningen gjordes 
däremot på ett sådant sätt att vi fick en rimligt jämn representation av 
olika åldersgrupper. Samtidigt går det också i analysen att kontrollera 
betydelsen av faktorer som ålder och kön när det gäller utbildningsni
vån. 

Tabell 7: Utbildning över grundskola (gymnasieniva\) efter medbor
garskap, kön och a\Ider 4 

1. 2. 3. 4. 
Antal Procent med Awikelse Konstant 

utbildning frän ge- för an-
utöver nomsnitt dra obe-
grundskola roende 

MEDBORGARSKAP: 

1 SVENSK 69 35 -10 -7 

2FINSK 62 38 -7 -8 

3 JUGOSLAVISK 58 64 19 17 

KÖN: 

lMAN 103 50 5 5 

2KVINNA 86 39 -6 -6 

ÅLDER: 

19-35 64 72 27 26 

ÖVER35 125 31 -14 -13 

Källa: Enkätdata. Medelvärde=45 

4 Baserat på MCA analys. 
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Tabell 7 rymmer en översiktlig bild av utbildningsgradens samband 
med olika faktorer, som det framgick av enkäten. 

I genomsnitt har 45% av alla avslutat utbildning utöver 
grundskolenivå. Detta betyder i allmänhet (bortsett från ett par 
procent som har en utbildning över gymnasienivå) någon typ av 
gymnasieutbildning. 

Av tabellen framgår hur utbildningsnivån för enskilda kategorier 
påverkas av medborgarskap, kön, och ålder. Kolumn 1 visar antalet 
med utbildning över grundskolenivå i varje undergrupp och kolumn 2 
procent av undergruppen med (minst) gymnasieutbildning. Kolumn 3 
visar hur många procent varje undergrupp avviker från genomsnittet. 
Slutligen visar kolumn 4 hur mycket varje undergrupp avviker från 
genomsnittet för alla om man håller konstant för andra oberoende 
variabler. 

Det framgår att utbildningsnivån bland jugoslaver ligger avsevärt 
över genomsnittet (17%) även om vi håller kön och ålder konstanta 
( det vill säga om vi antar att det finns samma fördelning på kön och 
ålder inom varje medborgargrupp), medan svenskar och finnar ligger 
under genomsnittet. Det framgår också att, även om medborgarskap är 
starkt utslagsgivande, är det ålder som starkast påverkar utbildnings
nivån. Hela 72% av gruppen mellan 19 och 30 år har någon utbildning 
på gymnasienivå medan detta gäller enbart 31 % av gruppen över 30 år. 
Däremot har könsfaktorn mindre betydelse. Av männen har 50% en 
gymnasieutbildning mot ungefär 40% av kvinnorna (även när man hål
ler konstant för ålder och medborgarskap). 

Figur 1 nedan belyser i närmare detalj skillnader mellan de tre med
borgargrupperna avseende utbildning. Först kan vi se på den yngre 
gruppen mellan 19 och 30 år. Bland svenskarna har drygt tre fjärdede
lar av dem som är 30 år eller yngre en utbildning på gymnasial nivå, mot 
bara en femtedel av dem som är över 30 år. En liknande bild ser vi 
bland finnarna och även jugoslaverna. I alla de tre medborgargrup
perna är det en något mindre andel av de yngre kvinnorna som har en 
gymnasieutbildning än av de yngre männen. Speciellt de yngre finska 
kvinnorna halkar efter, medan de yngre jugoslaviskorna ligger väl över 
genomsnittet. 
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Figur 1: Gymnasieutbildning efter kön, ålder (30 år och under och över 30 
år) och medborgarskap (procent) 
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Allt som allt - med avseende pä den osäkerhet som enkäturvalets 
ringa storlek ger - kan vi konkludera att utbildningsnivån i den yngre 
kategorin verkar vara i alla fall någorlunda jämförbar mellan grup
perna, med en tendens att finnarna släpar efter en aning. 

Den stora skillnaden mellan grupperna överlag, till jugoslavernas 
fördel, beror främst pä de äldre jugoslaverna över 30 års ålder. Bland 
dem har sä många som två tredjedelar (65%) en gymnasial utbildning 
mot en fjärdedel av de svenska männen över 30 är och sä fä som 16% 
av finnarna. Men även de äldre jugoslaviska kvinnorna (över 30 är) har 
en relativt hög utbildningsnivå. Sä många som 45% av dessa jugoslavis
kor har gymnasial utbildning mot 14% av de äldre svenskorna och 25% 
av de äldre finska kvinnorna, som alltså, enligt enkäten, har en högre 
utbildningsnivå än sina manliga kolleger i samma åldersgrupp. 

De flesta invandrare har avslutat sin gymnasieutbildning i utlandet 
(Finland eller Jugoslavien). I den finska gruppen är denna andel hög 
bland såväl den yngre ( 67%) som den äldre ålderskategorin (97% ). 
Bland jugoslaverna är bilden däremot mera komplicerad. Här är det 
företrädesvis de äldre (över 30 är) som har fullgjort sin gymnasieutbild
ning i Jugoslavien (100% ), medan sä mänga som fyra av fem av de 
yngre jugoslaverna har avslutat en svensk gymnasieutbildning. 

Ser vi pä yrkesutbildning bland de yngre med inriktning mot verk
stadsindustrin ligger svenskarna (30% har en sådan utbildning) och 
jugoslaverna (27%) någorlunda jämnt, medan finnarna också här hal
kar efter något (22% ). Liksom i den äldre ålderskategorin ( över 30) är 
kontrasten mellan män och kvinnor stor, eftersom ingen alls av de 
yngre kvinnorna har någon verkstadsinriktad yrkesutbildning. Av de 
yngre männen har kring hälften av svenskarna och jugoslaverna en 
verkstadsinriktad utbildning mot knappt 40% av finnarna. Alla finnar 
har avslutad sin verkstadsinriktade yrkesutbildning i Finland. I den 
yngre kategorin av jugoslaver gäller detta enbart tre av fem, medan ca 
40% har utbildat sig i Sverige. 

Vad gäller yrkesutbildning ligger de äldre jugoslaviska män också bra 
till. En tredjedel har en (för det mesta fyraårig) yrkesutbildning med 
inriktning mot verkstadsindustrin, medan motsvarande gäller enbart en 
femtedel av de finska och svenska männen över 30; och i regel är de 
sistnämndas utbildning kortare än jugoslavernas. När det gäller yr
kesutbildning är det dock kontrasten mellan män och kvinnor som 
främst är iögonfallande och det gäller alla de tre grupperna. Bland 
kvinnorna i hela ålderskategorin över 30 (totalt 58 personer) har 
enbart tvd ( en svenska och en finska) någon yrkes utbildning med 
inriktning mot verkstadsindustrin. 
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Den höga utbildningsnivån i gruppen av äldre jugoslaver kan före
falla förvånande. Jugoslaviska migrantarbetare under 60- och 70-talen 
var emellertid de bäst kvalificerade av alla migrantarbetargrupper i 
Västeuropa (Baucic 1971). Känner man dessutom till jugoslavernas 
"Volvo-historia" verkar enkätens resultat helt rimligt. Den bekräftar de 
intryck vi redan fått från intervjuer med jugoslaviska arbetare på fabri
ken och med olika välinsatta personer som beskrev för oss hur Volvos 
rekrytering av jugoslavisk arbetskraft gick till på 60- och 70-talen. Det 
var frågan om ett för det mesta mycket systematisk urval av unga kvali
ficerade jugoslaviska metallarbetare, med flera års gymnasial yrkesut
bildning bakom sig. De rekryterade var dessutom ofta anställda i jugo
slaviska metallindustrier där de hade arbetsuppgifter av en karaktär, 
som betydde att de snabbt kunde inskolas i arbetsuppgifterna på Volvo
Torslandaverken. Många var yrkesutbildade bilplåtslagare som nästan 
direkt kunde slussas in i produktionen på Volvos karossfabrik i Tors
landa. Det var i början en fråga om rekrytering av unga manliga jugo
slaviska yrkesarbetare. Men dessa tog oftast snabbt sina fruar till Sve
rige, eller gifte sig med jugoslaviska flickor, som flyttade till Sverige. 
När man vet att VTV länge har fört en rekryteringspolitik som främjar 
anställning av nära anhöriga till redan anställda, är det inte att undra 
över att många av dessa kvinnor också fick jobb på Volvo. Även många 
av dessa jugoslaviska kvinnor hade en gymnasieutbildning. Jugoslavien 
var på den tiden ett samhälle med en genomsnittligt mycket hög utbild
ningsnivå och (i de flesta geografiska områden) en hög grad av jäm
ställdhet mellan könen vad avser utbildning. Emellertid hade kvinnorna 
som då anställdes vid VTV inte någon yrkesutbildning med inriktning 
mot verkstadsindustrin och de fick sällan som männen jobb i kaross
fabriken, utan i slutmonteringshallen, i målerifabriken och i jobb 
präglade av enformigt manuellt rutinarbete och få karriärmöjligheter. 

Anställningstid och etnisk bakgrund 

Bland det som först slår en när man arbetar med Volvos personalstati
stik är hur stor variationen är i anställningstid i olika medborgargrup
per. 

De grupper som har längst anställningstid är jugoslaver och finnar 
(76% respektive. 67% anställda mer än åtta år). Av jugoslaverna har 
46% varit anställda mer än 16 år. Kortast anställningstid har svenskar 
och övriga (Tabell 8). 
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Tabell 8: Fördelning över medborgarskap och anställningstidens 
längd ( enbart i procent) 

Medborgarskap 

Anstår Sven Fin Jug Turk ÖVr Tot 

-1 24 7 5 17 25 21 

1<2 22 8 6 22 21 19 

2<4 14 5 2 13 10 12 

4<8 15 11 10 19 11 13 

8<16 13 37 31 21 21 18 

16<32 11 32 46 8 12 16 

>32 1 1 

Tot% 100 100 100 100 100 100 

Antal 5092 1019 352 95 656 7214 

Källa: VIVs Personalregister (1989) 

Att jugoslaver och finnar har så utomordentligt långa anställningstider 
har att göra med att de inte byter arbete lika ofta som svenskarna. 
Detta förhållande torde gälla även andra grupper av utländska med
borgare. Att detta inte speglas på motsvarande sätt i materialet hänger 
rimligen samman med att invandrare av andra nationaliteter i större 
antal har kommit till Sverige senare än finnar och jugoslaver. 

Man kunde väl tänka sig att de stora kontrasterna mellan medbor
gargruppernas anställningstider helt enkelt utgör en spegelbild av de 
utländska medborgarnas högre medelålder. Äldre arbetares möjligheter 
att hitta alternativ sysselsättning är alltid begränsade. Men enkäten 
visar att korrelationen mellan anställningstid och medborgarskap är 
markant även om ålder hålls konstant. I tabell 9 har vi delat upp urvalet 
i tre olika åldersgrupper. Mest markant är kontrasterna mellan sven
skar och utländska medborgare inom den mellersta åldersgruppen, 31-
45 år. Här har enbart 52% av svenskarna haft anställning i minst 6 år 
mot 95% av finnarna respektive jugoslaverna. Även anställningstiderna 
för utländska medborgare i den yngre gruppen (mellan 19 och 30) är 
betydligt längre än för deras jämnåriga svenska arbetskamrater. Enbart 
24% av de yngre svenskarna har varit anställda längre än 4 år mot 
nästan hälften ( 48%) av de yngre finnarna och 41 % av jugoslaverna. 
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Tabell 9: Olika Alderskategorier fördelade efter medborgarskap och 
anställningstid (procent) s 

Ålder 

Svenskar Finnar Jugoslaver 

Anst.tid. µ.30 31-45 >45 µ.30 31-45 >45 µ.30 31-45 >45 

>4är 24 55 1()() 48 95 1()() 41 1()() 1()() 

>6är 14 55 89 29 80 1()() 27 1()() 1()() 

>9Ar 5 55 89 14 90 1()() 9 85 1()() 

Källa: enkät 

Sambandet mellan lång anställningstid och mindre benägenhet till 
arbetsbyte hänger naturligt samman med invandrargruppernas större 
känsla av osäkerhet inför sina arbetsmarknadschanser. Det var ett sam
band som ofta framhävdes i samtal med såväl svenska och invandrade 
arbetare som med företrädare för företag och fack. Det framgår även 
av enkätundersökningen. Speciellt utpräglade var kontrasterna i synen 
på arbetsmarknaden utanför Volvo bland de yngre respondenterna. Vi 
frågade hur de såg på chanserna att få annat jobb om de av någon 
anledning skulle förlora sin anställning på Volvo. Medan hälften av de 
anställda svenska medborgarna mellan 19 och 30 år menar att deras 
chanser att få annat jobb är mycket goda gäller detta enbart för en fjär
dedel av finnarna och en av sju av jugoslaverna.6 

Vi ställde också frågan om man av någon anledning "funderar på att 
sluta på VTV" (Figur 2 nedan). Bortsett från den äldsta ålderskategorin 
finns det här en markant skillnad mellan svaren beroende på medbor
garskap. Detta gäller speciellt den yngre åldersgruppen mellan 19 och 
30. Mer än hälften av de unga svenskarna (55% eller 12 av totalt 22 
personer) går i sådana tankar, två femtedelar av finnarna (9 av 23 per
soner), men enbart en femtedel av de unga jugoslaverna (19%, eller 5 
av26). 

5• För urvalets åldersfördelning i heltal, se Kapitel 1. 
6 OBS! Enkäten genomfördes i 1989, omedelbart före genomslaget för den nuvarande lågkon
junkturen. 
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Figur 2: "Har funderat på att sluta på VTV!" ResJH)ndenter efter medbor
garskap och ålder (procent). 

I Figur 3 ovan har, för den yngre åldersgruppens del, svaren på denna 
fråga ("Har du funderat på att sluta ... ?") jämförts med svaren på den 
komplementära frågan om hur man ser på sina arbetsmarknadschanser 
utanför vrv. 

Talen är mycket små och får därför tas med förbehåll. Dock är flera 
samband mycket starka. Sambandet mellan en positiv uppfattning av 
den "yttre" arbetsmarknaden och benägenheten att sluta på VfV är 
starkt och genomgående. Intressant är också att de yngre kvinnorna 
generellt (bortsett från jugoslaviskorna) verkar se mer positivt på sina 
arbetsmarknadschanser än männen. Detta verkar stämma väl med ten
denserna på det sena 80-talets och tidiga 90-talets arbetsmarknad, där i 
motsats till tidigare de unga männens arbetslöshetstal är högre än de 
unga kvinnornas. En lägre benägenhet att sluta på VfV hos de svenska 
kvinnorna än männen kan bero på en statistisk tillfällighet, men kan 
också återspegla reella trender mot vad som benämnts "feminiseringen 
av arbetslivet"; det vill säga en växande uppskattning av 
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Uppfattning om arbetsmarknaden 
Yngre anställda 

Sv.män Fi.män Ju.män Sv.kvin Fi.kvin. Ju.kvin. 

I D Goda ch. arb.m. - Fund. slut. VTV 
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Figur 3: Yngre anställda efter kön och medborgarskap. 1) Andel av varje 
undergrupp som uppfattar att de har "Goda chanser på arbetsmarknaden, 
utanför VTV". 2) Andel av varje undergrupp som "funderar på att sluta på 
VTV". 
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typiskt kvinnliga färdigheter (kommunikationsförmåga, social interak
tionsförmåga mm) i en industriell organisation under snabb omstruktu
rering.7 

Den starka kontrasten mellan yngre finska män och kvinnor (Figur 
3) kan förefalla förvånande. Medan mindre än var tredje finsk man ser 
positivt på sina chanser på den allmänna arbetsmarknaden gäller detta 
mer än hälften av kvinnorna. Och medan enbart två av tio finska män 
har funderat på att sluta på VfV gäller detta så många som sex av tio 
av de finska kvinnorna. För det första måste vi emellertid se dessa vär
deringar utifrån den situation som de två grupperna befinner sig i. Som 
vi skall se nedan arbetar de yngre finska männen övervägande inom 
relativt uppskattade avdelningar på VfV; avdelningar med rimligare 
arbetsmiljö, högre arbetsvärdering och bättre karriärmöjligheter. De 
tillfrågade kvinnorna arbetade däremot huvudsakligen inom lågt kvali
ficerat, repetitivt arbete i monteringsfabriken, och ser sig möjligen 
sakna goda karriärmöjligheter inom vrv. För det andra är det sanno
likt att de två grupperna reellt sett har helt olika perspektiv utanför 
vrv. På arbetsmarknaden i stort är finska män i hög grad hänvisade till 
industrisektorn för sin sysselsättning, medan finska kvinnor har blivit en 
efterfrågad kategori inom vård och olika serviceyrken och även inom 
vissa delar av kontorssektorn. 

Slutligen verkar de yngre jugoslaverna fastlåsta på vrv. Det är isär
klass de som värderar sina arbetsmarknadschanser lägst. Samtidigt har 
få män såväl som kvinnor funderat på att sluta på vrv. Den vidare 
analysen av de olika gruppernas arbetssituation på vrv antyder att 
detta rimligen beror mer på deras pessimistiska syn på den svenska 
arbetsmarknaden än på en positiv ställning till företaget. 

Arbetsfördelning och arbetsvärdering: den etniska och köns
mässiga mosaiken 

Utöver anställningstiden utgör arbetsvärderingen ett viktigt mått på 
olika gruppers situation på vrv. 

Någon meritvärdering förekommer inte, däremot knyts de anställda 
via lönesystemet till ett arbetsvärderingssystem. Detta utgår från det 
system som Verkstadsföreningen och Metallindustriarbetareförbundet 
utformat, men som har givits en lokal anpassning. Vid vrv används 
klasserna 2-7, varvid ett högre värde anger ett mer kvalificerat arbete. 

7 Dessa tankegångar utvecklas vidare i Sven Paulsons bidrag till denna rapport angående rekryte
ring till nya produktionsavdelningar pli Volvo. 
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Vi kan alltså via detta system få en uppfattning om vilka anställda som 
ges möjlighet att ha olika arbetsuppgifter och därigenom få en bild av 
vilka kvalifikationer de anses ha. 

Tabell 10: Anställda fördelade pa\ medborgarskap kön och av-grupp 

Medborgarskap 

Av-gr SE F1 YU TR ÖVr 

M K M K M K M K M K Tot 
% % % % % % % % % % % ant 

2 2 4 2 12 4 11 8 3 11 100 165 

3 24 31 17 2..1 27 41 21 26 31 100 1326 

4 37 49 31 52 37 40 51 67 42 50 100 2107 

5 25 13 29 10 21 7 17 19 6 100 1135 

6 10 2 20 2 9 3 33 9 2 100 486 

7 2 1 1 2 1 100 59 

Tot% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tot ant 2918 754 491 275 200 83 69 3 403 82 100 5278 

Källa: VIV's personalregister 

Vi kan konstatera att den finska gruppen män (tabell 10) är högst 
placerad (51% på nivå 5 eller högre). Därefter följer svenskarna (36% 
på nivå 5 eller högre), jugoslaverna (32%) och turkarna (20% ). 

Det är alltså avsevärda skillnader mellan de olika grupperna. Dessa 
kvarstår i stort sett vid konstanthållande av anställningstid (se nedan). 

Kvinnornas mönster skiljer sig från männens (tabell 10), dels på så 
sätt att det är en betydligt mindre andel av kvinnorna som arbetar inom 
av-grupp 5 eller högre (14% mot 37%), dels är ordningen mellan med
borgargrupperna något förändrad. Av svenskorna har 16% minst av
grupp 5, av finskorna är det 12%, av jugoslaviskorna 8% medan turki
skorna är för få för att det skall vara meningsfullt att ta med dem i 
beräkningarna. 

Skillnaderna är alltså ganska stora mellan medborgargrupperna. De 
finska och svenska grupperna är starkt överrepresenterade i arbeten 
med högre kvalifikationsgrad. 

Vid en ytterligare uppdelning på kön och anställningstid, framträder 
som väntat, en tendens att anställningstid är positivt korrelerad med 
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Anställningstid och AV-grupp 
(I) AV-grupp 5 eller högre 

30 

20 

10 

SvMl FIMl JuMl TuMl 

(Il) AV-grupp 3 eller lägre 

SvMä FiMä JuMä TuMä 

KIiia: VTVa peraonatatatlatlk 

SvKv FIKv JuKv 

SvKv FiKv JuKv 

- Anst. "4 år ~ Anst. >4 år 

Figur 4: Anställda i (I) AV-Grupp 5 eller högre och (Il) 3 eller lägre, efter 
anställningstid, medborgarskap och kön (procent). 
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högre värderat arbete. Figur 4 (I+ 11) ovan illustrerar dessutom tydligt 
att de som stannat länge på arbetsplatsen oftast har de högre värderade 
arbetsuppgifterna (figur 4, I). Detta gäller för både män och kvinnor. 
Rangordningen mellan nationerna förändras inte. Andelen finska män 
är sålunda högre i de högsta av-grupperna än andelen svenskar oavsett 
anställningstid (figur 3, I+ 11). Vi kan också konstatera att vi bland 
männen i alla grupper, med undantag av turkarna, återfinner en större 
andel i de lägsta av-placeringarna (Figur 4, Il) bland dem med den 
längre anställningstiden. Här verkar det alltså föreligga en partiell de
kvalificeringstendens. Man kan också säga att det sker en polarisering 
mellan personer med mycket höga och mycket låga av-placeringer inom 
gruppen av dem med längre anställningstider. Att de turkiska männen 
med längre anställningstid förbättrar sin ställning betydligt hindrar inte 
att de allt som allt fortfarande är den grupp som intar de lägsta positio
nerna av männen. 

Den partiella dekvalificeringstendensen är än starkare bland kvin
norna. I gruppen med längre anställningstid är andelen i de båda lägsta 
av-grupperingarna ganska stor i jämförelse dem som har kort anställ
ningstid (figur 4, Il). Vi tolkar detta som en bekräftelse på våra intryck 
från samtalsintervjuer med arbetare och förtroendevalda, som ofta 
påpekade att ett större antal kvinnor med långa anställningstider hade 
''blivit hängande" i lågt värderade jobb under långa perioder. Denna 
problematik diskuteras i detalj i Wuokko Knockes, Sarah Britz' och 
Aleksandra Ålunds bidrag till denna rapport. 

Av-gruppering pil olika avdelningar. 

Skillnaderna i av-värden är stora mellan olika avdelningar. Nedan 
(tabell 11) följer en sammanställning över de mest extrema avdelnin
garna med avseende på av-grupperingsmönster. De är uppdelade på 
män och kvinnor. 

Den del av VfV som värderas högst är pressverket där närmare 85% 
av männen har arbeten som ligger i av-grupp 5 eller högre. Av de 
övriga arbetsplatser som ges en hög värdering är TAÖ och bansystem 1 
och 2 belägna i karossverkstaden. Det är, som vi kan vänta oss, betyd
ligt färre avdelningar där kvinnor har arbeten som hamnar i av-grupp 5 
eller högre. För att få fram några har avdelningar med minst tio 
anställda kvinnor medtagits ( tabell 11 ). De avdelningar där större andel 
än 50% har arbeten som är värderade till 5 eller mer är alla belägna i 
karossverkstaden. 

Vi övergår nu till de avdelningar där arbetena värderas lågt. Vi har 
valt ut avdelningar med minst 45 män per skift samt avdelningar med 
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minst tio kvinnor. Ocksä nu framstär skillnaderna mellan män och 
kvinnor tydligt. Det finns betydligt fler arbetsplatser där en majoritet av 
kvinnorna har lägvärderade arbeten än där en majoritet av männen har 
det. 

Tabell 11: Avdelningar med höga och lAga av-värden. (I) av-5 och 
.högre (Il) 3 och lägre. Antal avdelningar fördelade pA TA (karossfa
brik/pressverk), TB (MAlerifabriken) och TC (monteringsfabriken) 

Ant avd med >50% i 
av-grupp 5 eller högre: 

Män (min 50 anst) 

Kvinnor (min 10 anst) 

Ant avd med >50% i 
av-grupp 3 eller lägre: 

Män (min 45 anst) 

Kvinnor (min 10 anst)S 

Källa: VIVs personalregister 

TA TB. 
Karossfab./ 
Pressverk Mllerfab. 

7 

5 

2 

TC. 

Monter.fab. Tot VIV 

3 

7 

10 

12 

5 

7 

12 

Skillnaderna framgär tydligt vid en sammanställning av det totala anta
let anställda i förhållande till arbetsvärderingsgrupperingarna (tabell 
12). 

Tabell 12: Fördelning över kön uppdelat pA av-grupper 

av-grupp 

2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kön % % % % % % % antal 

Män, alla avd. 2,0 23,6 37,2 24,4 11,2 1,3 100 4081 

Kvinnor, alla avd. 6,8 28,0 49,0 11,3 2,3 0,4 100 1197 

Totalt, alla avd. 3,1 25,1 39,9 21,5 9,2 1,1 5.278 100 

Källa: VIVs personalregister 

s Det finns ytterligare en avdelning på VIV med minst 50% kvinnor i av-grupp 3 och lägre -
"Lager och leverans", som inte har medtagits här. Därför blir totala antalet (i kolumn 4) 12. 
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Fördelning på delfabriker 

100 % 

SM FM JM TM 

- Kaross/pressverk 

D Monteringsfabrik 

Källa: VTV1 per1onal1t1tl1tik 
N•8262 Karo11•1535 Mtlerl•780 
Monterlng•3082 Ovr avd•885 

SK FK JK TK 

~ Målerfabrik 

B övriga avdelningar 

Figur 5: Fördelning efter' m«lbort,t,nkap oclt kön pd lflOlllmng, mdleri ocl, 

karosseri (procent). SM=svenska män; FM=finska män; 
JM=jugoslaviska män; TM=turkiska män; SK=svenska kvinnor; 
FK=jinska kvin,wr; JK=jugoslaviska kvinnor; TK=turkiska kvin,wr. 
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De största skillnaderna föreligger alltså inte mellan olika medborgar
grupper utan mellan män och kvinnor. Andelen finnar som arbetar i av
grupp 5 eller högre är 37% medan andelen turkar som uppnått samma 
nivåer är 21 %, Motsvarande skillnader mellan män och kvinnor är 37% 
resp 14%. 

Vi har tyvärr inte data för de olika medborgargruppernas fördelning 
på av-grupp inom olika avdelningar. Däremot kan vi visa (Figur 5 ovan) 
hur de olika medborgargrupperna fördelas på montering, måleri och 
karosseri - VfVs tre stora delfabriker. Genomgående är männen över
representerade inom karossfabrik/pressverk. Detta är produktionsom
råden med en relativt hög genomsnittlig arbetsvärdering, en hög grad 
av automation och teknisk utveckling samt en pågående omorientering 
mot en modern gruppbaserad arbetsorganisation.9 Speciellt starkt 
representerade inom karossfabrik/pressverk är de finska männen. 
Kvinnorna är koncentrerade till monteringsfabriken och målerifabri
ken, med stark överrepresentation av de finska kvinnorna inom den 
sistnämnda. De svenska kvinnorna är starkt överrepresenterade inom 
monteringsfabriken, där vi också finner en kraftig representation av 
svenska män. Den starka representationen av svenskar i monterings
fabriken hänger ihop med Volvos ändrade rekryteringsstrategier på 80-
talet, som innebär att man systematiskt satsat på att fylla de ständigt 
stora arbetskraftsbehoven inom det arbetsintensiva monteringsarbetet 
genom korttidssysselsättning av svenska ungdomar. Till detta återkom
mer vi i denna studies avslutande diskussion. I det följande skall vi när
mare diskutera förhållandet mellan arbetets karaktär å ena sidan och 
utbildning och yrkeskvalifikation å den andra. 

Arbete och utbildning 

Arbetsvärderingssystemet är ett resultat av förhandlingar och speglar 
inte nödvändigtvis enbart skillnader i kvalifikationskraven. Efterfrågan 
på arbetskraft kan möjligen också påverka värderingen. Arbetsvär
deringspoängen är emellertid knuten till lönenivån och det systemet 
speglar nog tämligen väl värderingen av de olika arbetsuppgifterna, 
åtminstone i stort sett. 

Vi kan alltså konstatera att det är stora skillnader mellan olika grup
per såtillvida att kvalifikationsnivåerna skiljer sig åt. 

9 Några centrala aspekter av teknisk utveckling, omorganisering, arbetsbetingelser och etniska 
relationer inom pressverket diskuteras i Gunnar Augustssons bidrag till denna rapport. 
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En viktig förklaring härtill är att kvinnorna är överrepresenterade i 
monteringen och i måleriet med en genomsnittligt låg arbetsvärdering, 
medan männen är överrepresenterade i pressverket och karossverksta
den med.en hög genomsnittlig arbetsvärdering. Även utländska män är 
överrepresenterade i måleri och montering - exklusive finnar. Eftersom 
arbetsuppgifterna i de olika verkstäderna skiljer sig åt i genomsnittlig 
värderingsnivå, medför detta att möjligheten att få arbeten med hög 
värdering ökar om man har arbete i en verkstad som genomgående är 
högt värderad (även om det kan förekomma enklaver med högre 
arbetsvärderingsnivåer också i de verkstäder som har låg genomsnittlig 
värderingsnivå ). 

Innebär det då någon fördel att arbeta på en avdelning med höga 
arbetsvärderings poäng? 

Det spelar inte så stor roll för lönenivån. Om man har skifttillägg 
eller ej är t ex mycket mer betydelsefullt för lönens storlek, men lönen 
skiljer sig trots allt åt med någon krona i timmen mellan de olika stegen 
i skalan. Dock finns andra och viktigare fördelar. 

De högre värderade arbetena är oftast mindre styrda av löpande 
band. De är sålunda "friare". I detta avseende är skillnaderna stora 
mellan tex TAÖ och banorna i monteringen. 

Utbildningen har, åtminstone hittills, varit betydligt mer omfattande 
på de högvärderade avdelningarna än på de lägre värderade. Orsaken 
härtill är väl huvudsakligen att det på högvärderade avdelningar finns 
mer att lära än på övriga. Möjligen förändras detta så småningom i och 
med att företaget satsar på utbildning i högre grad nu än tidigare (se 
avsnittet "Rekryterings- och utbildningspolitik") och att så stora för
ändringar pågår, såväl inom måleri- som monteringsavdelningarna (se 
avsnittet "Tendenser i förändringarna av produktions- och organisa
tionsutformning"). Detta ökar möjligheterna för den anställde att avan
cera till ett bättre arbete eller att vidga sina arbetsuppgifter inte bara 
horisontellt utan också vertikalt. 

En viktig indikator på mer tillfredsställande arbetsförhållanden tycks 
vara att både korttids- och långtidsfrånvaron i sjukdom är lägre i de 
högre värderade avsnitten än i de lågvärderade. Tex visade en under
sökning om ryggbesvär att dessa var störst i monteringen.10 

I allmänhet är det lättast att få arbete i monteringen eftersom perso
nalomsättningen är störst där. Arbetsförhållanden i monteringen har 
varit otillfredsställande under hela 1980-talet, och i försöken att 
utveckla och förbättra arbetsmiljön har man brottats med en lång rad 
tekniska och organisatoriska problem (se vidare Berggren 1988 och 

10 Frågor kring sjukfrånvaro och arbetstillfredsställelse/ arbetsmiljö diskuterar Sven Paulson mer 
ingående i ett senare kapitel. 
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1990). Organisationen och produktionsprocessens karaktär ger inte 
något stort utrymme för personlig och yrkesmässig utveckling. Det 
innebär att man, om man vill avancera bör söka sig till de högre värde
rade avdelningarna. 

Kontrasten mellan arbetsförhållandena i de olika avdelningarna åter
speglas i svaren på enkäten. Medan till exempel huvuddelen av alla 
anställda i karossverkstaden fann sitt arbete såväl "ansvarsfullt" som 
"intressant" gällde detta enbart en mindre del (under en tredjedel) av 
de anställda i monteringsfabriken.11 Vi testade också olika typer av 
negativ upplevelse av arbetssituationen, vilket ytterligare bidrar till bil
den av kontrasten mellan VIVs olika delar. Vi frågade bland annat om 
man upplevde stress och enformighet i arbetet. Totalt två av fem tillfrå
gade12 att deras arbete var såväl stressigt som enformigt. Men också här 
är kontrasten mellan avdelningarna betydande. På monteringsfabriken 
svarade således hälften ja på båda dessa frågor mot en av fem på 
karossfabriken. 

Mest negativa är över lag de yngre, som enligt enkäten också är den 
grupp som i störst utsträckning arbetar i monteringsfabriken och vid 
löpande band. Det fanns också betydande skillnader i svaren mellan 
medborgargrupperna, med större andel som upplever stress och enfor
mighet bland finnar och jugoslaver än bland svenskar. Kvinnor är något 
mer negativa än män, vilket inte bör förvåna med avseende på den 
typen av jobb som de innehar.B 

Dekvalificering 

I det följande kommer vi, utifrån enkäten, att undersöka vilken typ av 
jobb respondenterna faktiskt hade vid tidpunkten för enkäten och hur 
de fördelar sig på olika delar av VIV. Med utgångspunkt från enkätens 
upplysningar om befattningar och arbetsuppgifter har vi gjort en grov 
indelning i två breda kategorier av jobb: 1) lågkvalificerade manuella 
jobb av rutinmässig och repetitiv karaktär (löpande handarbete, 

11 Totalt på VIV svarade två femtedelar positivt på frågorna om de fann sitt arbete "ansvarsfullt" 
och "intressant". I karossverkstaden svarade emellertid 62% positivt på båda frågorna, medan 
enbart 29% av de tillfrågade i monteringsfabriken fann sitt arbete såväl "ansvarsfullt" som 
"intressant". Av övriga respondenter, som arbetade i olika avdelningar sysselsatta med service, 
kvalitetskontroll och materialhantering svarade hälften positivt på båda frågorna. 
12 42 av totalt 151 personer besvarade båda dessa frågor. 
13 Mest negativ av alla är kategorin yngre finska kvinnor. Inom denna undergrupp menar så många 
som 69% att deras arbete på Volvo är såväl enformigt som stressigt. Därefter kommer yngre jugo
slaviska kvinnor med 65%. Men både yngre jugoslaviska män och yngre finska män är också 
mycket negativa (55%). Något bättre är det med unga svenska män (42%) och svenska kvinnor 
( 45% ). Minst negativa är svenska män över 30 är, ibland vilka enbart 20% finner sitt arbete såväl 
"enformigt" som "stressigt". 
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enklare operatörsjobb mm) och 2) mer kvalificerade jobb med bredare 
arbetsinnehåll och utrymme för större självständighet, ansvarstagande 
och social kommunikation. I det följande kommer vi att benämna den 
första kategorin "lågkvalificerat" arbete och den andra kategorin 
"kvalificerat". Enkäten visar att det finns ett klart samband mellan 
typen av arbete, definierat enligt dessa grova mått och den subjektiva 
upplevelsen av arbetssituationen. Således uppfattar mer än hälften av 
respondenterna i "lågkvalificerade" jobb sitt arbete som såväl stressigt 
som enformigt medan detta enbart gäller var fjärde person i 
"kvalificerat" arbete. På motsvarande sätt upplever tre av fem med 
"kvalificerade jobb" sitt arbete som såväl ansvarsfullt som intressant, 
medan detta endast gäller en av fyra respondenter med lågkvalificerat 
arbete. 

Med utgångspunkt i kontrasten mellan "lågkvalificerade" och 
"kvalificerade" jobb som ett grovt mått gör vi, med enkäten som grund, i 
det följande en provisorisk analys av "dekvalificering" sedd i förhållande 
till nyckelvariabler, som medborgarskap, kön, ålder, anställningstid och 
utbildning.14 · 

Tabell 13 nedan visar, att en jugoslavisk medborgare ( om man kon
stanthåller kön, ålder anställningstid och utbildning) har 15% större 
chans att hamna i någon typ av repetitivt manuellt rutinarbete än en 
svensk. 

Någon skillnad beroende på kön visar sig däremot inte slå igenom 
särskilt starkt. Ålder verkar vara mycket mer betydelsefullt. Om man är 
mellan 19 och 30 år är det hela 24% större sannolikhet att man befin
ner sig i lågt kvalificerat rutinarbete än om man är över 30. Vid kon
stanthållning av andra faktorer reduceras skillnaden emellertid betyd
ligt. Detta beror främst på ett mycket starkt samband mellan anställ
ningstid och ålder. Störst utslag för sannolikheten att befinna sig i låg
kvalificerat arbete ger nämligen - allt annat lika - variabeln anställnings
tid. Har man varit anställd enbart i fem år eller mindre på VTV har 
man, enligt enkäten 23% större chans att befinna sig i ett manuellt 
rutinarbete än om man har en längre anställningstid ( 47% ). Det är 
också främst variabeln "anställningstid" som påverkar utslaget på varia
beln "skolutbildning". Genomsnittligt (bortsett från jugoslaverna) är, 
som vi har sett ovan, den yngre kategorin bättre utbildad än den äldre. 

14 Se vidare referensen till Åbergs analys av svenskt material i inledningen till denna studie. 



56 Arbetets etniska delning 

Tabell 13: Lågkvalificerat, repetitivt arbete efter medborgarskap, kön, 
ålder och utbildning (N=174. Medelvärde=SS procent) 

2 3 4 
Antal Procent Avvikel- Konstant 

av se från för obe-
grupp genomsn roende 

MEDBORGARSKAP: 

!SVENSK 65 50 -5 -7 

2FINSK 58 56 1 

3 JUGOSLAVISK 51 61 6 8 

KÖN: 

lMAN 95 52 -3 -2 

2KVINNA 79 59 4 3 

ÅLDER: 

19-30 63 70 15 7 

över30 111 46 -9 -4 

ANSTÄLLNINGSTID: 

5 är och under 59 72 17 15 

över 5 är 115 46 -9 -8 

SKOLUTBILDNING: 

Förgymnasial 94 53 -2 4 

Gymnasial 80 58 3 -5 

Källa: enkät 

Konkluderande kan man säga att, enligt de använda kriterierna och 
måtten, framstår variabeln medborgarskap som den starkaste 
"dekvalificeringsfaktorn". Liksom vi såg i Rune Åbergs undersökning 
verkar medborgarskap slå hårdare än både kön och ålder vid lika 
utbildningsnivå och jämförbar anställningstid. I VIV-sammanhang 
antyds, enligt enkäten, en etnisk hierarki bland de kollektivanställda 
med svenskarna i topp, finnarna i mitten och jugoslaverna i botten. 
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Lågkvalificerat, repetitivt arbete 

Äl.sve. Äl.fin. Äl.jug. Yn.sve. Yn.tin. Yn.jug. 

D Män - Kvinnor 

Källa: enkätdata (procent) 
N•182, Medelvärde•55 

Figur 6: ~/rtpdili,t arbN inom ens/ciltla grupper (efter 
m«lborw,r,kap, kön oclt dlder). 
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Detta kan kanske delvis tyckas stå i strid med vår tidigare analys base
rad på företagsstatistikens indikatorer (främst arbetsvärderingen), där 
bilden av den etniska hierarkin komplicerades av de finska männens till 
synes starka ställning. Bryter vi ner enkätmaterialet vidare på under
grupper efter kön och ålder får vi dock också här ett liknande komplext 
mönster som i analysen av företagsstatistiken. Enkäten ger oss även 
indikatorer på hur betydelsen av medborgarskap och kön samspelar 
med ålder. 

Staplarna i figur 6 ovan visar vilken andel av tolv olika undergrupper, 
definierade efter kön och medborgarskap, som arbetar i lågkvalificerat, 
repetitivt arbete. Generellt sett ser vi, i linje med tabellen ovan, att 
detta gäller yngre oftare än äldre, utländska medborgare oftare än 
svenskar och kvinnor oftare än män. Flera ting faller en dock i ögonen. 
För det första arbetar (enligt enkäten) i motsats till svenska och finska 
kvinnor, jugoslaviska kvinnor inte i lågkvalificerat, repetitivt arbete i 
högre grad än män från samma grupper. Snarare tvärtom. För det 
andra finns den största könsmässiga kontrasten mellan finska män och 
kvinnor, inte minst bland de yngre finnarna (19-30-åriga) där hela 90% 
av kvinnorna arbetar med lågt värderade arbetsuppgifter mot enbart 
54% av männen. Detta pekar, liksom det tidigare redovisade arbetsvär
deringsmonstret, hämtat från företagsstatistiken, på de finska männen 
som en grupp, som i sin helhet har en stark position bland de kollektiv
anställda. 

Ser vi sedan på tabell 14, framgår det vidare att finnarna är den 
grupp i urvalet, som är starkast representerad inom karossfabriken, 
vilken ju som vi har beskrivit ovan är den del av VTV som har flesta 
avdelningar med hög arbetsvärdering och där respondenterna upplever 
arbetsförhållandena mest positivt. 

Tabell 14: Fördelning på avdelningar efter medborgarskap (procent) 

Svenskar Finnar Jugoslaver 

Teknisk service 7 2 

Kvalitet 10 11 11 

Material 9 3 11 

Monteringen 52 55 55 

Kaross/pressverk 22 30 23 

Källa: enkät 
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Av figur 7 ovan framgår mer i detalj hur respondenterna fördelar sig på 
olika på typer av avdelningar inom VIV. Det gäller 1) monterings
fabriken, 2) karossfabriken och 3) avdelningar som ansvarar för teknisk 
service, kvalitetskontroll och materialhantering.is Här klargörs det att 
finnarnas överrepresentation i karossfabriken främst beror på de finska 
männen. Vi ser också att de yngre finska männen är den undergrupp 
som är starkast representerad: mer än hälften av dessa arbetar, enligt 
enkäten, i karossfabriken.16 Detta mönster är helt olikt mönstret i de 
två andra medborgargrupperna. Också bland de jugoslaviska männen 
ser vi en relativt hög representation inom karossfabriken i den äldre 
åldersgruppen.11 Men i motsats till förhållandet bland finnarna finns 
ingen "generationsmässig" kontinuitet. Endast en av 15 yngre jugosla
viska män återfinns inom avdelningar på karossfabriken. Liksom i figur 
5 faller likheten mellan yngre jugoslaviska män och yngre jugoslaviska 
kvinnor en i ögonen. Båda grupperna är starkt överrepresenterade i 
monteringsfabriken.1s 

I figur 8 kombinerar vi bilden av dekvalificering från figur 6) med 
selektionen till den lägst värderade delfabriken, nämligen monteringen. 
Vi visar med andra ord i vilken omfattning olika undergrupper bland 
respondenterna är representerade i lågkvalificerat, repetitivt arbete 
inom monterings/ abriken, den minst attraktiva arbetsplatsen enligt ana
lysen ovan. Jämför vi figur 8 med figur 6, illustreras här etniska, köns
och åldersdimensioner av arbetets delningar på VIV långt tydligare: 
det vill säga koncentrationen av det lågkvalificerade, repetitiva arbetet 
på monteringsfabrikens föga attraktiva löpande bandproduktion till 
kvinnor och unga utländska medborgare; fortfarande med de finska 
männen som ett undantag. Här framstår ännu klarare kontrasten mel
lan de yngre finska männen (koncentrerade till karossfabriken) och 
yngre finska kvinnor (helt samlade på monteringen), men även likheten 
mellan de yngre jugoslaviska kvinnorna och de yngre jugoslaviska män
nen. 

15 Avdelningar inom en av VIVs delfabriker, milerifabriken, ingir inte i undersökningen. Se 
vidare rapportens inledningskapitel. 
16 54%, eller sju av tretton personer. 
17 Tvi av fem inom undergruppen arbetar här. 
18 21 av totalt 26 personer inom dessa tvi grupper. 
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Lågkvalificerat, repetitivt arbete 
Monteringen 

Äl.sve. Äl.fin. Äl.jug. Yn.sve. Yn.fin. Yn.jug. 

I I Män a Kvinnor 

<älla: en kåt 
~·182, Medelvärde•41 

Fi(lUI' 8: Ldgbalijiarat/repdili,t °""* i "'°'*""IJ'ltallm efter metJbor. 
garskap, dlder och kört (prot:ffll). 



62 Arbetets etniska delning 

80 

70 

80 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Utbildning/ arbete 

män 

Jl.ld.ave. .Il.Id.fin. Jl.ld.Jug. Yng.eve. Yng.lln. Yng.Jug. 

kvinnor 

Äld.sve. Äld.lin. Äld.Jug. Yng.ave. Yng.lin. Yng.jug. 

- Gymnasieutbildning ~ Kvalificerat jobb 

Kitta: enklt 
W-192 MV, ulb.•45 k .. l.Jobb-45 

Fipr 9: a) Män ,ned (1) /l11flnasiatbild1Wlg ocla ,nän i (2) "balijiarade" 
jobb efter" IIW.dborpsk.ap ocl, dltJe,- b) K-,hutor rn«l (1) /l11fllll1Skulbild· 
11U1f oclt kvinnor i (2) "balijbraåe" jobb eftn' ntetlborgarskap och dlder 
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I ett tidigare avsnitt har vi diskuterat utbildning och kvalifikationer för 
olika undergrupper bland enkätens respondenter. I Figur 9 nedan 
jämför vi andelen av gymnasieutbildade inom varje undergrupp ( de 
svarta staplarna) med andelen av varje grupp som har ett, vad vi ovan 
definierade som "kvalificerat" jobb på V1V ( de rasterade staplarna). 

Vi har redan tidigare visat att kvinnor generellt ligger lägre än män
nen, såväl när det gäller utbildningsnivå som tillgång till kvalificerade 
jobb. Men inom varje könsgrupp finns avsevärda variationer beroende 
på såväl ålder som medborgarskap. 

Tittar vi först på männens situation framstår skillnaden mellan den 
äldre (över 30 år) åldersgruppen och den yngre (19-30) som mest 
iögonfallande. De äldre männen har generellt sett låg utbildning men 
ofta "kvalificerade" jobb. Tex har enbart 16% av de äldre finnarna mot
svarande gymnasieutbildning, men 58% har kvalificerade jobb. I kon
trast mot denna grupp har en stor andel av den yngre åldersgruppen 
hög utbildning medan en liten andel har "kvalificerade" jobb. Både när 
det gäller äldre och yngre män är emellertid den jugoslaviska gmppen 
speciell. Som vi har noterat i ett tidigare avsnitt, har så många som två 
tredjedelar av de äldre jugoslaverna en utbildning motsvarande gymna
siet ( det vill säga ungefär i linje med de tre undergrupperna av yngre 
män), men arbetar ändå i mindre omfattning än äldre svenska och fin
ska män i "kvalificerade" jobb. En. speciellt kraftig tendens till 
"dekvalificering" finner vi bland de yngre jugoslaviska männen. Av dessa 
har en lika stor andel en utbildning på gymnasienivå som de unga finska 
och svenska männen, men arbetar ändå i betydligt mindre omfattning 
inom "kvalificerade" jobb (23%) än såväl yngre finska ( 46%) som sven
ska ( 42%) män. 

Bilden av kvinnornas situation liknar i stora drag männens med 
avseende på kontrasten mellan äldre och yngre arbetare. Det finns 
alltså enligt de använda måtten, över lag, en hög grad av 
"dekvalificering" bland yngre kvinnliga arbetare. Också här framstår 
äldre jugoslaver som speciella. Fastän äldre jugoslaviskor är avsevärd 
mer utbildade, tar sig inte detta uttryck i en högre andel inom kvalifice
rade arbeten än bland äldre svenskor eller finskor. Bland de yngre 
framstår graden av dekvalificering av de finska respondenterna som 
anmärkningsvärd. Av de yngre finskorna har enbart en av tio ett 
"kvalificerat" arbete mot tre av tio av jugoslaviskorna och svenskorna. 
Samtidigt har dock även en något mindre andel av finskorna (50%) en 
utbildning på gymnasienivå såväl jugoslaviskorna som svenskorna, av 
vilka två av tre har avslutat en gymnasieutbildning. Jämför vi mäns och 
kvinnors situation är det för det första värt att notera att den 
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jugoslaviska gruppen som helhet är den inom vilken vi finner den 
största likheten i mäns och kvinnors position. Samtidigt är kontrasten 
mellan finska män och kvinnor ännu en gång iögonfallande, inte minst 
inom den yngre generationen. 

Ovan har vi använt förhållandet mellan avslutad gymnasieutbildning -
oavsett inriktning och . "kvalificerat jobb" som mått på 
"dekvalificering". Figur 10 nedan tillför slutligen bilden ytterligare en 
dimension genom att på samma sätt testa förhållandet mellan 
''yrkesutbildning" och "kvalificerat" jobb. Med "yrkesutbildning" avser vi 
uteslutande minst tvåårig yrkesutbildning med inriktning direkt mot 
verkstadsindustrin. Eftersom enbart några enstaka av alla tillfrågade 
kvinnor hade någon utbildning av denna typ har vi uteslutit kvinnorna 
från denna del av analysen. 

Vi ser också här stora kontraster mellan generationerna. Bland de 
äldre svenskarna var det mer vanligt med en yrkesutbildning (29%) än 
med en gymnasieutbildning (19% ).t9 Det samma gäller för finnarna 
(24% har yrkesutbildning med inriktning mot verkstadsindustrin, 
enbart 16% har en gymnasieutbildning). Avsevärt fler av de äldre jugo
slaverna (33%) har dock en yrkesutbildning, men trots detta hade 
(vilket vi redan konstaterat i Figur 10) en mindre andel "kvalificerade" 
jobb. Det samma gäller den yngre gruppen (19-30), där jugoslaverna 
lika ofta som svenskarna har en yrkesutbildning ( 47% ), men där ändå 
bara två av tio befinner sig i "kvalificerade" jobb. Även här tenderar 
överlag de finska männen att ligga bäst till i arbetarkollektivets etniska 
och könsmässiga hierarki. 

Internutbildning - En nyckelfråga 

Till synes finns alltså inget entydigt samband mellan formell utbildning 
eller arbetskvalifikation och typ av jobb. Vissa grupper med invandrar
bakgrund tycks hamna i manuellt rutinarbete oavsett utbildning. I ana
lysen ovan har vi emellertid inte diskuterat internutbildningens bety
delse, en nyckelfaktor i en tid präglad av de "interna arbetsmarknader
nas" växande betydelse. 

Liksom när det gäller många andra stora svenska företag inom verk
stadsindustrin tillmäts internutbildning central betydelse av VTVs 
ledning. Man arbetar med ett komplext begrepp om 
"kompetensutveckling". För att klargöra detta begrepp använder man 
sig av en hand som symbol. Varje finger står för olika aspekter av kom-

19 Vilket har sin forklaring i omläggning av utbildningssy:stemet. 
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petensbegreppet. Ett finger står för kunskaperna, som menar man, "ger 
en teoretisk bas men ofta inte räcker till för att klara av en praktisk 
situation". Det andra fingret står för färdigheter, som kommer av 
övning. Det tredje fingret betecknar erfarenheterna, som vi får av våra 
framgångar och misslyckanden i livet. Det fjärde fingret står för kon
takterna, förmågan att bygga upp och fungera i ett socialt nätverk och 
skaffa sig kunskaper och inflytande, dvs en social kompetens. Det sista 
fingret symboliserar värderingarna. För att man ska utföra ett bra 
arbete krävs det att man tror på det man gör. De olika fingrarna sam
ordnas av handens kraft. 

Målet för kompetensutveckling är "att tillförsäkra företagen i Volvo
koncernen tillräcklig kompetens för att de skall förbli lönsamma och 
konkurrenskraftiga nu och i framtiden". Medlen härför är att "utveckla 
organisationen", "vidareutveckla och fortbilda anställda", samt att 
"tillföra extern kompetens" genom rekrytering, samarbete med hög
skolor, konsulenter och andra företag. 

Denna policy är en ledstjärna som inte går att använda i praktiken 
utan att dess ljus uppspaltas. Det finns en central utbildningsenhet på 
Torslanda, som har huvudansvaret för policyutvecklingen. Men i prak
tiken bestäms och utformas utbildningar på Volvos bilfabrik lokalt 
inom de enskilda avdelningarna. Till exempel så utformas och genom
förs utbildning på målerifabriken av personal från denna. Samma för
hållande gäller för monteringsfabriken och karossfabriken, fast den 
centrala utbildningsenheten bistår i utbildningsfrågor och t ex när nya 
avdelningar byggs upp. 

Policyimplementeringen lokalt på avdelningarna skall ske genom att 
olika chefer genomför utvecklingssamtal med de anställda. Därefter 
skapas utbildningsmoduler efter fastställande av kompetensutveck
lingsplaner. Den övergripande inriktningen i utbildningspolitiken är att 
öka kompetensen hos de anställda samtidigt som arbetena skall göras 
mera kvalifikationskrävande. 

Nedan har vi, på basis av enkäten, undersökt förhållandet mellan 
internutbildning och typ av jobb. Det framgår (kolumn 2) här att nästan 
20% fler av respondenterna med internutbildning bakom sig hade 
"kvalificerat" arbete än av de respondenter som saknade internutbild
ning. Håller man dessutom konstant för faktorer som allmän 
utbildning, anställningstid och ålder (kolumn 4) blir skillnaden ännu 
större. Allt annat lika (skolutbildning, anställningstid och ålder) är 
sannolikheten att befinna sig i "kvalificerade" jobb 25% högre för 
internutbildade än för personer utan internutbildning. Enkätmaterialet 
verkar alltså spegla ett tydligt samband mellan internutbildning och 
"kvalificerade" jobb. 
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Tabell 15: "Kvalificerat" arbete efter internutbildning, allmän utbild-
ning, anställningstid och Alder (N = 169 Medelvärde=45 procent) 

1 2 3 4 
Antal Procent Avvikel- Konstant 
(N) av se fran förobe-

grupp genomsn roende 

GENOMGÅTI INTERNUTBILDNING 

JA 76 55 10 14 

NEJ 93 37 -8 -11 

ALLMÄN UTBILDNING: 

Gymnasium 77 43 -2 4 

Ej gymnasium 92 47 2 -3 

ANSTÄLLNINGSTID: 

ÖVer5 lir 111 54 9 9 

1-5 lir 58 28 -17 -18 

ÅLDER: 

ÖVer30 107 54 9 5 

19-30 62 29 -16 -8 

Källa: Enkätdata. 

Vid våra samtalsintervjuer med invandrade arbetare på V1V såg 
många internutbildning som en avgörande fråga för sina framtida 
möjligheter på företaget. Detta bekräftades även av svaren på enkäten, 
där det inte finns någon avgörande skillnad mellan svenskars, finnars 
och jugoslavers hållning. De flesta inom alla de tre grupperna av 
tillfrågade (svenskar, finnar, jugoslaver) såg utbildning som en central 
förutsättning att få bättre jobb. Det finns, enligt enkäten, inte heller 
någon skillnad i motivationen att söka sig till internutbildningskurser på 
V1V. Ungefär 60% i alla grupperna hade önskan att genomgå någon 
typ av internutbildningskurs på V1V. I alla grupperna var det dessutom 
en någorlunda jämn fördelning mellan olika typer av kurser som man 
ämnade söka sig till: t ex "datautveckling", utbildning till speciella 
befattningar som arbetsledare, instruktör, fackliga kurser och allmän
bildande kurser. Dock ämnade en betydande del av de utländska med
borgarna i första hand söka sig till kompletterande utbildning i svenska: 
ungefär 20% av finnarna och nästan en tredjedel av de jugoslaver som 
önskade genomföra någon internutbildning. Detta skall ses i relation 
till de utländska medborgarnas egen upplevelse av sitt språkkunnande, 
som för merparten av både jugoslaver och finnar upplevdes som brist
fälligt, framför allt när det gällde förmågan att skriva svenska. 
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Samtidigt som man framhävde betydelsen av interutbildning, var det 
dock också, bland invandrargrupperna, vanligt att man uppfattade just 
den lokala praktiken i utbildningsfrågor som den viktigaste källan till 
etnisk diskriminering och brist på utvecklingsmöjligheter i jobbet (se 
även Britz 1990). Liknande resultat gav också här enkäten. Sju av tio av 
de tillfrågade jugoslaviska och finska arbetarna uppfattade att invand
rare behandlas orättvist, när det gäller möjligheter för vidareutbildning 
på VlV, och nästan hälften av de svenska arbetarna var av samma upp
fattning ( alltså att invandrare diskrimineras i detta avseende). 

Vi frågade också respondenterna om någon på V1V någonsin hade 
sökt hjälpa dem att förbättra sin utbildningssituation. Nästan 70% av 
alla svarade negativt på denna fråga. Störst var dock andelen negativa 
svar bland de jugoslaviska respondenterna, där nästan 80% aldrig hade 
upplevt någon stimulans i denna riktning. Minst negativa var sven
skarna (64% ). Av dem som gav en positiv respons på frågan (58 av 183 
som svarade på frågan), svarade en stor majoritet (70%) att det var 
företagets representanter, oftast arbetsledaren som hade tagit något 
initiativ. Däremot tillmättes facket relativt liten betydelse av alla tre 
grupperna (15% av de positiva svaren). 

Figur 11 visar hur många av enkätens respondenter som faktiskt 
(frånräknat diverse kurser i svenska för invandrare) någon gång hade 
genomgått en eller flera konpetenshöjande internutbildningskurser på 
VlV. I genomsnitt hade ungefär två femtedelar av alla informanter 
någon gång genomgått åtminstone en internutbildningskurs på V1V.20 

Delar vi emellertid upp enkätsvaren efter medborgarskap hade mer än 
hälften av svenskarna genomgått åtminstone en internutbildningskurs,21 
mot en tredjedel av finnarna22 och enbart drygt en femtedel av jugosla
verna.23 

Det föreligger en klar tendens att svenska medborgare oftare har 
genomgått någon internutbildning än utländska medborgare, men kon
trasten mot jugoslaverna är mycket större än mot finnarna. Samtidigt 
finns en allmän tendens att yngre oftare har genomgått kurser än äldre 
och män mycket oftare än kvinnor. Största andelen kursdeltagare 

20 74 personer av 195 som besvarade frågan. 
21 56% eller 39 av 70 personer som besvarade frågan. 
22 22 av 65 personer. 
23 22% eller 13 av 60 respondenter. 
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finner vi bland unga (19-30 åriga) svenska män med knappt 70% (9 av 
13 personer); därnäst bland yngre finska män och äldre (över 30 år) 
svenska män. Absolut lägsta andelen finner vi, trots att de har lång 
anställningstid, bland äldre jugoslaviska kvinnor (15%, eller 2 av 14 
personer). 

Bland de svenskar som hade genomgått någon kurs var det för övrigt 
vanligt att de genomgått två eller fler kurser. Två tredjedelar (25 av 39 
personer) av samtliga svenska kursdeltagare hade genomgått mer än en 
internutbildningskurs och en tredjedel (13 av 39) mer än två. Detta var 
inte heller ovanligt i de två andra grupperna. Mer en hälften av de 
finska och jugoslaviska kursdeltagarna hade genomgått mer än en 
internutbildningskurs. 

En del av de kurser som finnar och jugoslaver uppgav sig ha följt i 
V1Vs regi var svenskkurser. Undersöker man inriktningen på den 
senast genomförda kursen hos alla kursdeltagare ( oavsett om detta var 
första kursen eller ej), är andelen språkkurser dock inte överväldi
gande. Bland jugoslaverna var drygt en femtedel av de senast genom
förda kurserna svenskkurser (tre personer av 14), medan detta var fal
let för ungefär en tiondel av de finska kursdeltagarna (tre personer av 
26). 

Ett intressant faktum är att bland svenskarna var en betydande del av 
de senast genomförda kurserna orienterade mot ämnet "dataut
bildning" (26%) - kanske att betrakta som både den mest framtids- och 
karriärinriktade typen av kurs i en produktions- och arbetslivsorganisa
tion under snabb omstrukturering. Den vanligaste typen av kurser i alla 
grupper var emellertid olika specialinriktade produktionskurser 
(svetstekniker, "maskering" mm) - sk "utvecklingskurser". 

Vi frågade även dem av respondenterna som hade genomgått inter
nutbildning på V1V, vem som hade tagit initiativ till att de skulle gå 
utbildningen. Totalt sett svarade tre femtedelar att "företaget", i de 
allra flesta fall representerat av "arbetsledaren" eller "förmannen", hade 
tagit initiativet. Denna andel var dock större bland svenskarna än bland 
de utländska medborgarna. Minst stöd från arbetsledarna hade de 
jugoslaviska kursdeltagarna. Detta understryker än en gång de lokala 
arbetsledarnas nyckelroll när det gäller tillgången till internutbildning; 
en problemställning som också kom fram tydligt i många av de 
samtalsintervjuer med finnar och jugoslaver som vi genomförde på 
V1V. 
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Språkets betydelse 

Diskuterar man invandrade arbetares situation och möjligheter med 
arbetsledare och personalrekryterare kan man vara nästan säker på att 
språkfrågan alltid framhävs som ett av de första och viktigaste skälen 
till att arbetare med invandrarbakgrund har svårt att avancera till bättre 
jobb inom företaget. "Invandrare har inte vilja eller förmåga att lära sig 
svenska språket tillräckligt bra". Så låter standardförklaringen. 

Enkätresultaten tyder på att arbetarna med invandrarbakgrund också 
själva uppfattar språket som ett allvarligt problem. Ungefär hälften 
(55%) uppger att de inte talar bra svenska. Andelen som uppskattar att 
de inte själva läser svenska bra är något mindre ( 42% ), medan andelen 
som inte tyckte sig skriva svenska bra är så stor som 68%. När det gäller 
de angivna språkkunskaperna är det dock stor skillnad mellan de yngre 
och äldre informanterna. Således uppfattade ungefär två tredjedelar av 
informanterna mellan 19 och 30 år att de själva skriver svenska bra; 
nästan tre fjärdedelar att de talar svenska bra och nästan 90% att de 
läser svenska bra. Trots att de yngre med utländskt medborgarskap i 
betydligt högre grad anser sig ha bra språkkunskaper menar fortfarande 
lika många som av de äldre - det vill säga ungefär hälften - att språket 
troligen skulle vara ett hinder för dem, om de skulle söka ett 'bättre 
jobb" än det de nu har. Detta bör naturligtvis ses mot bakgrund av att 
de yngre troligen har andra värderingar om vad "ett bättre jobb" inne
bär än de äldre och att de troligen också aspirerar på typer av jobb där 
kraven på språkkunskaper faktiskt är högre. För många av de äldre 
förhåller det sig möjligen också så att frågan om "att söka bättre jobb" 
inte har någon konkret relevans, eftersom de flesta har arbetat länge på 
Volvo och rimligen föreställer sig att de skall stanna kvar i den typ av 
jobb de redan har. 

Vi har också undersökt förhållandet mellan informanternas uppskat
tade språkkunskaper och den typ av jobb de faktiskt hade vid under
sökningstidpunkten. På samma sätt som vi tidigare undersökte den 
generella utbildningsnivåns betydelse, skall vi slutligen undersöka hur 
kunskaperna i svenska påverkar chanserna att hamna i lågkvalificerat 
och repetitivt arbete. 

För att få en så vid definition av "svenskkunskaper" som möjligt 
delade vi in urvalet i två grupper: å ena sidan de finnar och jugoslaver 
som själva ansåg sig vara verkligt bra eller perfekta när det gällde att 
såväl tala, läsa som skriva svenska och å andra sidan en grupp som 
omfattade personer som hade åtminstone någon typ av reservation på 
minst en av dessa punkter (tala, läsa eller skriva). Det visade sig att den 
första gruppen kom att omfatta knappt en tredjedel av alla finska och 
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jugoslaviska informanter medan två tredjedelar av alla åtminstone hade 
något förbehåll när det gällde kunskaperna i svenska. 

Tabell 16: Finnar och jugoslaver. "Lågkvalificerat", repetitivt arbete 
efter svenskkunskaper, medborgarskap, ålder och kön (N=104. 
Medelvärde=58) 

1 2 3 4 
Antal Procent Avvikel- Konstant 
(N) av se från förobe-

grupp genomsn roende 

SVENSKKUNSKAPER: 

1 Sämre 69 57 -1 3 

2 Bättre 35 60 2 -5 

MEDBORGARSKAP: 

2 Jugoslavisk 50 62 4 3 

1 Finsk 54 54 -4 -3 

ÅLDER: 

119-30 38 71 13 15 

2över30 66 50 -8 -9 

KÖN: 

2Kvinnor 47 62 4 4 

lMän 57 55 -3 -4 

Källa: Enkätdata. 

Kanske något överraskande kom vi, som det framgår av tabell 16 ovan, 
fram till att gruppen med goda språkkunskaper trots detta löpte en 
aning större risk ( 60% ), statistiskt sett, att hamna i repetitivt rutinarbe
te än gruppen med sämre kunskaper i svenska (57% ). Då har vi emel
lertid inte tagit hänsyn till ålder. Vi vet ju redan av analysen ovan, att 
yngre respondenter i mycket större utsträckning än äldre hade manuellt 
rutinarbete, vilket också framgår av tabell 16. Samtidigt anger ju de 
äldre i genomsnitt sämre språkkunskaper än de yngre. Också könsfak
torn ger ett visst utslag, dock inte på långt när i så hög grad som ålders
faktorn. Om vi konstanthåller ålder och kön ser vi ett visst utslag på 
språkvariabeln (kolumn 4), men inte särskilt mycket. Vi finner (tabell 
16, kolumn 4) att 8% fler av respondenterna med sämre språkkunska
per har manuellt rutinarbete än av respondenterna med bra svenskkun
skaper. Vi ser också i tabell 16 att den skillnad mellan jugoslaver och 
finnar, som vi uppmärksammade ovan, håller sig. Även om vi kon-
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stanthåller både språkkunskaper, ålder och kön, finner vi fler jugosla
ver än finnar i okvalificerat arbete. Sammanfattningsvis pekar också 
detta, liksom analysen i sin helhet, på den etniska faktorns betydelse. 

Avslutande diskussion 

Efterkrigstidens invandring till västvärlden tycks allmänt ha fört män
niskor till samhällen där de haft små chanser att uppnå en acceptabel 
språkkunnighet och där deras utbildning, yrkeskunnighet och erfaren
het har haft mycket små möjligheter att erkännas (Quinland and Lever
Tracy 1988:10). Dessa förhållanden tycks ha sin motsvarighet i Sverige. 
Unga, kvinnor och personer med arbetarbakgrund är överrepresente
rade i okvalificerat arbete, konstaterar Rune Åberg (1983: 230) i an
slutning till sin analys av levnadsnivåundersökningen. Men denna över
representation är ganska svag när det gäller ungdomar och personer 
med arbetarbakgrund. Även den kvinnliga överrepresentationen i 
okvalificerat arbete tycks vara på tillbakagång. Däremot framstår över
representationen som mycket kraftig bland invandrare och här med sti
gande tendens. Denna tendens uttrycker även dekvalificering, eftersom 
invandrarnas överrepresentation är stark oberoende av utbildningsbak
grund. 

Minskad efterfrågan på arbetskraft och skärpt konkurrens är rimli
gen en viktig del av bakgrunden till de tendenser till statistisk diskrimi
nering, som Åberg redovisar. Arbetsprocessens förändring är en annan 
viktig faktor i sammanhanget. Rekryteringen till kvalificerade jobb skif
tar karaktär. Detta hänger samman med uppkomsten av nya villkor för 
företagande som kräver en ny typ av organisationsstruktur, med team
work och vi-anda, hög enskild motivation hos de anställda, kunskaps
förmedling etc. Åberg pekar på en ny typ av selektionsprocess som "en 
logisk konsekvens av ett rationellt företagande", som syftar till att säkra 
kompentensen inom företaget, där kompetensen betraktas som unik 
och som en investering inför framtiden. Härvid får företagens kompe
tensgivande internutbildning en nyckelroll för mobiliteten; en faktor 
vars betydelse också bekräftades av vår egen enkät bland de Volvoan
ställda. Men samtidigt uppfattade ett flertal av de tillfrågade, såväl 
svenskar som finnar och jugoslaver, att invandrare diskrimineras vad 
gäller tillgång till företagets internutbildningar. 

Urvalet till de kvalificerade jobben sker omsorgsfullt, genom upp
flyttning och rörlighet på den interna arbetsmarknaden (ibid: 222). 
Men även om "kompetensen" blir det avgörande kriteriet för uppflytt
ning på den interna arbetsmarknaden kan den allmänna utvecklingen 



7 4 Arbetets etniska delning 

ändå drabba olika kategorier av formellt högutbildade, i en situation 
där den specifika företagsinterna kompetensen och erfarenheten pre
mieras på bekostnad av möjligheterna till konkurrens om de kvalifice
rade jobben på en öppen arbetsmarknad. Å ena sidan ser vi inom 
arbetsmarknaden som helhet ett växande antal tjänstemän och kvalifi
cerade arbetare (ibid: 81 ). Samtidigt återfinner vi, å andra sidan, en 
växande grupp av högutbildade inom den okvalificerade sektorn. 

Interna arbetsmarknader växer på så sätt fram i anslutning till 
arbetsprocessens förändring. Även om rörligheten mellan kvalificerad 
och okvalificerad sektor är stor i Sverige, tycks samtidigt skillnader i 
arbetsmarknadserfarenheterna "mellan de som stabilt arbetar i de olika 
sektorerna och de som rör sig mellan dem, vara i "överenstämmelse 
med den duala arbetsmarknadsteorins prediktioner" (Åberg 1983: 228). 
De okvalificerade jobben har blivit osäkrare och samtidigt allt mer 
selektivt bemannade. Vissa "individegenskaper", framför allt förbundna 
med förmenta kulturellt-etniska drag, tycks bli allt mer avgörande i 
denna problematiska selektionsprocess. 

Vår undersökning på basis av V1Vs personalstatistik och enkäten 
med svenska, finska och jugoslaviska arbetare tyder på att selektion på 
den interna arbetsmarknaden även främjar en polarisering mellan 
okvalificerade och kvalificerade sektorer inom ramen för det enskilda 
företaget och på att denna polarisering är förknippad med starka drag 
av dekvalificering. 

Även om man tar hänsyn till ålder och anställningstid är den all
männa tendensen den, att kvinnor och utländska medborgare återfinns 
i arbeten och avdelningar på företaget med lägre arbetsvärdering än 
män och svenska medborgare. Detta gäller så när som på ett viktigt 
undantag, nämligen finska män, som är den enskilda kategori av de 
kollektivanställda, som har den genomsnittligt sett högsta arbetsvärde
ringsplaceringen. 

Samtidigt pekade enkätsvaren på att placeringen i kvalificerat 
respektive okvalificerat arbete verkar vara relativt oberoende av allmän 
utbildningsbakgrund. Men tendensen mot dekvalificering tycktes, lik
som det beskrivs av Åberg för Sveriges del, vara mera utpräglad för de 
utländska medborgarna som helhet än för kvinnorna som helhet. Även 
flerårig svensk yrkesutbildning med inriktning mot verkstadsindustrin 
tycks inte vara någon garanti för att man skall komma i fråga för ett 
kvalificerat arbete inom företaget; speciellt inte om man samtidigt har 
en avvikande etnisk bakgrund. Mest drabbade av dekvalificeringsten
denserna är över lag den jugoslaviska gruppen, med den högsta 
allmänna utbildningsnivån för såväl kvinnor som män, och för männens 
del även en stor andel med yrkesutbildning inriktad mot verkstadsin-
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dustrin. Ändå är den jugoslaviska gruppen som helhet markant under
representerad inom kvalificerade arbeten. 

Personalstatistiken visar ett tydligt samband mellan anställningstid 
och högre av-grupplacering, även om vi också kunde konstatera en 
partiell dekvalificeringstendens bland äldre anställda. På liknande sätt 
visade enkäten på ett positivt samband mellan anställningstid och posi
tion i kvalificerade arbeten. Men trots att både finska och jugoslaviska 
medborgare hade avsevärt längre anställningstid än motsvarande sven
ska grupper (efter ålder och kön) var inte detta tillräckligt för att kom
pensera för en sämre arbetssituation. 

Enligt företrädare för VTVs personalavdelning är en viktig orsak till 
att de invandrade arbetarna inte så ofta byter arbete, att deras utbild
ning är lägre en svenskarnas. Detta skulle göra det svårt för dem att 
skaffa annat arbete inom eller utanför företaget. Det medför att in
vandrarna tenderar att bli kvar i det arbete de lyckats få i betydligt 
större utsträckning än personer som är födda i Sverige. Låg utbildning 
uppfattas enligt samma argument även som skäl till att invandrade 
arbetare inte avancerar i företaget i samma grad som svenskar, men 
ofta blir kvar i samma lågkvalificerade, monotona jobb år efter år. 

I de intervjuer som vi genomförde med arbetsledare och personalan
svariga har vi systematiskt tagit upp detta problem. Vi skall diskutera 
några av intervjupersonernas vanligaste förklaringar. 

Mest vanligt är att anknyta till kunskaperna i svenska. Man utgår 
från att invandrare ofta har svårt med svenska språket, och därför 
också har svårt att arbeta med de mer kvalificerade arbetsuppgifterna, 
som kräver att man skall kunna läsa komplicerade instruktioner och 
kommunicera med andra anställda. Det kan nog ligga en del i detta. 
Merparten av de tillfrågade utländska arbetarna ansåg sig själva ha 
bristande språkkunskaper, även om de inte uppfattade detta som något 
problem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det är troligt att 
bristande språkkunskaper är ett handikapp på ett företag som är såpass 
föränderligt som Volvo, där det hela tiden gäller att hänga med i 
utvecklingen, bland annat genom att man ständigt måste utbilda sig. 
Enkäten visar på att de utländska medborgarna i avsevärd mindre grad 
har genomgått kompetensgivande internutbildningskurser på 
arbetsplatsen. 

Bristande språkkunskaper kan emellertid endast vara en del av för
klaringen. Denna förklaring rimmar ju ganska illa med det faktum att 
gruppen finska män rankar högst i arbetsvärderingspoäng och är väl 
representerade i kvalificerade arbeten. Finska är ett språk som är vitt 
skilt från svenska och finnar har knappast lättare att lära sig svenska än 
t ex jugoslaver eller turkar. Vid sidan av svenska män och yngre svenska 



76 Arbetets etniska delning 

kvinnor var urvalets yngre finska män dessutom de som i överlägset 
störst omfattning hade genomgått internutbildning på företaget. 

En annan vanlig förklaring är att invandrare saknar adekvat utbild
ning för svenska industriförhållanden. Detta bekräftas dock inte av 
enkäten. De jugoslaviska männen med urvalets högsta grad av såväl 
allmän utbildning som yrkesutbildning med inriktning mot verkstadsin
dustrin återfinns t ex i avsevärd mindre grad inom kvalificerade arbeten 
än såväl de svenska som de finska männen. Av jämförelseskäl är det här 
värt att poängtera den generellt höga standarden på såväl jugoslavisk 
som finsk utbildning. För de starkt "dekvalificerade" yngre jugoslaviska 
männens del fann vi vidare att de flesta hade genomgått sina utbild
ningar i Sverige. Däremot hade de enbart i enstaka fall genomgått 
någon typ av kompetensgivande internutbildningskurs på företaget. 
Detta åter i kontrast till de yngre finska männen som i huvudsak hade 
avslutat såväl allmän utbildning som yrkesutbildningar i Finland. 

Slutligen har det också framhållits att den svenska industrikulturen, 
som skiljer sig från de flesta andra länders, främst genom betoning av 
grupporganisation, samverkan med samråd etc. samt ett relativt demo
kratiskt ledarskap, skulle ställa till vissa problem för invandrare som 
ofta varit vana vid mer auktoritära förhållanden i arbetslivet än dem 
som förekommer i Sverige. Föreställningen att det skulle vara proble
matiskt att bli mindre auktoritärt bemött förefaller tämligen långsökt. 
Ett genomgående intryck från såväl samtalsintervjuer som enkät är 
snarare att speciellt jugoslaverna hade ett kritiskt förhållningssätt till 
vad man uppfattade som en auktoritär ledarstil hos vissa arbetsledare; 
en hållning som man ansåg utgöra ett hinder för etniska minoritets
gruppers möjligheter till mobilitet inom företaget. Däremot kan det 
tänkas att grupporganisation innebär att kraven på språkkunnighet 
ökar och invandrare därigenom kan få vissa problem eftersom de inte 
kan delta i gruppens diskussioner fullt ut och kan ha svårigheter att 
informera sina arbetskamrater på ett sätt som är tillfredsställande. 

Det utmärkande för alla dessa försök till förklaringar är emellertid 
att de endast tar upp faktorer hos invandrarna själva som förklaring. De 
skiljer sig på vissa sätt från svenskarna, därför får de sämre arbeten än 
svenskarna. Detta är ett sätt att klandra offret, att ge invandrarna skul
den för sin egen situation. Men det är också nödvändigt att betrakta det 
svenska samhällets och arbetsplatsens sätt att bemöta invandrare. 

I intervjuer, som vi genomfört med i synnerhet jugoslaviska medbor
gare, men också i hög grad med finska kvinnor, pekar man på att invan
drare bemöts annorlunda än svenskar. De förväntas inte vara lika duk
tiga som svenskar och många arbetsledare vänder sig i första hand till 
svenskar om det gäller att få vissa arbetsuppgifter utförda. Detta med-
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för att invandrare ofta känner sig diskriminerade och klassade som 
sämre arbetare än svenskar. Om detta mönster upprepas får det så 
småningom effekten att invandrarna accepterar sin roll som "sämre" 
arbetskraft och blir mer passiva och mer instrumentella i sin inställning 
till arbetet. På detta sätt kan föreställningar byggas upp och förstärkas 
om olika invandrargruppers prestationsförmåga och lämplighet som 
industriarbetare. 

Ovanstående belyses av en intervjuuppgift av en svensk personalman 
att V1V-ledningen i slutet av 1970-talet ansåg att V1Vs dåvarande 
problem sammanhängde med att man hade alltför många invandrare. 
Omfattande sjukskrivningar bland vissa kategorier av anställda, inte 
minst jugoslaverna, tolkades i etniskt-kulturella termer, snarare än som 
uttryck för längre tids anställning i monotona jobb. Medan invandrar
stopp ändå begränsade tillgången till fräsch arbetskraft utifrån växte 
sysselsättningsproblemen för ungdomar under den tidigare delen av 80-
talet. I denna situation växte en ny strategi fram för att fylla behovet av 
arbetare till okvalificerade jobb i de mest arbetsintensiva delarna av 
produktionen; inte minst i det monotona och slitsamma slutmonte
ringsarbetet. Istället för att anställa invandrare, som med sina långa 
anställningstider ofta slutade som en "belastning" för företaget som 
långtidssjukskrivna, började man satsa på att anställa svenska ungdomar 
som kom direkt från gymnasiet. Man kan tala om framväxten av en ny 
strategi för personalrekrytering till dessa delar av produktionen, 
präglad av en satsning på korttidsanställning av svenska ungdomar. 
Dessa uppfattar generellt sina monotqna tempoarbeten som en mellan
station på vägen mellan grundskola/gymnasium och vidare utbildning. 
Huvuddelen passerar igenom företaget under ett eller ett par år utan 
att hinna få allvarliga yrkesskador och utan att bidra till formuleringen 
av organiserade fackliga krav. Företaget kan på detta sätt gallra i en 
stor arbetskraftsreservoar, och plocka ut lämpliga personer på vilka 
man satsar målinriktade internutbildningskurser. 

Men samtidigt har man skapat en situation där en ny polarisering 
uppstår även i sektorer präglade av löpande handproduktion och okva
lificerat repetitivt manuellt arbete. Sålunda har ungefär hälften av 
svenskarna på monteringen på V1V varit anställda mellan två och tre 
år, medan hälften av jugoslaverna har anställningstider som överstiger 
15 år. Enkäten visar att även yngre jugoslaver hade långa anställnings
tider jämfört med jämnåriga svenskar på företaget. Detta ger en extra 
innebörd till problemet om dekvalificering. Medan arbetet i monotona 
och dekvalificerade arbeten är en kort övergående period i de flesta 
unga svenska anställdas arbetskarriär representerar det ett långtidsper
spektiv för t ex många yngre jugoslaver. 
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"Volvo är ändå Volvo!" var ändå en uppskattande avslutningsan
märkning från jugoslaviska och finska arbetare som vi intervjuade på 
Volvo Torslandaverken. Man värdesatte Volvos styrke och stabilitet; 
ett företag som man ansåg vara kapabelt att säkra sysselsättningen även 
i perioder av konjunktursvängningar, ekonomisk osäkerhet och sti
gande arbetslöshet. I kombination med LAS beskrevs detta som ett 
fundamentalt värde för människor med avvikande etnisk bakgrund. 
Bakgrunden var en djup känsla av osäkerhet och marginalisering i för
hållande till arbetsmarknaden i stort. Inte minst för jugoslaverna fick 
Volvos karaktär av "livförsäkring" även en speciell dimension, i och 
med att äkta makar ofta båda hade anställning på företaget. Generellt 
kom känslan av osäkerhet inför arbetsmarknaden starkt till uttryck i 
jugoslavers och finnars svar på enkäten. Medan ett flertal av de unga 
svenska anställda hade funderat på att sluta på VIV, framkom en 
utpräglad benägenhet att hålla fast vid sitt jobb bland de utländska 
medborgarna. Detta gällde även flertalet av de yngre anställda. Ett 
undantag var de yngre finska kvinnorna, som vid sidan av de yngre 
svenska kvinnorna var de som såg ljusast på sin allmänna arbetsmark
nadssituation, samtidigt som de var bland dem som i störst omfattning 
hade funderat på att sluta på VIV. Detta kan kanske tas till intäkt för 
en allmän trend mot en stärkt ställning för unga kvinnor på den svenska 
arbetsmarknaden som helhet. 

Medan enkäten antydde stora kontraster mellan finska mäns och 
kvinnors ställning på företaget var jugoslaverna den medborgargrupp 
som hade största jämförbarheten avseende mäns och kvinnors ställning 
i arbetet och på arbetsmarknaden. Även om många av de kvarvarande 
äldre jugoslaviska arbetarna från 70-talets invandrargeneration, tycktes 
ha uppnått en rimligt kvalificerad arbetsposition tycks detta inte åter
speglas bland de yngre jugoslaverna. Detta kombinerades med en svag 
position i företagets maktstruktur. Yngre jugoslaviska män och kvinnor 
gav intrycket av att ha fastnat i ett "förvärvsgetto", med dåliga utsikter 
till mobilitet på VIVs interna arbetsmarknad och med en fundamental 
känsla av osäkerhet inför den svenska arbetsmarknaden i stort. Trots 
sin marginella position i företaget kan dock jugoslaverna och invan
drargrupper i liknande ställning tänkas fylla en viktig funktion i företa
gets lokala etniska arbetsdelning. I samtalsintervjuerna med jugosla
verna fick vi intrycket att de, just på grund av sin sårbara position, 
utgjorde en flexibel grupp, som i kritiska situationer kunde acceptera 
vissa arbetsuppgifter som ingen annan skulle vilja ta på sig. 

Jugoslaverna utgör härmed ett fall där stereotypa föreställningar i 
sampel med företagets rekryterings- och utbildningspraxis kan komma 
att skapa och bevara en underordnad position i en lokal etnisk hierarki. 
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För att förstå invandrarnas situation i företaget måste vi alltså ta hänsyn 
såväl till arbetsgivarens förhållningssätt som till eventuellt bristande 
förutsättningar hos invandrarna och dessutom till vad arbetsgivaren har 
gjort för att eliminera dessa brister. Men för att förstå den interna 
arbetsmarknadens komplexitet måste vi även undersöka karaktären hos 
de sociala nätverk, som de anställda ingår i, inom och utanför företaget. 
Vi måste också närmare undersöka graden av facklig och politisk styrka 
som kan påverka olika grupper av anställdas förhandlings- och infly
tandeposition på den interna arbetsmarknaden. 

En viktig utgångspunkt är att olika gruppers sociala nätverk i hög 
grad tycks vara etniskt specifika. Härmed kommer de enskilda indivi
dernas mobilitetsperspektiv i grunden att bero på vilken status och 
maktposition ifrågavarande grupp i allmänhet har i företaget och sam
hället i stort. I samtalsintervjuerna framgick klart att jugoslavers per
sonliga nätverk främst innefattade andra jugoslaver i företaget. Detta 
begränsar deras mobilitetsutrymme avsevärt, speciellt som den rekryte
ringspraxis som är dominerande på VfV innebär förflyttning eller upp
flyttning mot bakgrund av personliga rekommendationer. Härtill kom
mer en svag representation och en dålig image i relation till företagets 
maktstruktur på mellannivå; det vill säga de centralt placerade arbets
ledarna, som innehar en nyckelroll vid arbetsbyte och fördelningen av 
efterfrågade och kompetensgivande internutbildningar. 

Men etniska stereotyper kan även ha ett till synes positivt innehåll. I 
samtal med förmän och personalfolk har vi t ex ofta mött uttryck för att 
finnar anses vara alldeles utmärkta arbetare, "det vet ju alla". Detta är 
sannolikt en del av förklaringen till att de finska männen, trots att de 
ofta har språksvårigheter och trots att de anses komma från en mer 
auktoritär arbetskultur, är den grupp som har de högst värderade posi
tionerna på verkstadsgolvet. Men det är säkert inte heller oväsentligt 
att just de finska männen med tiden har utvecklat en stark position 
inom facket och även inom företagsledningen på mellannivå, där finnar 
innehar ett betydande antal positioner som arbetsledare. Man bör dock 
se de finska männens relativa framgång i företaget i ett vidare perspek
tiv. För det första verkar inte en viss mobilitet på verkstadsgolvet auto
matiskt ge grund för mobilitet från arbetarstatus till tjänstemannasta
tus. En relativt god position inom ramen för Volvos interna arbets
marknad tycks inte samtidigt motsvaras av positiva valmöjligheter på 
arbetsmarknaden i stort. De finska männen tycks uppnå sin starka 
ställning bland de kollektivanställda mot bakgrund av mycket långa 
anställningstider. Och även de finska männens position ger intryck av 
ett slags etniskt getto, där de dominerar inom vissa sektorer av de tradi
tionellt manliga arbetsområdena på vrv. Detta behöver dock inte 
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nödvändigtvis betyda att de innehar en stark position inom företaget 
som helhet. Det behöver inte heller betyda att de står starka inför 
kommande tekniska förändringar eller omstrukturering av arbetsorga
nisationen där kvalifikationer liknande dem i traditionellt tjänsteman
naarbete ökar i betydelse. Kommer det att ske en feminisering av det 
industriella arbetets mest moderna sektor, där kvinnlig social kompe
tens betraktas som en värdefull tillgång? Kommer detta i så fall att vara 
en etniskt neutral utveckling? 

Trots den stora betydelse som den könsmässiga segregeringen fortfa
rande har på svensk arbetsmarknad, tyder denna undersökning sam
manfattningsvis på att det är den etniska arbetsdelningen och dekvalifi
ceringen, som i framtiden kan komma att utgöra den största diskrimine
ringsfaktom i arbetslivet. Frågan om etnisk diskriminering bör därför få 
en central placering i diskussionen om den framtida utvecklingen av det 
svenska arbetslivet och den svenska arbetsmarknaden. Om inte, kan 
dualiseringen efter etniska linjer komma att bli en infekterad politisk 
fråga på den framtida svenska arbetsmarknaden. 



3 
Kön, etnicitet och teknisk 
utveckling i 
Wuokko Knocke 

Inledning 

Drivkrafterna och komponenterna i det industriella arbetets pågående 
förändringsprocess är många och de finns på många nivåer: globalt 
såväl som lokalt, de finns på ledningsnivå såväl som på 'golvet', de är 
ekonomiska, teknologiska såväl som organisatoriska. I vilken omfatt
ning förändringarna slagit igenom och på vilket sätt olika grupper i 
arbetskraften berörs är fortfarande till stora delar öppna frågor. Tek
nisk omvandling har emellertid stor inverkan på industriarbetarens 
konkreta arbetssituation, eftersom produktiontekniken i många 
avseenden bestämmer arbetets villkor: 

Industriarbete är alltid tekniskt arbete såtillvida som arbetets genomfö
rande väsentligen bestäms genom umgänget med tekniska instrument -
maskiner och apparater. Specifika teknikformer producerar specifika for
mer av industriellt arbete. Centrala aspekter i industriarbetarens arbetssi
tuation - innehållet i hans verksamhet, hans möjligheter till inflytande, 
kvalifikationer och belastningar, hans sociala band - bestäms väsentligen 
av den art av teknik, som återfinns på arbetsplatsen (Kem och Schumann, 
1974:36; min översättning). 

1. Även att publicerad i festskrift för professor Liisa Rantalaiho, Tammerfors Universitet. 
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Även om grunderna för industriarbetets omvandling betingas av 
makroprocesset på global nivå, så berörs arbetarna på golvet såväl 
direkt som indirekt mest påtagligt av produktionstekniken och dess 
förändringar. Så har t ex produktionstekniken direkta effekter på 
arbetsuppgifternas utformning och innehåll, på bundenhet eller rörlig
het; dvs på frihetsgraderna i arbetet. Samtidigt sätter den också ofta 
ramarna för det sociala samspelet mellan över- och underordnade 
genom att den påverkar utformningen av arbetsorganisationens aukto
ritetssystem. 

I större industrisociologiska undersökningar har ofta förändringar i 
biltillverkningen varit föremål för forskning.2 Orsakerna finns dels i 
bilindustrins stora ekonomiska betydelse i de västerländska ekono
mierna, dels i dess historiskt drivande roll i förnyelsen av produktions
teknologin (Berggren 1990:11). Också denna undersökning har hämtat 
sitt material från bilindustrin. Syftet med projektet har inte främst varit 
att studera produktionsprocessen som sådan. Syftet har varit att belysa 
om och på vilket sätt invandrade arbetare - kvinnor och män - berörts 
av tekniska och arbetsorganisatoriska förändringar på sin arbetsplats, 
Volvo Torslandaverken (VIV). Trots en nedgång sedan början av 
1970-talet, då 70 procent av de anställda i verkstäderna var av utländsk 
härkomst, var andelen invandrade kvinnor och män år 1989, när under
sökningen gjordes, fortfarande 30 procent, alltså långt fler än deras 
andel i den yrkesaktiva befolkningen, som uppgår till ca 9 procent. 

Inledningsvis granska forskning och teoribildning om arbetsproces
sens förnyelse i ett etniskt och könsteoretiskt perspektiv. Det empiriska 
underlaget för artikelns andra del utgörs av intervjuer med kvinnor och 
män från Finland och Jugoslavien. Även uttalanden från chefer i mel
lanställning och från fackliga representanter används ibland för att 
belysa någon aspekt ur flera perspektiv. Respondenternas antal är litet 
och några anspråk på representativitet görs inte i denna artikel.3 Syftet 
är att genom intervjuerna ge insikter i och kunskaper om hur kvinnor 
och män från Finland och Jugoslavien resonerar, tolkar och uppfattar 
sig själva, sin position och sina möjligheter i arbetet på Volvo Tors-

2. Till de mer betydelsefulla arbeten hör Kem och Schumanns 60-tals studie om industriarbete 
och arbetarmedvetande (1974, 3. uppi.) och replikationen på 1970-talet (1985, 2. uppi.). Piore och 
Sabels bok The Second Industrial Divide (1984) behandlar vändpunkten mellan fordismens 
massproduktion och masskonsumtion till flexibel specialisering med kundanpassad produktion. I 
Sverige har Christian Berggren (1990) belyst konkurrensen mellan olika produktionskoncept i 
svensk bilindustri. Wolfgang Streeck (1987) behandlar viktiga aspekter i restruktureringen av 
världens bilindustri på 1970 och 1980-talet. 
3. Antalet intervjuer med kvinnor och män med finsk respektive jugoslavisk bakgrund var som 
följer: 7 kvinnor med finsk bakgrund, varav ett fackligt personalombud och en fackligt förtroende
vald; 8 män med finsk bakgrund, varav en nyligen vald till facklig förtroendepost; 5 kvinnor med 
bakgrund i Jugoslavien; 8 män med bakgrund i Jugoslavien, varav ett fackligt personalombud. 
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landaverken. I enlighet med det tematiskt indelade frågeschemat 
handlade intervjuerna dels om beskrivningar av arbetet, arbetsproces
sen och arbetsorganisationen, om tidigare utbildning och utbildning på 
arbetsplatsen, om arbetskarriärer inom företaget etc. Dels gav frå
geschemats öppna utformning möjligheter till utvikningar och reflek
tioner som kom att handla mycket om känslor och upplevelser. Känslor 
och upplevelser var konstant närvarande som reaktioner på yttre för
hållanden i arbetet och uttryck för inre förhållanden såsom förvänt
ningar och ambitioner. Billy Ehn (1981:47) har i en socialantropologisk 
arbetsplatsstudie påtalat komplexiteten och ambivalensen i människors 
upplevelser av arbetet, där arbetsuppgifter, den hierarkiska ordningen, 
de sociala kontakterna och försörjningstvånget sammanvävs. Medan 
känslor som motivation, tillfredsställelse, arbetsglädje eller modstulen
het inför dagens arbete ofta är reaktioner på yttre faktorer i 
arbetsuppgifterna och arbetsmiljön, så är förväntningar och ambitioner 
snarare uttryck för individuella dispositioner. Hur en person upplever 
sitt arbete beror därför också på de förväntningar hon eller han har och 
det sätt på vilket dessa förväntningar tillgodoses i den aktuella miljön. 4 

Jag hävdar därför att känslor och upplevelser är viktiga för att förstå 
människors syn på och förhållningssätt till sitt arbete och, vidare, att 
känslor kan få till objektivt mätbara effekter på fysisk och psykisk väl
färd, som i sin tur återverkar på arbetets effektivitet och kvalitet. 

Industriarbetet i omdaning 

Arbetsprocessen och arbetets organisation har sedan 1960-talets senare 
hälft varit föremål för humaniseringssträvanden och socio-tekniska för
ändringsexperiment. Exempelvis var Sverige tidigt ute med socialt 
betingade socio-tekniska försök och organisatoriska förändringar som 
manifesterades i bl a Volvo Kalmarverken (Berggren, 1990:49). Efter 
denna fas av experimentell verksamhet, som i huvudsak var ett svar på 
arbetarprotest mot det intellektuellt utarmade, tayloristiska arbetet, 
blev dock först på 1980-talet produktionsprocess och arbetsorganisa
tion centrala frågor för arbetslivets förnyelse. 

Nya globala marknadsvillkor har betingat det stora språnget i arbets
processens omvandling (Piore & Sabel, 1984; Smith & Smith, 1988). 
Det tidiga 70-talets oljekriser och förändrade mönster i den interna
tionella konkurrensen - inte minst inom bilindustrin - har tvingat fram 
nya produktstrategier, nya former för företagsledning och arbetsorgani-

4. Sä är t ex trivsel ett mera varaktigt internt känslotillstånd som uppi,tär i växelspelet mellan per
sonlighetsrelaterade faktorer och yttre miljöfaktorer, medan tillfredsställelse oftare är kopplad till 
konkreta yttre fenomen (Knocke 1976:137-138). 
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satoriskt nytänkande. Utvecklingen och införandet av datoriserad flexi
bel teknologi i produktionsprocessen är såväl svar på marknadsmättnad 
av massproducerade produkter som på ett förändrat internationellt 
konkurrensläge till följd av utvecklingen inom datateknologin som 
sådan (Piore och Sabel, 1984). 

De tyska industrisociologerna Kern och Schumann (1985) samman
fattar produktionsprocessens utveckling i begreppet nya produktions
koncept. De hävdar att nya produktionskoncept kräver arbetskraft med 
såväl teoretiskt som empiriskt kunnande samt helhet istället för upp
styckning av arbetet. Det mänskliga arbetet uppfattas inte längre som 
en begränsning och störningsfaktor, som måste kanaliseras, kontrolle
ras eller ersättas genom teknik utan som en kvalitativ och produktiv 
potential som det gäller att använda jämsides med tekniken (op.cit.:19). 

I sin 60-talsstudie tyckte sig Kern och Schumann (1974:139) finna en 
tilltagande differentiering av industriarbetarkåren med en samtidig 
polarisering av de anställda. Ju mer avancerade tekniska maskinsystem, 
desto större befanns polariseringen av arbetskraften till kvalificerade 
och relativt autonoma arbetsuppgifter alternativt till restriktiva och 
lågkvalificerade arbetsuppgifter vara. En återblick får dem emellertid 
att se 60-talet som en fas av smygande rationalisering med hjälp av 
detaljförbättringar. Först på 70-talets senare hälft inträdde en omfat
tande moderniseringsdrive som svar på marknadsmättnad och den nya 
världskonkurrensen. "Det nya rationaliseringsparadigmet heter: Effek
tivitet genom flexibilitet" konstaterar de (1985:41, 43). 

I likhet med Kern och Schumann menar också Piore och Sabel 
(1984) att förändringarna tyder på et.t paradigmskifte från fordistisk 
massproduktion med tillhörande masskonsumtion till produktvariation 
med hög kvalitet genom flexibel specialisering med kundanpassad pro
duktion. De är å andra sidan också överens om att detta trendbrott än 
så länge bara kan skönjas som en möjlighet, vars förverkligande dess
utom enligt Berggren (1990) i hög grad är beroende av ett lands sociala 
betingelser och läget på arbetsmarknaden. Massproduktionens löpande 
band och traditionella arbetsorganisation fortbestår parallellt med nya 
produktionskoncept. Samtidigt har det bl a i svensk biltillverkning ska
pats blandformer, där hög produktspecialisering har anpassats till 
massproduktionens villkor. Massproducerade grundmodeller förses 
med specialiserade och specifika modellvariationer (Streeck, 1987; 
Kern & Schumann, 1985:51; Berggren, 1990:431f). Bilden av nuläget är 
som synes komplex. Nya produkt- och marknadsstrategier har börjat 
påverka det företagsstrategiska tänkandet. Flexibla teknologisystem har 
förändrat delar av produktionsprocessen och arbetsorganisationen; 
blandformer finns också, medan andra delar är oförändrade. När ny 
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teknologi införs krävs ofta också förändringar i den hierarkiska 
arbetsorganisationen och därmed i hela det styr- och kontrollsystem 
som reglerar förhållandena för arbetarna på golvet. Men vilka i arbe
tarkollektivet omfattas av förändringarna? Under förutsättning att 
tesen om nya produktionskoncept är hållbar, förutser Kern och Schu
mann en segmentering av arbetskraften i fyra konstellationer eller 
grupper, som en modern variant av polarisering (1985:22-23): 

- Vinnare eller bärare av de nya produktionskoncepten: moderna 
högkvalificerade produktionsarbetare i nyckelindustrierna med 
delaktighet och fördelar i företagens omdaning. 

- Rationaliseringsutsatta, de för de nya koncepten 'obrukbara': tradi
tionella arbetare i nyckelsektorer som beroende på personliga egen
skaper - ålder och bristfälliga kvalifikationer, ofta invandrare och 
kvinnor - inte längre är attraktiva och därför riskerar att bli överflö
diga. 

- Förlorare: arbetare i krisbranscher. Istället för rationalisering för 
överlevnad, drabbas de av företagsnedläggning. 

- Riskbärare: främst de långtidsarbetslösa, som genom den interna 
arbetsmarknadens ökande betydelse och avskärmning gentemot den 
externa arbetsmarknaden i samband med växande krav på specifika 
kvalifikationer, effektivt marginaliseras. 

Om kategoriseringen ovan är en korrekt bedömning av utvecklingen, 
innebär detta att inte mer än en begränsad del av de anställda kommer 
att omfattas av industriarbetets förnyelse. Utsorteringen av dem som 
inte bedöms som lämpliga sker efter enkla kriterier. Det räcker med 
den lågvärderade 'personliga egenskapen' att vara kvinna eller invand
rare för att räknas till gruppen 'obrukbara' för det nya industriarbetet. 
Dessa hör till dem som får finna sig i rationaliseringen, eftersom de står 
utan andra alternativ än att fortsätta på sin traditionella arbetsplats 
under ständig risk att filtreras bort. 

Kön och etnicitet på undantag 

När kvinnor enbart uppfattas i termer av biologiskt kön och invandrare 
reduceras till sin invandrarstatus utan hänsyn till andra egenskaper, 
fördunklar och bortser man från de grundläggande processer som soci
alt formar, etiketterar och underordnar människor såväl efter könstill
hörighet som efter invandrarstatus. Kern och Schumanns och Piore och 
Sabels i övrigt intressanta analyser av det nya industriarbetet besväras 
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av en häpnadsväckande könsblindhet, medan etnicitetens och invand
rarskapets strukturella och sociala betydelse förvandlas till en fråga om 
marginell arbetskraft. Den feministiska forskningens viktiga distinktion 
mellan socialt kön och biologiskt kön har inte lämnat några spår i deras 
analyser, medan invandrare framstår som en anonym, okvalicerad 
massa. 'Egenskapen' kvinna och 'egenskapen' invandrare framstår 
dessutom som varandra uteslutande kategorier. Begreppet invandrare 
är könsneutralt och identifierar inte könstillhörighet alternativt likställs 
invandrare automatiskt med män. Invandrade kvinnor tycks tillhöra 
kategorin 'obefintliga', något som mer än symboliskt speglar deras 
osynlighet och underordning i samhälle och arbetsliv (Knocke, 1991). 

Enligt Kern och Schumanns forskningsresultat bedöms kvinnor och 
invandrare liksom den äldre arbetskraften, med hänvisning till brist på 
mångsidiga kvalifikationer, som obrukbara för nya produktionskoncept. 
De som blir kvar är vinnarna, välkvalificerade, manliga, inhemska 
yrkesarbetare i de mest produktiva åldrarna. I Piore och Sabels arbete 
The Second lndustrial Divide (1984), och även i andra verk med Piore 
som medförfattare, är den 'riktige' arbetaren alltid en 'han' (Jenson, 
1989). Kvinnor finns antingen inte alls eller så definieras de i likhet 
med invandrare och bönder som marginella arbetare (Piore, 1979). 
Påståendet om marginell eller tillfällig anknytning till arbetsmarknaden 
förklaras med att husmödrar, invandrare, ungdomar och bönder 
"definierar sig själva i termer av någon annan aktivitet från vilken de får 
sin personliga och sociala identitet" (Piore, 1979:87). Kvinnor, vare sig 
de är gifta eller inte, betecknas som 'house-wife workers' medan invan
drare antingen är män eller könsneutrala varelser. Visserligen menar 
Piore och Sabel att dessa marginella grupper efterhand lämnat sin posi
tion som flexibel arbetskraftreserv och börjat uppfatta sig själva som 
permanenta medlemmar av industriarbetarkåren. I nästan samma ande
tag refererar emellertid författarna till invandrare som okvalificerade 
arbetare, medan kvinnorna, som sagt, helt försvinner ur analysen (Piore 
och Sabel, 1984: 168-169). 

Nya perspektiv pil kunskap och kvalifikation 

I arbetslivets praktik anses varken kvinnor i allmänhet eller invandrade 
kvinnor och män som bärare av attraktiva kunskaper eller kvalifikatio
ner, vilket visar sig i deras 'marknadsvärde'. De är överrepresenterade i 
arbeten som är lågvärderade, utan ansvar, med föga inflytande och 
begränsade utvecklingsmöjligheter. Även när utbildning, antal år i 
arbete och arbetstidens längd konstanthålls, rubbas inte betydelsen av 
socialt kön som grundläggande sorteringsmekanism i arbetslivet, där 



Kön, etnicitet och teknisk utveckling 87 

kvinnor följdriktigt placeras i de mest monotona och farliga jobben 
(SCB, 1991). Invandrarstatus fyller en likartad sorterande funktion. 
Invandrarstatus är naturligtvis en social dimension av betydelse för 
såväl invandrade kvinnor som män. Men för de invandrade kvinnornas 
del måste såväl könsaspekten som invandrarstatus beaktas som samti
digt segregerande faktorer. Därtill kommer klassaspekten såtillvida att 
merparten av de invandrade kvinnorna återfinns i arbeten som anses 
kräva ringa eller inga kvalifikationer. Deras placering längst ner i 
arbetslivet gör att frågor om kompetens och kvalifikationer aldrig ens 
ställs. Som en av de mest maktlösa grupperna i arbetslivet har de 
mycket begränsade möjligheter att själva resa frågor om kvalifikations
kraven i sina arbeten. 

Sortering efter kön och etnicitet till lågkvalificerade och lågt värde
rade arbeten är ett statistiskt belagt faktum.s Men att konstatera fak
tum räcker inte. Processen är mera komplex än så. Feministisk forsk
ning har presenterat exempel på och argument för att definitionen av 
vad som betraktas som kvalifikation i hög grad bestäms av det sociala 
könssystemet.6 På motsvarande sätt tillkommer en sortering och värde
ring av arbeten i etniska termer. 
. Kviiinoförsfare havdar att den outtalade normen för bestämning av 
yrkeskunskap går att spåra tillbaks till det manliga hantverket och skrå
väsendets syn på kunskap. Såväl historiskt som i nutid har de manliga 
arbetarna bevakat sitt revir som kvalificerade arbetare genom att ute
sluta kvinnor från tekniskt orienterade yrkesområden (Cockburn, 1983; 
Gunnarsson, 1985). Så hävdar också Jane Jenson (1989) att kvalifika
tioner snarare är historiskt än biologiskt eller teknologiskt konstrue
rade. Hon ser den sociala konstruktionen eller bestämningen av vad 
som är kvalifikationer som en del av den process med vars hjälp ojäm
lika sociala relationer reproduceras. Dessa relationer uttrycks såväl i 
ojämlika strukturella klassförhållanden som i alla de skillnader som 
finns med avseende på ras, etnicitet, språk och kön. 

Flickebarn föds inte med kokboken inprogrammerad i generna lika 
lite som pojkbarn föds med skruvmejsel i handen. Kunskaper, färdighe
ter och förhållningssätt förmedlas och förvärvas primärt genom sociali
sationen. Föreställningar om vad som är lämpligt för vardera könet 

5. En kritisk överblick av kvalifikationsmodeller byggda pA manliga normer och alternativ som tar 
hänsyn till könsteoretiskt tänkande finns i Forskningserfarenheter kring lärande i arbetslivet sett 
ur ett könsteoretiskt perspektiv av Ewa Gunnarsson, Wuokko Knocke och Hanna Westberg, 
Arbetslivscentrum, 1991. 
6 32,5 % av svenska kvinnor resp 34,3 % av utlandsfödda kvinnor finns inom fyra typiska låglöne
yrken: biträdesyrken i vården, städarbete, kontorsarbete, köks- och restaurangbiträden. För 
utlandsfödda kvinnor ligger städyrket i topp, medan kontorsarbete är det vanligaste bland svenska 
kvinnor (FoB, 1985). 
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spelar en avgörande roll i denna process. Sorteringen och organise
ringen i separata kvinnliga och manliga livs- och ansvarssfärer fortsätter 
in i vuxenlivet. Kvinnornas strukturellt underordnade position i sam
hälle och arbetsliv och värdet av deras kunskaper avgörs sedan inom 
ramen för det sociala könssystemet, medan invandrade kvinnors och 
mäns plats anvisas av de representanter för majoritetssamhället, som 
har makten att definiera deras sociala värde och kunskaper (Ålund, 
1989; SOU 1990:44; Knocke, 1991). 

Ideologi har enligt Jenson (1989) en central roll i definitionen av 
kvalifikation och är avgörande för den könsmässiga märkningen av 
jobb. Samma ideologiska funktion i reproduktionen av den invandrade 
arbetskraftens strukturella underläge fyller den etniska märkningen 
eller etniceringen av systemet för kvalifikationsgradering (Balibar, 
1990).7 Två idesystem eller diskurser griper in och förstärker varandra i 
marginaliseringens och underordningens process. Först konstrueras 
socialt förenklade föreställningar om lågutbildade kvinnor och invand
rare. Sedan bestäms värdet av kunskaper och kvalifikationer som ett 
arbete kräver på könsmässiga och etniska grunder. Dessa stämplings
processer har varit funktionella i förhållande till arbetsmarknadens 
behov och tillhör de mekanismer som skapar en differentierad arbets
kraft. Arbetsgivare har fått arbetskraft till jobb som inte varit attraktiva 
för den inhemska manliga industriarbetarkåren, vilket också antyds i 
Piore och Sabels analys (1984: 167-69).s 

Chanser inför framtiden? 

Finns det då något att hämta för kvinnor, invandrare och andra lågvär
derade grupper i de nya specialiserade och flexibla produktionssyste
men? Forskare som påpekat bristen på definition av dessa begrepp har 
rest frågor om hur mycket flexibilitet och specialisering det egentligen 
handlar om. Är t ex all ny teknologi verkligen flexibel och används 
potentialen till fullo? Farhågor finns att den funktionella flexibiliteten, 
dvs mångsidig kvalificering, i huvudsak riktar sig till dem vars jobb 
redan är kvalificerade eller för att helt enkelt öka rörligheten mellan 
relativt okvalificerade jobb (Wood, 1989: 15-17). Jenson är mot bak
grund av det könsmässigt definierade kvalifikationssystemet och den 
manliga dominansen på teknologiområdet tveksam för kvinnornas del. 

7 Att med hänvisning till etniska eller kulturella faktorer förklara den invandrade arbetskraftens 
underläge har jag med en snarlik term betecknat som "etnifiering av maktlöshet" (Knocke, 1987). 
8 Hur den stereotypa bilden av invandrarkvinnan konstruerats socialt i mottagarsamhället och hur 
den bidragit till kvinnornas placering i arbetslivets botten har t ex analyserats för Kanada av Ng 
(1989) och för Sverige av Knocke (1991). 
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Farhågorna tycks berättigade. Från svenskt fackligt håll kommer 
uppgifter om att strukturomvandlingen och den industriella produktio
nens omvandling inte bara skapat nya arbeten. Den har också gett upp
hov till en stor andel okvalificerade arbeten, som i huvudsak tillfallit 
kvinnorna (Sv. Metallindustriarbetareförbundet, 1989), sannolikt med 
överrepresentation av invandrade kvinnor. Från sin studie i svensk 
bilindustri rapporterar Berggren att teknologiska och organisatoriska 
ändringsplaner ständigt var på gång även på VIV (1990:280-307). 
Ambitiösa försök och planer med nya produktionssystem svarade dock 
långtifrån alltid mot utsatta produktionskrav alternativt ansågs pla
nerna som för riskfyllda. Resultatet har blivit en återgång till eller ett 
fasthållande vid det löpande bandet. 

Fallet Volvo personvagnar 

Invandrare - "en strategisk produktions/ aktor" 

De processer som kari avläsas på en övergripande nivå ger en bild av 
pågående tendenser i det industriella arbetets förändring och av de 
mekanismer som är verksamma på den könsmässigt och etniskt delade 
arbetsmarknaden. Men det är i praktiken, på arbetsplatsen och den 
egna avdelningen, som det dagliga arbetet utformas och chanser inför 
framtiden avgörs. På arbetsplatsnivå kan skilda erfarenheter leda till 
olika utfall i bedömningen av den kvinnliga och/eller invandrade 
arbetskraften och hur olika grupper bedöms i förhållande till varandra. 
Från den övergripande och mer teoretiska nivån vänds uppmärksamhe
ten nu till den empiriska nivån vid Volvo Torslandaverken. 

De invandrare som i slutet av 60-talet och i början på 70-talet 
anställdes av Volvo var efterfrågade och behövdes i massproduktionens 
industriella system, som "en strategisk produktionsfaktor" som en jugo
slav uttrycker det.9 Att en del av de "gamla" invandrarna arbetar kvar på 
företaget visar åldersfördelningen bland de anställda år 1989. Den visar 
också klart att de invandrade arbetarna är äldre än svenskarna. Så var 
67 procent av finnarna, och 78 procent av jugoslaverna, mot 31 procent 
av svenskarna, 35 år och äldre. Även om andelen nyanställda med 
invandrarbakgrund sjunkit betydligt sedan 1970-talet, så finns det även 
mer nytillkomna i verkstäderna och bland dem som intervjuats. Som 

9 Uttalandet kommer från de intervjuer som Carl-Ulrik Schierup genomfört med jugoslaviska 
män. Schierups (1989) intervjuer och arbetsrapport ligger till grund för artikelns empiri och ana
lys om de jugoslaviska männen. Intervjuerna med de finska männen har gjorts av Kirsti Kuusela, 
Soc. inst., Göteborgs universitet och intervjuerna med de finska kvinnorna av Wuokko Knocke. 
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"gammal" på Volvo betraktas man dock enligt respondenterna redan 
efter 2-3 års anställning och när man passerat 25-årsstrecket (se också 
Berggren, 1990:324). 

Yrkesutbildade arbetare kom eller rekryterades bl a från Jugoslavien 
och sattes för det mesta i produktionsarbete utan hänsyn till kvalifika
tioner och tidigare yrkeserfarenhet (se Schierup and Alund 1987). Så 
var också fallet med de jugoslaviska männen i intervjuerna, som alla 
hade en yrkesutbildning med sig från hemlandet. Merparten av dem var 
drygt 20 år gamla vid ankomsten till Sverige, med undantag för två män 
som kom till Sverige som barn (2,5 resp 11 år gamla). Deras anställ
nings tider på VIV varierade från 2 till 22 år. Anställningstider på 10 år 
och längre dominerade i gruppen. Männen i den finska gruppen var 
yngre; endast två hade passerat 40-årsstrecket mot fyra i den jugosla
viska gruppen. Fyra finnar kom till Sverige som barn, en var född i Sve
rige, medan de tre övriga kom i vuxen ålder. Deras arbetsplacering blev 
redan från början mera varierad än de jugoslaviska männens. De inter
vjuade jugoslaviska kvinnorna var vid flyttningen till Sverige i tonåren, 
med undantag för den äldsta kvinnan, 50 år vid intervjun, som hade 
kommit som 26-åring. Hon hade den längsta anställningstiden på VIV, 
23 år, mot 8 till 14 år för de andra. Med undantag för den yngsta fin
skan, som var född i Sverige, hade de övriga finska kvinnorna kommit i 
de övre tonåren eller i 20-årsåldern. Deras anställningstider varierade 
från drygt 2 år till 20 år. Såväl de jugoslaviska som de finska kvinnorna 
hamnade i linjedrivet tempoarbete i monteringen och måleriet, de två 
mest kvinnotäta avdelningarna på VIV. 

Om vi undantar ett fåtal relativt nyanställda, så har dessa invandrare, 
såväl kvinnor som män, varit en stabil och företagstrogen arbetskraft. 
De har stannat i brist på mer attraktiva alternativ - vilket enligt ett par 
kvinnor skulle ha betytt städning - och för att "Volvo är alltid Volvo", 
" ... en stor och stabil arbetsplats, som inte drabbas av tillfälliga kriser, 
som alltid kommer att behöva folk - en trygg arbetsplats där man inte 
behöver bli arbetslös". Förutom tryggheten i anställningen framhölls 
kamratskapet på jobbet, där likheten i arbetssituationen överbryggar 
etniska och kulturella olikheter, som något av stort värde och som ett 
viktigt skäl att bli kvar på Volvo: "Om man inte hade trivts med sina 
arbetskamrater, då hade det ju inte gått alls." 

Få av de intervjuade tycker sig längre ha några större svårigheter 
med det svenska språket, men de kan ibland känna en viss osäkerhet 
om hur långt kunskaperna räcker. Någon kan inte skriva svenska. Men 
alla menar att svenskan räcker gott för det nuvarande arbetet och 
skulle, med få undantag, räcka till för mer kvalificerade arbetsuppgifter 
inom företaget. 'Volvo-svenskan' eller 'maskinsvenskan', arbetets ter-
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minologi, färgad av arbetsplatskulturen och dess särskilda jargong, 
behärskar de alla.10 

Produktiv 1eller kontraproduktiv personalpolitik 

En uppgift som Volvo försökt lösa, men som ännu återstår att komma 
tillrätta med är ekvationen mellan effektivitet och produktivitet å ena 
sidan och att säkra kvalitet å andra sidan (Berggren, 1990:291 ). Streeck 
(1987) hävdar att två personalpolitiska villkor måste vara uppfyllda om 
ett företag skall lyckas med nya produkt- och marknadsstrategier: 

För det första: positiv motivation hos de anställda. Tillfredsställelse 
med arbetet och identifikation med produkten och företaget bidrar till 
att skapa produktkvalitet. 

För det andra: en effektiv intern arbetsmarknad, som skapar identifi
kation med företagets ekonomiska öde och ger upphov till motivation 
som leder till framställning av kvalitet. 

Med utgångspunkt i intervjuerna belyses i det följande olika teman 
på hur de invandrade kvinnorna och männen ser på sitt arbete och sina 
möjligheter inom företaget. En analytisk uppdelning görs mellan å ena 
sidan deras roll som effektiva lönearbetare och å andra sidan deras roll 
som producenter av kvalitet. Den aktuella situationen diskuteras sedan 
i ett framtidsperspektiv i förhållande till de nya krav på kvalifikationer i 
arbetslivet som håller på att växa fram. 

Kvinnorna: Fastlåsning och stagnation 

De finska och jugoslaviska kvinnorna togs in i och har till övervägande 
del förblivit låsta i arbete vid det löpande bandet i monteringen och 
måleriet. Följande intryck, förmedlade av en finska med 20 års arbete 
på VTV, tyder på en systematisk könsmärkning av arbetsuppgifterna: 

"Min uppfattning är att kvinnorna visserligen har lättare arbetsupp
gifter, men det är de mest monotona, som ger de flesta skadorna. Jag 
tycker att det är fel att kvinnorna alltid får de mest monotona jobben, 
att det sägs att det är kvinnojobb, att kvinnorna är svagare. Männen 
skulle i samma jobb få samma skador. Männen har mycket lättare att 
byta jobb inom fabriken." 

Karriärutveckling eller avancemang på initiativ från arbetsledningen 
förefaller snarare ha varit undantag än regel. Endast en av de intervju-

10 Begreppet 'Volvo-svenskan' och övrigt material om de jugoslaviska kvinnorna kommer ur inter
vjuerna och arbetsrapporten som Aleksandra Ålund (1989) sammanställt. Begreppet har tidigare 
använts av Britz (1990) i en rapport som bygger pA intervjuerna med de jugoslaviska och finska 
kvinnorna. 
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ade, en ung finska, har tack vare aktivt stöd från arbetsledaren avance
rat till det mera ansvarsfulla arbetet som instruktör vid en monterings
bana. I kvinnornas skildringar framstår arbetsledaren som maktens per
sonifiering på golvet. Det ligger i arbetsledarens makt att antingen 
främja eller hindra avancemang. När egna initiativ till avancemang hin
dras, ligger det nära tillhands att tolka detta som diskriminering eller 
utslag av orättvisa att "arbetsledaren ser efter sina favoriter ... ". Uttalan
det från en finska visar hur kön, etnisk bakgrund eller invandrarstatus 
och även sexistisk värdering av ålder anses samverka som grund för dis
kriminering och hinder för avancemang: 

"Man skall ju gå efter det när man kommit till banan. Jag sa till för
mannen att jag gör det bästa jobbet vid vår bana. Men jag tror en delor
sak kan vara att man är finska. Jag kan inte förklara det på något annat 
sätt. Och så är det en ung, vacker flicka och så säger förmannen 'Åhå, 
då tar vi henne i första hand, istället för den gamla tanten' (32 år gam
mal, min anm.). Men om jag hade varit svenska så hade det inte varit 
någon tvekan att jag kommit till justeringen." 

Frågan om rättvisa i behandlingen från överordnade, vid befordran 
och i fördelningen av arbetets bördor påtalades ofta och formulerades 
som ett viktigt krav av kvinnorna. När de istället mötte missgynnande, 
kunde det leda till passivt motstånd bl a i form av frånvaro: 

"Om jag säger det rakt ut så handlar det om att folk inte vill komma 
hit. En delförklaring är förmannen. Förmannen är orättvis. Han har 
sina favoriter vid banan och det tål ingen. Och det blir fler och fler av 
gänget som blir borta." 

Möjligheterna till avancemang begränsas genom den strikt traditio
nella och hierarkiska arbetsorganisationen och den korta karriärstegen 
inom montering och måleri. Som instruktör skiftar man mellan en 
vecka med banarbete och en vecka med ansvaret som instruktör. Sedan 
finns de mer attraktiva och lättare uppgifterna som justerare och kon
trollant (som höll på att slås samman vid den tid då intervjuerna gjor
des) och därefter jobbet som arbetsledare. Steget bort från bandet hade 
endast några kvinnor lyckats ta. En av de yngre och självmedvetna 
jugoslaviskorna i måleriet hade kort före intervjun valts ut till för
söksverksamhet med grupporganiserat arbete. Finskan med 20 år på 
Volvo hade under några år arbetat på kontrollen innan hon som arbets
skadad placerades på en fast sidostation. En jugoslaviska med 14 år i 
monteringen, nu kontrollant, kommenterar möjligheter till avancemang 
i allmänhet och hur det lyckades henne att komma framåt: 

"'Sveda' /svensken/ bjuder aldrig på någonting. När det gäller bättre 
jobb gynnar de endast sina egna vänner - möjligen. Men vi tillkämpar 
oss förbättringar själva. Vi är krävande. Men om människan inte söker, 
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inte kräver själv, blir man kvar på botten. Speciellt kvinnor fastnar där 
nere, på samma arbetsplats, oftare än män. Männen kämpar emot att 
förbli bundna vid bandet. Det känns som om kvinnorna binds av och till 
bandet." 

Själv började hon känna av belastningar från arbetet vid bandet och 
talade med arbetsledaren om bättre jobb: 

"Arbetsledaren uppskattade mig och trodde på mig. Detta är den vik
tigaste drivkraften för att du själv skall orka gå vidare. Jag kan inte 
klaga på bemötandet av mig själv på jobbet. Ingen har heller klagat på 
mig." 

Kvinnorna har inte varit föremål för systematiska satsningar eller 
erbjudanden om personalutbildning. Bilden blir därför splittrad: en 
kurs blev inställd, en låg tidsmässigt illa, en kvinna avstod beroende på 
språklig osäkerhet. Det nämns att egna initiativ att studera mera sven
ska eller att komma med på Volvos produktionsskola eller tre-stegsut
bildningen inte rönte någon framgång.11 Åter dyker i intervjuerna 
arbetsledarna upp som 'gatekeepers', ett slags 'grindväktare': 

"Det som är det stora problemet för oss utlänningar är att våra 
arbetsledare prioriterar svenskar framför oss när det gäller fortbild
ningsmöjligheter. Däri ligger den stora diskrimineringen. Vi hindras att 
gå framåt." (Jugoslavisk kvinna). 

"Det är tråkigt att intresset saknas från Volvos sida att göra det möj
ligt för mig att fortbilda mig. Ibland tror jag att de ger invandrare en 
enda möjlighet - att gå i förtidspension i 37-års ålder." (Jugoslavisk 
kvinna). 

Olika reaktionsmönster kan urskiljas bland kvinnorna i anslutning till 
utbildningsfrågan. Bland de äldre kvinnorna finns det tendenser till 
utmattning och uppgivenhet efter åratal av hårt slit och fastlåsning vid 
banden som lett till fysiska skador. Så här illusionslöst ser en kvinna på 
utbildningens nytta: 

"Jag kom för att arbeta och då var jag bra, medan jag kunde bruka 
musklerna. Nu skall jag läsa, men till vad nytta, när de fortfarande vill 
ha mina muskler, som numera är slut." (Jugoslavisk kvinna). 

Andra kvinnor, vars hälsa har skadats, har en obruten vilja att 
komma vidare, bort från banden. Några lyckas det för (se Alunds 
avsnitt), medan andra inte får gehör för sina utbildningsönskemål: 

"Människan förbrukas här; det känns som man inte längre behövs. 
Jag är ju inte gammal, 39 år, men det känns ändå som om jag använts 
färdigt. Jag skulle vilja läsa inom företaget. Men det kan ju vara så att 

11 Utbildningen består av följande tre steg: Steg 1 - instruktörsutbildning Steg 2 · instruktörs vida
reutbildning Steg 3 · förmansutbildning (6 månader). 
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de inte vill utbilda mig längre, eftersom jag är arbetsskadad - att de 
tycker att det är helt lönlöst." (Finsk kvinna). 

Denna kvinna hade på egen tid och på eget initiativ läst en 
grundkurs i företagsekonomi och tyckte sig bl a behöva komplettering i 
matematik. Hon har aktivt hört sig för om olika utbildningsmöjligheter 
hos studieansvariga - normalt kontaktombuden - och arbetsledaren, 
men alltid fått svaret att inget lämpligt fanns för henne.12 

Inför framtiden hade fortbildning fått ny aktualitet för de yngre 
kvinnorna. Följande röst representerar de intervjuade jugoslaviska 
kvinnorna i 30-års åldern: 

"Mitt arbete har för smalt register. Jag vill lära mig mera. De som har 
ett rörligare, mera kreativt arbete går på kurser och kan välja mera. Jag 
skall minnsann bilda mig, för jag vill stanna här på Volvo. Här har jag 
det bra i flera avseenden." 

De utbildningsintresserade ville gå vidare, gärna inom Volvo. Andra 
kvinnor sökte sig till kurser, t ex datakurser, väl medvetna om att 
utbildningen inte behövdes i deras jobb vid banan. Det fanns ingen 
garanti för att utbildning skulle främja deras karriär inom företaget. 
Utbildning sågs därför också som en investering inför möjligheten att 
söka sig någon annanstans. 

Ny teknik eller gammalt slit? 

I monteringen hade kvinnornas arbetsuppgifter inte berörts av några 
egentliga tekniska förändringar eller krav på ytterligare kvalificering. 
Klagomål framfördes över att maskinerna var gamla, tunga, gick sönder 
och skramlade, att tekniska förändringar skulle behövas. Den aktuella 
maskingenerationen ansågs inte vara anpassad till arbetsmomenten. 
Teknikproblemen beskrevs som nära förknippade med arbetsinnehållet 
i de olika balanserna, dvs hur arbetsmomenten var fördelade vid de 
enskilda arbetsstationerna längsmed bandet. Kombinationen gamla 
maskiner och jobbiga balanser gjorde arbetet tungt och innebar ökade 
skaderisker. Ett av banden beskrevs som "en riktig skräckbana, en pro
blembana" som enligt uppgift ledde tiH att många slutade. Ombalanse
ringar - omfördelningen av arbetsmoment mellan arbetsstationer vid en 
bana eller mellan banor - kunde enligt uppgift genomföras av produk
tionsteknikerna utan kontakt med 'golvet'. De i produktionen fick 
justera förändringarna i efterhand, när förslagen visade sig vara omöj
liga. 

12 Vid tidpunkten för inteivjuerna erbjöds inom VIV ett helt paket med utbildningar inom ramen 
för förnyelsefonderna, bl a påbyggnad i matematik och teknikkurs för kvinnor. 
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Ibland kommer tilltron till ny teknologi på skam, som t ex den "stora" 
tekniska förändringen i måleriet, introduktionen av robotar, som skulle 
göra "arbetet mycket lättare". Delvis hade löftet infriats. Främst för 
männen i måleriet hade den eliminerat några besvärliga arbetsmoment. 
Men förhoppningarna på roboten hade inte befriat kvinnorna eller 
nämnvärt förbättrat deras arbetsuppgifter: 

"Arbetet blev något mindre påfrestande för ryggen. Men i princip har 
mycket blivit oförändrat i arbetet." 

Roboten introducerades också som en 'konkurrent' om arbetsplat
ser, som i enlighet med gammal rationaliseringslogik skulle ersätta en 
del anställda. Så skedde enligt våra respondenter vid någon bana, men 
inte vid alla. Istället lyfts i kvinnornas berättelser den mänskliga arbets
kompetensen fram i kontrast till robotens tekniska begränsning. Det att 
kvinnornas arbete hade ställts i 'den eländiga robotens' tjänst kan å ena 
sidan uppfattas som degradering, medan det å andra sidan tydliggör den 
mänskliga arbetsförmågans överlägsenhet: 

"Vi kan det som roboten gör, men den kan inte det som vi 
gör./ ... /Roboten kan inte spruta och pensla exakt. Den kan inte komma 
åt alla små hål lika precist som människan. Dessutom kan den inte 
reglera massan som den fyller hål med - den blir för tjock eller för lös. 
Då blir det nytt jobb för oss att gå efter, kontrollera och rengöra efter 
roboten. Så på ett märkligt sätt har vi blivit kontrollörer - åt roboten". 
(Jugoslavisk kvinna). 

" ... man reparerar sådant som roboten inte har gjort. Roboten under
lättar, men den är såpass ointelligent. Innan robotarna infördes fanns 
det många fler anställda. Nu lagar vi och sätter dit massa, där roboten 
inte når." (Finsk kvinna). 

Den största förändringen i monteringen och måleriet har varit 
arbetsorganisatorisk. Genom arbetsrotationen, som infördes tidigt på 
1980-talet, kan de anställda vid bandet växla mellan arbetsstationer 
med olika arbetsmoment - i Volvo-terminologi "mellan balanserna". I 
monteringen kan man byta balanser så ofta som varje timme och i 
måleriet kan man växla mellan fyra balanser per dag. Kvinnorna har 
också möjlighet att själva komma överens om byten under dagen. 

De kvinnor som varit med före och efter förändringen menar i och 
för sig att det var "en stor sak" när rotationen infördes. Ändå sägs arbe
tet vara ganska lika hela tiden, med den skillnaden att man gör olika 
moment. Rotationen motverkar i viss mån monotin. Cykeltiderna är 
dock fortsatt korta och kvalifikationsnivän oförändrad, likaså bunden
heten vid banden. Det var också tveksamt om rotationssystemet mot
verkar risken för förslitning. Enligt uppgifter från de anställda och från 
fackliga representanter drabbas de unga av nya typer av skador, främst 
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handledsskador, efter kort tid vid banden. Liknande resultat rapporte
rar Berggren (1990:328) från sin undersökning med banarbetare i mon
teringen. Sammanfattningsvis har inget väsentligen förändrats för dem 
som finns i massproduktionens banbundna tempoarbete. De är fortfa
rande underordnade den hierarkiska och tekniska kontrollen med dess 
rutiniserade. arbetsuppgifter som enligt Piore och Sabel (1984:278) 
ovillkorligen degraderar de människor som utför dem. 

Priset för lönearbetet 

Frågor om klass, arbetarmedvetande, arbetarkollektiv och exploatering 
har traditionellt varit männens domän. Männen har varit aktörer i fråga 
om produktion och ekonomi, medan kvinnor ideologiskt placerats 
utanför i den reproduktiva sektorn. I den ideologiska diskursen har 
klass varit överordnad kön (Acker, 1989). Också av manliga forskare 
har kvinnor definierats som kollektivsvaga, utan arbetarmedvetande 
och förnöjda med de minst attraktiva arbeten, eftersom de betraktats 
som tillfälliga gäster i det manliga lönearbetet (t ex Lysgaard, 1985). 
Invandrade män har uppfattats som den svagaste länken i arbetarkol
lektivet. Beroende på sin strukturella marginalitet har de ansetts utgöra 
en maktlös fraktion i kollektivet (Korpi, 1978). 

Tack vare kvinnoforskningen finns det numera belägg för att kvinnor 
inte saknar kollektivkänsla och arbetarmedvetande. Däremot tar sig 
kvinnors arbetarmedvetande annorlunda uttryck än männens (Hoel, 
1983). Krav på rättvis behandling är ett sådant uttryck och invandrade 
kvinnor är i detta avseende inget undantag (se Knocke 1986: 116). 
Tidigare forskning har också visat att invandrade kvinnor inte ser sitt 
förvärvsdeltagande som tillfälligt. De sätter stort värde på att ha ett 
arbete att gå till, vilket inte är liktydigt med förnöjdhet med de lägst 
värderade och mest slitsamma jobben (Knocke, 1986; Matovic, 1989). 

I den klassiska, manliga arbetarkulturen är heroisering av fysisk 
styrka, kroppsarbetets förhärligande, ett sätt att härda ut med arbetets 
brutalitet (Willis, 1979; Kern och Schumann, 1984). Lönekuvertets 
storlek har för männen varit det kvantitativa måttet på prestationen 
och tidsanvändningen (Willis, 1979:190-196). Hos de invandrade kvin
norna finns inget av denna heroisering. Lönen, som de naturligtvis är 
beroende av för sin materiella överlevnad, mäts inte med manliga mått. 
Lönen värderas istället i förhållande till den hårda förslitning kroppen 
utsätts för. Priset för lönearbetet har kvinnorna transformerat till ett 
'förkroppsligat arbetarmedvetande': 

"Det man gör vid vår bana borde man tjäna bättre på om man nu 
skall slita ut sig. Det blir mycket arbetsskador, bl a hörsel och handle-
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der. Lönen motsvarar inte arbetsinsatsen och risken för förslitningen". 
(Finsk kvinna). 

Vi tjänade ihop till sjuka ryggar som nu ironiskt nog blir mer eller 
mindre faktiska skäl att inte kunna gå vidare och fortbilda sig. För 
kvinnorna känns det meningslöst att slita vidare, de har gett sitt till 
överpris. Hälsan kan du inte betala i pengar. Varför skall man pressa ut 
sista droppen?" (Jugoslavisk kvinna). 

De äldre kvinnorna är skräckslagna inför utsikten att behöva stanna 
vid bandet resten av sin yrkesaktiva tid, att sluta som arbetsskadade 
invalider som så många av deras arbetskamrater från förr. De yngre 
kvinnorna har bevittnat hur de äldre efter åratal av slit och nedvärde
ring vid bandet successivt tar slut. De vill "bort från bandet för krop
pens skull". Lönen motsvarar inte det offer som massproduktionen och 
Volvo kräver av dem. 

Männen: Etnisk sortering 

För de finska och jugoslaviska kvinnorna har kön och invandrarstatus 
som diskriminerande faktorer skapat likartad fastlåsning och underord
ning i arbetets hierarki. För männen kompliceras bilden av den etniska 
faktorn. Intervjuerna visar en slående skillnad mellan de finska och de 
jugoslaviska männens avancemang, med reservation för att även finska 
män hunnit slås ut. Finska män som så önskat har förbättrat sin position 
genom att företaget satsat på dem. Såväl arbetsledare som fackliga 
representanter har aktivt uppmuntrat dem att söka utbildningar. De 
kan enligt egen utsago "fä all den utbildning som är nödvändig när ny 
teknik införs". Män i måleriet anger att deras arbetsuppgifter under
lättats genom tekniska förändringar. I motsats till vad som framkom för 
kvinnorna menar de finska männen att senioritetsregler respekteras för 
de manliga arbetarna vid bandet. De som varit där längst avancerar till 
de bättre jobben i justeringen eller kontrollen. Ny teknik och omstruk
turering, alternativt avancemang, har förbättrat situationen för de fin
ska männen. Ändå kvarstår beskrivningar av arbetet som hårt, rutinar
tat och meningslöst och av dem själva som "slavar på ett galärskepp". 

För de jugoslaviska männen tycks utveckling och avancemang ha 
varit starkt beroende av den enskilde förmannens välvilja, grundad i en 
värderingshierarki. Först sker en sortering efter kön. Därefter sker en 
värdering i etniska termer, där jugolaviska män jämfört med finska män 
har dragit det kortare strået. Värderingen blir utslagsgivande för chan
serna på den interna arbetsmarknaden. Med undantag för en jugoslav i 
40-årsåldern, som själv betecknar sin position som unik, har övriga 
kunnat avancera endast tack vare kontakter: 
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"Om man som utlänning skall byta jobb eller få nytt arbete vid 
omstrukturering är det viktigaste att ha bra kontakter, någon som kan 
rekommendera en till förmannen." (Jugoslavisk man). 

'Utlänningar måste ha någon' är det samstämmiga omdömet från 
jugoslaverna. Sämre utbildningsbakgrund eller kortare anställningstid 
kan inte vara förklaringen. De äldre männen från Jugoslavien var ofta 
yrkesutbildade arbetare; de yngre har gått teknisk linje på gymnasium. 
Anställningstiden är minst lika lång och ofta längre än för de finska 
männen. Två andra faktorer förklarar istället på vilka grunder de jugo
slaviska männen förfördelas på Volvos interna arbetsmarknad: 

- Förmännens påtalade utlänningsfientlighet, som har udden riktad 
mot jugoslaverna; 

- Enskilda jugoslavers sjukskrivning generaliseras till fördom om hela 
gruppens sjukskrivningsbenägenhet. - "Skall inte du snart sjukskriva 
dig som alla andra?" citeras som exempel på denna inställning. 

En svensk chef på mellannivå bekräftar det rimliga i denna tolkning.B 
Han beskriver den process som med utgångspunkt i enstaka negativa 
erfarenheter på individnivå leder till en överspridningseffekt och kol
lektiv stämpling av en hel grupp: 

"Man kan säga så här, att som arbetsledare får man en massa förut
fattade meningar om invandrare och om vissa grupper av invandrare. 
För det är alltid - det finns undantag - att har man haft två stycken av 
en nationalitet och dom inte har varit bra, så vill man inte ha två nya av 
samma nationalitet." 

Naturligtvis finns det, som citatet fastslår, positiva undantag bland 
cheferna på golvet. Det framkommer också i de jämförelser som arbe
tarna gör mellan bra och dåliga arbetsledare och ur uttalanden från 
mellancheferna själva. Så visar t ex en verkmästares observationer en 
kritisk inställning till den process av marginalisering som jugoslaverna 
utsatts för. Ur hans beskrivning framgår hur dessa fångats i en ond cir
kel genom låsning till okvalificerat arbete, hur sedan fördomar föds ur 
denna låsning. Han har sett hur systemet och dess representanter har 
missgynnat jugoslaverna så att underläget till sist ser ut att vara deras 
eget fel. Den negativa cirkeln sluts genom att skulden läggs på offret: 

"Om man ser på dom som har möjligheter att utvecklas och hitta 
andra jobb, det är ju inte jugoslaverna. Han står ju där han står med 
dom värderingar som finns om honom. Han har ju inte rörligheten på 
arbetsmarknaden. Dom vi har, det är ju 17-åringar, vi har ju inte många 

13 Intervjuerna med chefer pA mellannivl har gjorts av Gunnar Augustsson (1989) som samman
ställt dem i en kommenterad arbetsrapport. 
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här som är 30 år. Men härnere står en jugoslav som är 50 år och som 
har stått här i 25 år. Det är en jäkla skillnad. 'Sen kommer man och 
säger att dom är såna och dom är såna." 

De stereotypier och fördomar som bildats om jugoslaver har varit ett 
hinder för deras möjligheter på Volvo. Antydningar finns att fördo
marna är så starka att de överförs som diskriminering på den yngre 
generationen. Även om finska män finns det stereotypier. De innehål
ler mycket av den traditionella maskulinitetsmyten, som svarar mot bil
den av den heroiske arbetaren. Finnarna är de hårda, tystlåtna arbe
tarna som utmanar arbetskamraterna genom att köra upp takten. De 
isolerar sig, är "tjuriga" och har inte lärt sig svenska. Hittills har det inte 
hållits emot dem; de har ansetts som "rekorderliga". Svårigheter förut
ses vid grupporganisation av arbetet, där en viss kommunikativ kompe
tens och språkkunskaper anses som nödvändiga. 

Korstryck mellan gammalt och nytt 

Varken i slutet av 80-talet med full sysselsättning och knappast ens 
under den nuvarande lågkonjukturen kan Volvo räkna med att enbart 
kunna rekrytera och behålla ung arbetskraft. Socialt och kulturellt är 
den andra generationens ungdomar med invandrarbakgrund lik sven
skarna med samma syn och krav på arbetet. De finner sig inte längre i 
föräldragenerationens monotona och förslitande tempojobb utan möj
ligheter till karriär inom företaget: "Du finner sällan någon som jobbar 
på banan i mer än två år. Om de inte har fått något annat jobb här, då 
slutar de på Volvo". 

De ungas krav på utveckling och karriär, deras annorlunda arbets
etik, förmågan att ta för sig och ta initiativ har fört med sig en ny kon
flikt, nämligen akuta motsättningar mellan generationerna i den polari
serade åldersstrukturen. I den nya decentraliserade arbetsorganisatio
nen med självstyrande grupper integreras ansvar och kontroll med det 
produktiva arbetet. Även resultatansvar flyttas till laget. Den nya 
arbetsorganisationen för med sig risken för ett slags elitistisk grupp
egoism, som hotar att slå sönder solidariteten mellan de arbetande.14 
Utöver de ungas taktlöshet och förakt för de 'gamla' som står kvar vid 
banan, kan rädsla för effektivitetsförluster leda till att endast de unga 
och starka accepteras i arbetslaget. De äldre tas inte med eller sorteras 
ut genom grupptrycket. Utslagning eller polarisering till ett A- och B-

14 Denna problematik framträder tydligast i Schierups arbetsrapport och inteivjun med ett perso
nalombud, själv jug06iaV. 



100 Arbetets etniska delning 

lag synes oundviklig, om inte företaget ingriper med utbildning och 
utveckling av den äldre arbetskraften. 

Mot de ungas tro på nya produktionssystem står de äldres arbetssätt, 
som drivs av den rationalitet som svarat mot massproduktionens effek
tivitetskrav: 

"De /unga/ har ingen solidaritet med oss, bara mellan varandra -
kanske. Och det värsta är att de snackar om oss, när de får veta att man 
varit här i tio år blir du som utpekat. Som en okunnig eller som en som 
inte hinner med. Men de vet inte att man kan välja att jobba med en 
balans för att inte minska takten. Det kan faktiskt handla om effektivi
tet. Men de ser det enbart som om du inte kan annat. Byter du ofta 
balans, minskar takten. Själva slutar de efter ett år på grund av att de 
ogenomtänkt piskar upp takten tills de inte orkar längre. Eller de vet 
från början att de snart skall sluta, så de bryr sig inte om takten. De 
behöver inte stanna här" (Jugoslavisk kvinna). 

Den äldre jugoslaviskan betonar i massproduktionens anda effektivi
teten. I relation till nya produktionskoncept kan detta förefalla förle
gat. Men i själva verket befinner sig biltillverkningen i en brytningstid. I 
Volvos marknadsprofil - specialiserad produktion inbyggd i masspro
duktion - är produktionsvolymen fortfarande viktig för företagets 
överlevnad. 

Effektivitet eller kvalitet är ett dilemma som de intervjuade länge sli
tit med. I rollen som lönearbetare förväntas de prestera en viss kvanti
tet på viss tid enligt givna effektivitetsnormer. Som producenter är de 
angelägna om att skapa kvalitet, som ger stolthet och arbetsglädje. 
Självkänslan som bra arbetare och producent är svår att utveckla i upp
styckade, hårt tempostyrda arbeten. Uppskattningen från den närmaste 
arbetsledningen blir desto viktigare som positivt motiverande faktor. 
Helt i motsatt riktning går en bitter ström av besvikelse genom inter
vjuerna över att man " ... aldrig, aldrig möter någon som helst form av 
mänsklig uppskattning av sin arbetsinsats, ingen form av respekt alls. 
Aldrig så mycket som ett uppmuntrande ord från förmannen eller 
andra". En jugoslavisk kvinna konstaterar för sin del att "Ingen har gett 
mig chansen att tro på mig själv". 

Särskilt kvinnorna, men även männen - finnar som jugoslaver - är 
eniga om bristen på uppskattning för deras arbete. Människorna 
känner sig systematiskt kränkta i sin stolthet som goda arbetare. Främst 
är det utebliven uppskattning, som knäcker motivationen: 

"Och det är en jättestor nackdel, det att man gör ett bra arbete, att 
man verkligen gör ett gott arbete och känner ansvar och arbetsglädje -
och ingen märker någonsin att jag gjort ett gott arbete" (Finsk kvinna). 
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Arbetsledarna har inte förstått vikten av att ge beröm, medan de varit 
snara till att anmärka på fel. En föråldrad syn på det mänskliga arbetets 
värde och hela den gamla arbetsledarrollen ligger på kollisionskurs med 
nya produktionskoncept. Arbetsledarrollen har överlevt sig själv och 
samma gäller det tempodrivna banarbetet, som ur kvalitetssynvinkel är 
den tekniska produktionsfaktor som hindrar arbetarna från att vara 
goda producenter. Oberoende av kön, etnisk tillhörighet eller var man 
själv arbetar är bedömningen av banarbetet enhällig. Om kvaliteten på 
allvar skall kunna förbättras, är det nödvändigt att helt avskaffa 
bansystemet, att "spränga bort linen och ha produktionsverkstäder 
istället".is Ett mindre radikalt förslag är att göra balanserna mer 
mänskliga genom att sänka takten, genom att ändra på balanserna och 
att göra fördelningen av balanser mellan banorna mera rättvis. 

Två slags ansvar 

Frågan om ansvar dyker upp i intervjuerna på två nivåer. För det första 
handlar det om ansvaret i själva arbetssituationen. På de manliga 
avdelningarna, och oftare bland de finska arbetarna, har den relativa 
självständigheten i arbetsgrupper medfört större ansvar. Makten där
emot finns hos produktionsledningen, som ytterst bestämmer. I 
arbetssituationen känner i stort sett alla kvinnor, men även många av 
männen, att deras ansvar är starkt kringskuret. Ansvaret begränsas dels 
genom arbetsorganisationen, dels genom att det enda konkreta 
ansvaret i arbetet är att göra delmomentet snabbt och rätt. Endast när 
det dyker upp något problem vid bandet händer det att problemets 
lösning kräver ett ansvar som bryter rutinen. Samtidigt ses ansvar som 
en viktig drivkraft för tillfredställelse och motivation i arbetet. En ung 
finska, själv rätt nöjd med sitt arbete som instruktör, sammanfattar 
villkoren för ett meningsfullt arbete: 

"Det skulle vara bra att ha större självständighet och ansvar, att 
kunna tänka och planera, att kunna ta initiativ och ha kontroll över det 
egnajobbet." 

Koncist och kortfattat innehåller citatet alla viktiga ingredienser som 
Kern och Schumann (1985) förknippar med nya produktionskoncept. 
Teknologiskt är förutsättningarna ställda på undantag genom det 
mekaniskt drivna linearbetet. Arbetsorganisatoriskt ligger ansvar och 

15 Inom monteringen och måleriet skulle försöksverksamhet med grupporganiserat arbete påbör
jas kort tid efter intetvjutillfället. Inom projektet har jag inte kunna följa utfallet av denna verk
samhet. Endast en av de intetvjuade kvinnorna, en jugoslaviska, hade av förmannen valts ut att 
ingå i försöket. Finska kvinnor kände sig förbigångna av förmannen. 
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inflytande ovanför och utanför producenternas räckhåll i den hierar
kiska maktstrukturen. 

Bilbyggandet genererar dock ett ansvar av en annan dignitet. Detta 
ansvar hänger samman med slutprodukten bilen och sträcker sig långt 
bortom arbetssituationen till bilens potentielle användare.· Ansvarsta
gandet på denna nivå får kvinnorna att uppfatta sitt till synes okvalifice
rade arbete som både kvalificerat och viktigt: 

"Noggrannhet är enormt viktigt. Jag ställer krav på att klara mitt 
arbete utan fel. Bilen är ingen leksak. Fel kan kosta livet". (Jugoslavisk 
kvinna). 

"Vi tätar bilen. Vårt arbete kräver precision och noggrannhet, ett fint 
arbete. Man måste arbeta med pensel, mycket försiktigt och precist. Vi 
har ett stort ansvar". (Jugoslavisk kvinna). 

"Jo, jag tycker att mitt arbete har ett värde. Om man tänker på bilen, 
så är det ju ett viktigt moment. Alla försöker göra sitt bästa." (Finsk 
kvinna) 

Dessa uttalanden kan tolkas som uttryck för den ansvars- och 
omsorgsrationalitet, i motsats till tekniskt-ekonomisk rationalitet, som 
forskare tillskriver kvinnor inom såväl industrin (~rensen, 1982; Gun
narsson m fl, 1991) som i omsorgssektorn (Waerness, 1984). Denna 
slags rationalitet förknippas med den kompetens och de färdigheter 
som kvinnor utvecklar tidigt genom socialisationen och omsorgen om 
andra i den reproduktiva sektorn. Genom denna ansvarsdimension ser 
de i sitt arbete ett värde som överskrider arbetsvärderingens trånga syn 
på kvalifikation. Forskningen bestyrker deras uppfattning: 

"Monteringsarbete vid bilen är,. hur enkelt det än må förefalla, av högsta 
betydelse för produktkvalitet. Aven i mindre kvalificerat arbete kan kon
sekvensen i synnnerhet bli försäljningsrelevanta fel: i detta ligger monte
ringsarbetets särskilda betydelse. Bilindustrin måste bemöda sig om en 
arbetspolitik, som säkrar höga kvalitetskrav även i arbetsmoment, som i 
sig snarast leder till likgiltighet" (Kern och Schumann, 1985: 304, min 
översättning). 

Snabbhet genom rörelseekonomi är däremot en färdighet som både 
kvinnor och män förvärvat genom erfarenhet i arbetet - att "det beror 
på erfarenheten hur bra jobb man gör". Även mäns känsla av ansvar 
och värdering av arbetet överskrider de formella ramarna, men den får 
annorlunda uttryck än kvinnornas. Den förknippas dels med arbetet 
som källa för inkomsten: "Mitt arbete är viktigt. Vi lever ju av bilen". 
Dels tycks den ha att göra med yrkesstoltheten så "att en bil man god
känt inte dyker upp som ett problem om fem år". 
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Beredskap för förändring 

Den skisserade industriella omvandlingen är ännu full av motstridiga 
tendenser såväl generellt som på Volvo. I tider av djupgående föränd
ring avlivas ideologier. Gamla myter ersätts med nya, mer tidsenliga.16 
Så befarar också kvinno- och invandrarforskare att nya mönster av 
nedvärdering och stämpling ersätter gamla former av marginalisering 
på könsmässiga och etniska grunder (Acker 1989, Gonäs1991, Knocke, 
1991). Mot detta står mer optimiska bedömningar från utländska for
skare. Rianne Mahon (1987), mycket väl insatt i svenska förhållanden, 
noterar att kvinnor och invandrare visserligen fått betala ett pris vid 
övergången till nya produktionssystem. Hon menar dock att priset varit 
lägre i Sverige än i jämförbara länder tack vare starka fackliga organisa
tioner och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Andra forskare såväl i 
Sverige som internationellt menar att fackligt inflytande genom etable
rade medbestämmandeformer varit till fördel för svenska företag 
(Levinson, 1991; Streeck, 1987). Streeck hävdar vidare att medvetna 
satsningar på utbildning, främst av äldre arbetskraft, bidragit till relativt 
friktionsfria omstruktureringar i svensk bilindustri i jämförelse med 
andra länder. 

Utbildning är ett beprövat arbetsmarknadspolitiskt instrument i 
Sverige för att säkra den fulla sysselsättningen och för att återföra 
människor till arbete efter tider av lcris och strukturomvandling. Obe
roende av i vilken utsträckning nya produktionsordningar slagit igenom 
i praktiken råder det idag stor enighet om att annorlunda och större 
krav ställs på arbetskraftens utbildningsnivå i framtiden. Såväl stats
makterna som arbetsmarknadens parter understryker vikten av perso
nalutbildning och kompetensutveckling inför de nya kvalifikationskra
ven (SOU 1991:56).11 Kraven förknippas explicit med den allt snabbare 
tekniska utvecklingen och strukturomvandlingen i riktning mot kun
skapsbaserad varu- och tjänsteproduktion. 

Arbetsmarknadens parter har aviserat 1990-talet som personalut
bildningens och kompetensutvecklingens årtionde. En lång rad pro-

16 Enligt Barbara Czamiawska-Joerges (1987:26-28) kan myter varken klassificeras som sanna 
eller falska utan de "erbjuder i stället nlgot mycket kraftfullare: en allmänt ac.cepterad förklaring 
av viktiga fenomen". En myt kan ha llngvarig funktionell duglighet, men avlivas och avlöses av en 
annan när dess funktionella användbarhet upphör. 
17 SOU 1991:56 fran kompetensutredningen ger en översikt över förslag och idttr fran bl a AMS, 
arbetsmarknadens parter och de politiska partierna. Till personalutbildning räknas enligt utred
ningen definitionsmässigt all den utbildning som ett företag erbjuder sina anställda. För begreppet 
kompetens finns enligt utredningen ingen entydig definition. Kompetens kan vara liktydig med 
kvalifikation, utbildningsnivl, kunskap, erfarenhet, förmlga, lärande och färdighet. Nlgon är 
kompetent i en given situation, där nlgon eller nlgra kompetensaspekter kan överväga (SOU 
1991: 56:s 42). 
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gramförklaringar för utbildning, kompetensförnyelse och lärande i 
arbetet har utarbetats. Det fackliga perspektivet begreppsliggörs i den 
solidariska arbetspolitiken. Den syftar till rättvis fördelning av goda och 
meningsfulla arbeten till alla i arbetarkollektivet. Utveckling i arbetet 
och utbildning framhävs som viktiga instrument jämsides med arbetsor
ganisatoriskt nytänkande (Sv. Metallindustriarbetareförbundet, 1989; 
DOI, 1991). 

Slutsatser 

Den solidariska arbetspolitiken i kombination med den solidariska 
lönepolitiken ger enligt Mahon (1987) Sverige en unik möjlighet att 
klara övergången till flexiblare produktionssystem utan att den sociala 
konsekvensen blir en polarisering av arbetskraften efter kvalifikationer 
och lön. De senaste årens utveckling i Sverige, med urholkning av den 
solidariska lönepolitiken och försvagning av kollektivkänslan genom 
individualistiska lösningar, gör numera hennes bedömning av förnyel
sen mindre optimistisk (Mahon, 1991). I den individcentrerade ansat
sen i ett policydokument från SAF (1987), men även i den progressiva 
fackliga strategin för solidariskt arbete saknas insikten att den köns
mässigt och etniskt segregerade arbetsmarknaden är ett djupt rotat 
strukturellt fenomen. För att skapa jämlikhet i arbetslivet räcker det 
inte med att (som SAF) räkna kvinnor och invandrare till de 'dolda 
resurser' vars kunskapspotential borde synliggöras och uppmuntras 
eller att (som LO) notera att kvinnorna har de sämsta jobben inom 
industrin. Kollektiv underordning motverkas inte genom individuella 
belöningssystem (Acker, 1991; Whitehouse, 1992). Det krävs insikt i 
hur det sociala könssystemet och den etniska segregeringen sätter upp 
strukturella barriärer som riskerar att utesluta invandrade kvinnor och 
män från de möjligheter som ligger inom den nya produktionsord
ningen. 

Den bild som växer fram genom intervjuerna är i många avseenden 
paradoxal och till sina konsekvenser kontraproduktiv för både företa
get och de anställda. Å ena sidan behövdes invandrare i produktionen: 
"Utan dessa människor hade "Volvo Torslanda" inte kunnat bygga de ca 
3,8 miljoner personbilar som under de senaste tjugofem åren bidragit 
till koncernens goda resultat" (Affärsvärlden, nr. 1-2, 1992). De har 
värderats som stabil arbetskraft. Å andra sidan har könsbaserade och 
etniska fördomar lett till att de låsts vid de minst kvalificerade arbeten. 
På så sätt har kvinnor oberoende av etniskt ursprung och invandrade 
män selektivt, beroende på olika uppsättningar av etniska fördomar, i 
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stor utsträckning uteslutits från personalutbildning och intern kar
riärutveckling. Endast för de finska männen på de mansdominerade 
avdelningarna har tekniska och arbetsorganisatoriska förändringar i 
nämnvärd utsträckning medfört nya kunskapskrav och rikare arbets
innehåll. 

Personalpolitiken förefaller ha styrts av den kortsiktighet som bl a 
Streeck (1987) varnar för. Allvarligt på sikt är att företaget försummat 
dynamiska, framåtsyftande investeringar i personalutbildning för in
vandrare inför de omstruktureringar och nya kunskapskrav som förr 
eller senare kan förväntas slå igenom. Detta bör ses i ljuset av att 
många av de 'äldre' teoretiskt har 15 till 25 yrkesaktiva år kvar till pen
sionen, medan ungdomskullarna blir mindre och samtidigt mindre 
benägna att söka sig till, och bli kvar, i industriarbete. Detta har konsta
terats av statsmakterna och arbetsmarknadens parter och slås på nytt 
fast i kompetensutredningen. Utredningen understryker att behovet av 
kompetensutveckling "är särskilt stort bland de medelålders och äldre 
och /att/ just människorna i de åldersgrupperna kommer att svara för 
den relativa tillväxten i arbetskraften" (SOU 1991:56:s 180). 

I sitt arbete har invandrade kvinnor och män varit fångna i en mot
sättning mellan rollen som lönearbetare och rollen som producenter. 
Denna motsättning är. knuten till motsättningen mellan effektiv pro
duktion och produktion av kvalitet, ett dilemma som företaget måste 
finna en lösning på. Invandrare har i Volvos massproduktion i första 
hand exploaterats som lönearbetare, medan man illa förstått att ta till
vara deras ambitioner som goda producenter. Istället för att motiveras 
genom uppskattning har de demotiverats genom arbetsledningens ned
värdering. Enligt intervjuerna har de inte känt sig behandlade som 
människor med tankeförmåga utan som kuggar i maskineriet, som 
utbytbara produktionsfaktorer. Trots detta har deras ansvarskänsla 
överlevt, vilket är ett bevis för det levande arbetets, människans, över
lägsenhet över den tekniskt-ekonomiska rationaliteten och den döda 
tekniken (jfr Arvastson, 1987). Detta borde vara en resurs att bygga på, 
om inte ideologiskt färgade föreställningar och fördomar tillåts resa 
barriärer i en mera långsiktig utvecklingsprocess inför framtiden. 





4 
Två världar 
Teknik, arbetsorganisation och etniska relationer 

GUNNAR AUGUSTSSON 

Inledning 

I det följande diskuterar jag förhållanden inom ramen för en moderni
serad fabriksmiljö på VlV, där det förekommer lagarbete, eller 
grupparbete som jag föredrar att kalla det. Min huvudtes är att en 
modern grupporganisation, betraktad ur ett funktionellt perspektiv, 
innebär en komplementär, det vill säga, heterogeniserad, sammansätt
ning av arbetsgruppens medlemmar. Samtidigt tycks det dock ur ett 
etniskt perspektiv, i takt med omstruktureringarna, ske en fortskri
dande homogenisering inom arbetsgrupperna, som allt mer 
"försvenskas" genom utebliven nyrekrytering av etniska minoritetsarbe
tare. Med utgångspunkt i det tekniskt-ekonomiska systemets föränd
ring under 1980-talet analyserar jag förskjutningarna inom de etniska 
relationerna på VlV. Under 1960- och -70-talen efterfrågades och 
uppskattades invandrare som bilarbetare, men från och med 1980-talet 
tycks invandrade bilarbetare ( och invandrare i allmänhet) betraktas 
med allt större skepsis. Fördomar och kulturella stereotyper, med hän
visning till en ändrad produktionsorganisations tekniska och sociala 
krav, verkar fungera som starka etniska uteslutningsmekanismer inom 
den moderna grupporganiserade verksamheten. 

Det empiriska underlaget består huvudsakligen av samtalsintervjuer, 
som Gunilla Furst (Göteborgs universitet) och jag själv genomförde 
med svenska bilarbetare under 1989 samt en längre serie samtalsinter
vjuer, som jag gjorde under 1989-90 med gruppombud, fackligt förtro-
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endevalda, arbetsledare, produktionstekniker och personalansvariga på 
vrv. Dessutom genomförde jag under våren 1990 en månads 
"deltagande observation" på en av VfVs produktionsavdelningar -
Pressverket. Här kombinerade jag deltagande i det dagliga arbetet med 
diskussioner med Pressverkets arbetare samt med avdelningens pro
duktionsansvariga och fackligt aktiva. Avsikten är att ge ett komple
mentärt perspektiv till den bild av etnisk segmentering och marginalise
ring, som framstår av bokens övriga delar. 

Bakgrund 

De senaste femton åren på VfV har präglats av. ett intensivt arbete 
med syfte att göra bilarbetet mer attraktivt och produktivt. Det har 
medfört mer eller mindre genomgripande förändringar, alltifrån helt 
nya moderniserade delfabriker, till mindre omfattande experiment som 
bildar isolerade "produktionsöar", i en större traditionell miljö. Detta 
har resulterat i en mångskiftande arsenal av tekniska och arbetsorgani
satoriska processer och hjälpmedel. Den befintliga variationen av 
sådana processer gör det omöjligt att urskilja någon enhetlig produk
tionsstrategi på vrv. I stället kan arbetsorganisationen uppfattas som 
sammansatt av mycket olika tekniska och organisatoriska strategier. 

Det finns två viktiga orsaker som har drivit på strävanden mot tek
niska och organisatoriska förändringar. För det första har man sökt 
utveckla produktivitetshöjande strategier för att möta den alltmer 
hårdnande internationella konkurrensen. För det andra har man under 
de särskilda betingelser som kännetecknar svensk arbetsmarknad 
anpassat produktion och personalrekrytering efter två kategorier av 
arbetare och arbetssökande. Den ena kategorin söker arbete på kort 
sikt, oftast med sina framtidsplaner riktade mot någon annan verksam
het. Den andra söker sig till VfV utan några direkt uttalade planer för 
framtiden. Denna kategori kan i många fall tänka sig stanna på företa
get förutsatt att arbetsförhållandena och arbetsuppgifterna uppfattas 
som gynnsamma. Från VfVs sida är man speciellt mån om att kunna 
erbjuda yngre personer med tre- eller fyraårig gymnasieutbildning 
meningsfulla arbetsuppgifter. Men att hålla kvar denna kategori av 
arbetskraft ställer stora krav, bl.a. på en flexibel och alert organisation. 

Sammantaget medför detta att företaget behöver ta hänsyn till rekry
teringsunderlaget redan vid utformningen av produktionen. De hänsyn 
som tas kan speglas mot två typer av tekniska och organisatoriska mil
jöer. Å ena sidan finns det behov av en traditionell arbetsorganisation 
med hård styrning av produktionsprocessen, där det finns utrymme för 
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hög personalomsättning utan att vare sig produktionens kvantitativa 
eller kvalitativa mål äventyras. Å andra sidan håller man på att utveckla 
en moderniserad arbetsorganisation som baserar sig på mindre ar
betslag, där arbetarna i högre grad är självstyrande. En självstyrande 
organisation anses öka förutsättningarna för livslångt arbete utan risk 
för förslitningsskador. Med avseende på en självstyrande organisation 
utgår företagsledningen ifrån ambitionen om att göra VfV till · en 
"lärande organisation"; en organisation där "människan" står i centrum. 
En sådan organisation måste vara okomplicerat uppbyggd med 
avseende på ledningsnivåer, samarbetsformer, ansvarsområden och 
kon taktmönster. 

Jag undersöker speciellt tre sociala referenspunkter inom ramen för 
dessa två typer av tekniska och organisatoriska fabriksmiljöer; ledar
skap, samordningsfunktioner och förhållanden inom arbetarkollektivet. 

I en traditionell organisationsform går ledarskapet ut på att precisera 
både vad som ska göras och hur det ska utföras. I en modern organisa
tionsuppläggning har ledningen en mer dynamisk uppgift. Den inle
dande arbetsuppgiften går ut på att enbart upprätta en klar struktur för 
vad som ska utföras. Därefter ska ledaren tona bort i bakgrunden eller 
liera sig med arbetsgruppen och överlåta planerna för hur arbetet ska 
gå till att växa fram genom diskussioner mellan medarbetare från olika 
nivåer. Dessa diskussioner ska ha karaktären av ett ömsesidigt givande 
och tagande från samtliga inblandade. På detta följer ledarens ansvar 
att samla ihop samtliga synpunkter och strukturera dem så att de tydlig
gör arbetsgång och arbetsuppgifter. 

Under 1980-talet och början av 1990-talet har man strävat efter att 
platta till hierarkin i avgränsade delar av organisationsstrukturen. Det 
medför för det första direkta kontakter mellan högre och lägre chefer. 
För det andra påverkar det de lägre chefernas, produktverkstadsledar
nas, förhållande till arbetslagen, produktionsgrupperna. Det är rimligt 
att tala om en ny ledarskapsideologi som utgår ifrån tankar om att före
taget representeras via sina chefer och främst genom hur cheferna 
bemöter sina anställda. Den nya typen av organisation präglas av en tät 
relation mellan chefer och övriga anställda. Målsättningen är att skapa 
något av en "farsa-relation" mellan produktverkstadsledaren och hans 
gruppmedlemmar, där arbetsledaren å ena sidan fungerar som "ledare" 
och å andra sidan som "bundsförvant". 

Detta medför att man eftersträvar en konkret målstyrning på alla 
nivåer, och att ledarskapet ska vara synligt. Det ska klart framgå vilka 
mål som gäller, hur beslut tas och vem som fattar dem. Det ska inte 
heller råda någon tvivel om vilka arbetsinsatser som krävs, eller vilka 
resultat som förväntas respektive har uppnåtts. Detta ställer krav på en 
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öppenhet mellan överordnade och underordnade, där uppriktig upp
skattning och kritik ges med utgångspunkt i presterat arbete. För att 
arbetsledaren ska förmå leva upp till denna ideologi behöver han 
anställa en viss typ av människor som å den ena sidan är kompetenta 
och intresserade av att arbeta under dylika betingelser, och som å den 
andra sidan "passar in" i befintliga gruppstrukturer. Därmed förväntas 
arbetsledaren i en modem arbetsorganisation vara en mästare i både 
produktionstekniska spörsmål och socialpsykologisk problemlösning. 

En effekt av de hitintills vidtagna åtgärderna är att man överför vik
tiga samordningsfunktioner från arbetsledaren till arbetsgruppen, som 
härmed ges ett vidgat ansvar. I traditionella miljöer innebär det att 
någon eller ett par av arbetarna engageras genom att utses till så kal
lade "instruktörer" - numera även benämnade "gruppombud" - vars 
funktion är att vara en mellanhand mellan arbetsgruppen och arbetsle
daren. I moderniserade miljöer ska både arbetsgruppen och valda 
gruppombud integreras i produktionen. Här ska gruppmedlemmarna 
behärska fyra arbetsområden: direkt produktiva arbetsuppgifter, förbe
redande underhåll, mindre reparationer på den tekniska utrustningen, 
samt delar av de arbetsuppgifter som traditionellt legat hos förmannen. 
Andra viktiga aspekter är arbetarnas möjligheter att planera och ju
stera det egna arbetet, samt (begränsade) rättigheter att styra arbets
takten. 

Detta sätter sin prägel på kraven på teknisk och organisatorisk kom
petens. I traditionella fabriksmiljöer räcker det med att antingen kunna 
utföra ganska specifika arbetsuppgifter eller att bredda sin kompetens 
till att omfatta flera arbetsområden. I moderniserade miljöer går 
utvecklingen mot heterogent sammansatta arbetsgrupper, där grupp
medlemmarna besitter komplementära kunskaper. Det finns inom en 
produktionsgrupp med andra ord ett begränsat antal individer som är 
kvalificerade att utföra visst arbete. Hos gruppmedlemmarna väcker 
detta i sin tur önskemål om friktionsfrihet i kommunikation och samar
bete. En från företagets sida medveten styrningsmekanism som påskyn
dar förverkligandet av dessa önskemål ligger i försöken att skapa ett 
normativt grupptryck, som antas ha en fördelaktig inverkan på produk
tiviteten.i 

Den organisatoriska utvecklingen hänger troligtvis samman med en 
åsiktsförändring i förhållande till de anställdas behov och den roll 
kommunikationen har i arbetet (se till exempel Kern & Schuman 
(1984)). Man sätter å ena sidan värde på arbetarens individuella 
intresse av att formera sina egna arbetsförhållanden och dennes behov 

1 Se till exempel Berggren (1990: 73) som beskriver liknande tankegångar inom det koncept han 
benämner "toyotism". 
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av personlig utveckling. Men förnyelsens strategi tar å andra sidan även 
hänsyn till individen i dess sociala sammanhang samt produktionsgrup
pens sociala dynamik och konkreta samarbetsformer. Därför försöker 
också företagsledningen att aktivt påverka produktionsgruppernas 
etniska sammansättning i syfte att skapa garantier för produktiva och 
socialt harmoniska samarbetsformer. 

Därmed tydliggörs företagsledningens fördjupade intresse för 
arbetskraftens funktionsduglighet. Den "omättlighet", "ensidighet", och 
"obeveklighet" som Lysgaard (1985) under 1950-talet såg i det tek
niska/ekonomiska systemets krav på arbetare i allmänhet, är idag inte 
lika giltig, eller tar sig åtminstone mycket mer subtila uttryck. 

Dagens utveckling inom bilindustrin ger därför skäl för en revidering 
av Lysgaards (1985) slutsatser om arbetarkollektivet. I Lysgaards studie 
talade arbetarna i termer av "vi" (arbetarna) och "dom" 
(företagsledningens representanter). I takt med den nya ledarskaps
ideologin och de moderniserade samordningsfunktionernas inträde på 
fabriksgolvet blir förhållandena mellan arbetsledningen och arbetarna 
mer komplicerad än vad den var vid tiden för Lysgaards analys, varför 
den tydliga dualismen numera mist sina skärpa. Men inte nog med det; 
detta inverkar även på förhållandet arbetare emellan. 

Den idag tydligaste uppfattningen om "vi" och "dom" föreligger 
numera snarare i svenska bilarbetares förhållande till invandrade 
arbetskamrater. Detta kommer jag i det följande att diskutera med 
avseende på två olika arbetsorganisatoriska uppläggningar, som var för 
sig tydliggör olika aspekter av det komplexa förhållandet mellan teknik, 
arbetsorganisation och etnisk diskriminering. 

Den följande framställning belyser förlängningen av den viktiga 
fråga, som Knocke reser angående förhållandet mellan industriella 
strukturförändringar och dominerande värderingar och social-yrkes
mässig marginalisering. Med utgångspunkt i Piores (1979) teorier om 
den duala arbetsmarknaden påpekar Knocke att kön, etnicitet, ålder 
med mera, ligger till grund för huruvida någon uppfattas ha en margi
nell eller tillfällig anknytning till arbetsmarknaden. Vidare anför hon 
att detta tillämpas mot bakgrund av den "värderingshierarki" varje för
man verkar inom. "Först sker en sortering efter kön. Därefter sker en 
värdering i etniska termer ... ". Detta medför att invandrare är oerhört 
beroende av bra kontakter inom ramen för den interna arbetsmarkna
den om de överhuvudtaget ska ha någon chans att byta arbete inom 
VIV; en förutsättning som oftast tycks saknas. Jag visar bland annat att 
denna problematik verkar skärpas i ett läge präglat av intensiv omlägg
ning av arbetsorganisationen. 
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Två typer av arbetsorganisatoriska uppläggningar 

Vid VfV tillverkas idag (1992) Volvos 200- och 900-serier. 1987 omfat
tade den totala produktionen "ca 160 000 vagnar", och samma år fanns 
10.000 anställda (Berggren 1990: 278). Den tillverkningsprocess som är 
relevant för föreliggande artikel sträcker sig över fyra fabriker; 
pressverket (TP), karossfabriken (TA, TAV och TAÖ), målerifabriken 
(TB) och monteringsfabriken (TC). 

Som helhet betraktat förekommer det olika typer av modernisering 
inom vrv. På vissa håll är det tekniska förändringar som står i cen
trum, medan det centrala på andra håll är arbetsorganisatoriska åtgär
der. Det var vid tiden för vår datainsamling grovt sett möjligt att inden
tifiera två polära tekniska system varav det ena i sin form representeras 
av löpande band - vilket jag fortsättningsvis med Berggrens (1990) 
beteckning benämner "manuella system" (på VfV främst TA-banor, 
TB, och TC) - och det andra, som utgörs av en kombination av meka
niska system och grupporienterade organisationsformer, vilka jag 
benämner "integrerad mekanisering" (TP och TAÖ). Flera andra 
avdelningar kan nog klassificeras som något mitt emellan manuella sy
stem och integrerad mekanisering. 

I det följande använder jag "manuella system" främst för att referera 
till produktionsordningen inom TA-banor, TB och TC. Det gäller 
sådan produktion som huvudsakligen styrs med hjälp av löpande band, i 
mer eller mindre traditionell mening. Det innebär att arbetaren är 
direkt knuten till det tekniska systemet, både med avseende på arbets
takt och arbetsinsats. Såväl kvantitet och kvalitet är mycket beroende 
av tillgången på personal och det sätt på vilket arbetaren utför sitt 
arbete. Med integrerad mekanisering refererar jag främst till TP 
(Pressverket). I jämförelse med manuella system är arbetaren inom 
ramen för integrerad mekanisering i högre grad frikopplad från det 
tekniska system, men både arbetstakt och arbetsinsats bestäms dock 
fortfarande av det tekniska systemet. Den huvudsakliga arbetsuppgif
ten går ut på att hålla produktionen i gång genom att snabbt åtgärda 
eventuella stopp. Med hänsyn tagen till de särskilda förhållanden som 
råder i pressverket förekommer även vissa manuella arbetsuppgifter, 
främst då produktkontroll och packning. 

Manuella system 

Berggrens begrepp "manuella system" kan betraktas som synonymt med 
vad Bergman och Helgeson (1983) betecknar som "repetitivt delarbete" 
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( op.cit.: 108). Här förekommer det, menar de, knappt någon "autonomi 
i arbetet". Det föreligger även ringa "kvalifikationskrav på arbetarna", 
samtidigt som såväl den fysiska som den psykiska arbetsbelastningen är 
hög. Arbetarna har också "små möjligheter till kontakt och sociala rela
tioner med omgivningen" ( op.cit. ). Denna typ av arbete förekommer 
främst i form av montering längs löpande band. 

Det finns inom ramen av de manuella systemen två huvudtyper av 
ledningsstruktur: förmansstyrd och instruktörsstyrd. En förmansstyrd 
ledning innebär att arbetet styrs av andra än de arbetare som är verk
samma inom arbetsstället. Vanligen är det frågan om att produktions
tekniker och förmän tar de flesta besluten. Det kan också röra sig om 
en mjukare variant där en arbetare, vanligen en av förmannen utnämnd 
"instruktör", fungerar som ett komplement och en förlängning till för
mannen. Denna ledningsform karaktäriserar jag som instruktörsstyrd. 

Inom ramen för det löpande bandet är arbetsmomenten på förhand 
noggrant uträknade och linjärt organiserade. Detta grundar sig på upp
fattningen att det åligger arbetsgivaren att för arbetaren beskriva vad 
som ska göras, hur det ska göras och hur lång tid det ska ta. Braverman 
(1977) karaktäriserar detta som Taylors "tredje princip". Det är möjligt 
att urskilja två dimensioner hos denna ledningsprocess, en produktions
teknisk där produktionsteknikerns mening väger tyngst, och en 
arbetsorganisatorisk, där verkmästaren eller förmannen har sista ordet. 

På VTV är det produktionsteknikernas uppgift att organisera 
arbetsuppgifterna så att de utförs rationellt, utifrån angivna ekono
miska och produktiva mål. Produktionsteknikern har en mycket tongi
vande ( eller kanske snarare taktgivande) funktion längs det löpande 
bandet. Arbetarna "har inget som helst inflytande"."[De] ställs alltid 
inför [fullbordat] faktum." "Det enda ... [de) kan göra är att flytta en 
detalj från en balans till en annan."2 De specifika mål som underförstått 
går att härleda ur informanternas beskrivningar är att arbetarna inte 
ska engagera sig intellektuellt i sitt arbete. Istället ska de koncentrera 
sig på att utföra de åligganden som planeras av produktionsteknikern. 3 

En övergripande funktion i denna process innehas av verkmästaren. 
En verkmästare, som jag intervjuade, betonar hur lite han har att säga 

2 En balans är den uppsättning handgrepp och åtgärder som utförs inom den begränsade tidsram, 
då den produkt som ska förädlas passerar olika positioner längs det löpande bandet. Kortbalans 2· 
3 min arbetscykel och långbalans 10-12 min. 
3 I de fall då osäkerhet uppstår om hur någon del ska monteras kan arbetaren hämta process- och 
kontrollinstruktioner ur den så kallade PKI-pärmen. Berggren (1990: 27) menar att strävan 
bakom Scientific Management är just att "bryta ner de traditionella förmännens och verkmästar
nas oreglerade maktställning till förmån för en byrikratiserad apparat med strikt formaliserad 
produktionskännedom och kontrollkapacitet". Produktionsteknikems befogenheter och PIG-pär
mens status kan uppfattas som ett resultat av denna strävan. 
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till om; "man [har] ju information om alla mål som ska förverkligas, när 
det gäller kvantitet, kvalitet, kostnad, människa och miljö". De mål
beskrivningar han får från sina chefer förmedlas via budgeten. Det 
innebär att det är kostnaden för den producerade kvantiteten som står i 
förgrunden då arbetets ramar formas. Inom dessa ramar har sedan 
verkmästaren (och förmännen) att ta hänsyn till produktkvalitet, män
niska och miljö. 

Förmannen har som sin uppgift att dels följa upp produktkvaliteten 
med hjälp av återkoppling från omgivande avdelningar, dels se till att 
arbetet inom ramen för den egna avdelningen utförs i linje med de 
intentioner som utformas av respektive produktionstekniker. Till sin 
hjälp har han en eller flera instruktörer. En förman berättar att han 
cirkulerar kring banan för att kontrollera eventuella brister på karos
sen. Det gäller att hålla justerarna vakna så att både "personella" och 
maskinella felaktigheter upptäcks i tid. En av förmännen menar att 90-
talets arbetsledare ska kunna prata, kompromissa och samordna sig 
med arbetarna, det är snarare resonemang än beordring som gäller. 
Personligen föredrar han dock den auktoritära stilen i sådan här verk
samhet. Han säger att han utifrån sina erfarenheter inte vågar lämna en 
grupp på 30-35 personer utan närvaro av en av företaget utsedd ledare. 
"Det har mycket lätt / / [att] spåra ur, att man liksom börjar ta vara på 
gobitarna. För den här ansvarsbiten är lite svårare. Det är ju så här att 
man pratar om grupper, men det räcker att två-tre i gruppen faller ur, 
så följer dom här svaga personerna med." Instruktören kan uppfattas 
som en av företaget erkänd ledare. 

Den instruktörsstyrda ledningsformen karaktäriseras vanligen av att 
en instruktör eller ett gruppombud förmedlar arbetsledarens beslut, 
eller att han ( eller hon, i mycket sällsynta fall) på grund av sin egen 
erfarenhet eller kunskap tar beslut som arbetarna ska förverkliga. 
Detta tillvägagångssätt kan tyckas enbart vara en variant av att arbets
ledaren direkt går in och leder och fördelar arbetet, vilket det natur
ligtvis är. Men det finns en central kvalitativ skillnad i detta, och det är 
att instruktören eller gruppombudet inte uppfattas som en arbetsledare 
eller en förman, utan som "en av oss", som någon av informanterna 
uttrycker det. Det innebär att instruktören fyller en mycket viktig sam
ordningsfunktion inom ramen för manuella system. Instruktören 
betraktas visserligen som arbetare, men fungerar i realiteten som för
mannens förlängda arm. Det medför att det tekniska/ekonomiska sys
temet lyckats "slå in en kil" i arbetarkollektivet som förtar kraften ur 
kollektivets spontanorganiserade process. Skillnaden mellan "vi" arbe
tare och "dom" arbetsledarna är synnerligen flytande. Här är det möj
ligt, för att använda Lysgaards (1985) begrepp, att ana en inledande 
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gränsöverskridning mellan det "tekniskt-ekonomiska systemet" och det 
klassiska "arbetarkollektivet". 

Det degraderade arbetet 

I karossfabriken (TA) består arbetsuppgifterna huvudsakligen av sam
manfogning av plåtdelar, montering, svetsning, slipning och justering. 
En informant menar att arbetsställningarna har förändrats på senare år; 
bland annat genom att man numera slipper sträcka sig in i karossen. 
Detta moment utförs idag av en robot. 

I målerifabriken (TB) är det frågan om att täta, måla och rengöra 
karossen. Tätar gör man genom att spruta och pensla på kitt. Målning 
sker med hjälp av maskin- och handsprutor. Rengöring sker med hand
verktyg. Många gånger medför arbetet konstiga arbetsställningar; där
till tvingas arbetarna att vistas i närheten av hälsovådliga vätskor. 

I monteringsfabriken (TC) har man till uppgift att montera detaljer 
på, emellan och under karossens delar. Bland de som arbetar i monte
ringsfabriken ställs inga högre krav på kvalifikationer. Goda kontakter 
inom Volvo är en, enligt informanterna, tillräcklig anställningsmerit. 
När man väl blivit anställd är det närvarofrekvensen och "rätt inställ
ning till jobbet" som är mest betydelsefull. 

Individuell karriär för överblick och högre status 

Inom ramen för manuella system kan man "avancera" genom att 
antingen satsa på att göra "karriär" eller att bli "mångkunnig". 

Att göra karriär innebär att en bilmontör successivt överger en lägre 
befattning för att gå in i den i hierarkin närmast över. Montören blir då 
till exempel kontrollant, för att så småningom ha chans att avancera till 
justerare, instruktör och arbetsledare. 

Det krävs inga särskilda kvalifikationer att arbeta som montör, det 
räcker med "god närvaro! Rätt inställning till jobbet!" och att man 
behärskar alla balanser. Arbetet som sådant är dock, med Bravermans 
(1977) terminologi, kraftigt "degraderat". 

Däremot uppfattas arbete med att kontrollera som mer stimulerande. 
"Hur mycket man än arbetar där så blir man inte trött liksom. Och man 
är mer skärpt - man får använda huvudet också. Det ger mer tillfreds
ställelse." 

Som kontrollant räcker det tydligen med att vara skärpt, men som 
justerare måste man även vara uppmärksam och kreativ. Justerarens 
uppgift är att rätta till det som monterats felaktigt eller som helt saknas. 
"Det är dom som varit här längst som har lite större kompetens på det 
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området, [de är] liksom mera tekniska." För en justerare gäller det att 
"kunna göra genvägar - göra andra monteringsordningar". Man "måste 
kunna alla balanser, måste vara noggrann". "Det är ett ganska bra 
arbete - många vill ha det, det är en befordran". Justerarna är lite privi
ligerade, "förmannen plockar ut dom- en del blir lite förändrade." 

Nästa steg i karriären är att bli utnämnd till instruktör eller 
gruppombud. Då är det frågan om att "se till att det finns folk på alla 
jobb"; att kontrollera så att arbetarna "har den nivå på utbildning som 
behövs för att göra jobbet riktigt". Det är också frågan om att vara 
observant på var eventuella åtgärder behöver sättas in och hur det all
mänt "ser ut på banan", om "nån städat där". Sammanfattningsvis hand
lar det om ett övergripande perspektiv på arbetsförhållandena inom det 
egna banavsnittet. 

På det sista karriärsteget, arbetsledarens, handlar det, utöver ansva
ret för det som händer inom det egna verksamhetsområdet, även om 
ett övergripande ansvar för det som anknyter till de närmast befintliga 
förmansområdena. Karriären kan därmed betecknas som en linjär hie
rarki i det rum och för de betingelser som var och en har till uppgift att 
fullgöra i sitt arbete. Den gängse uppfattningen tycks vara att ju större 
överblick vederbörande har över arbetsprocessen, desto högre status 
och ju fler stimulerande arbetsuppgifter. 

Individuell mtlngkunnighet som strategi för att bryta tristessen 

Mångkunnighet handlar om att arbetarna inte enbart monterar egna 
och andras arbetsuppgifter, utan att de även ges tillfälle att lära sig och 
då och då provar på att verka som kontrollant och justerare. Ett argu
ment för detta är att den enskilda individen ska öka sin beredskap för 
andra arbetsuppgifter, utan att följa ett linjärt avancemang. En sådan 
strategi gör det möjligt för förmannen att med hjälp av rotation mellan 
olika funktioner erbjuda arbetaren en mer stimulerande arbetssitua
tion, och på så vis kunna behålla duktiga arbetare inom ramen för 
banarbetet. I jämförelse med karriär innebär mångkunnighet att 
erfarna och kunniga arbetare i större utsträckning stannar kvar inom 
avdelningen, vilket troligtvis medför en stabil och till och med en ökad 
produktkvalitet. 

Avslutningvis är det viktigt att peka på att varken karriärsstrategin 
eller den mångkunniga strategin tillför bilarbetets innehåll något nytt. 
Arbetet är fortfarande lika utarmat eller "degraderat". 

Sammanfattningsvis innebär ledarskapet inom produktionsavsnitt 
präglade av "manuella system" en hög grad av strukturell och social 
kontroll av arbetet och dess utförande. Det tekniska systemets organi-
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satoriska dimension är i hög grad lika "omättligt", "ensidigt" och 
"obevekligt" som Lysgaard (1985) uppfattade det på 50-talet. Arbetarna 
fullgör sina arbetsuppgifter parallellt och inte tillsammans. Däremot är 
det möjligt att idag skönja en social dimension där förmannens relation 
till arbetarna mjukats upp en aning; detta tack vare instruktörens med
iande roll. 

Integrerad mekanisering 

Arbetsförhållanden inom pressverket (TP) är ett exempel på 
"integrerad mekanisering" med grupporganiserat arbete. Pressverket 
hör till en av de mest moderniserade enheterna inom Volvo Torslanda
verken. Denna delfabrik har under de senaste femton åren avancerat 
från att vara en arbetsplats med den tyngsta och sämsta arbetsmiljön till 
att bli en av de få eftertraktade arbetsplatserna vid vrv. Fabriksbygg
naden utgörs av ett eget komplex som är ihopbyggt med 
karossfabriken. Organisatoriskt hör TP till karossfabriken i vars 
byggnad TPs stabspersonal har sina arbetsställen. Staben består av 
stabschef, arbetsorganisations utvecklare, produktionstekniker, 
anställare och utbildare. 

Det huvudsakliga arbetet längs presslinjerna i TP är organiserat i 
arbetsgrupper om ca 16 personer, vars medlemmar roterar mellan olika 
arbetsuppgifter. Arbetsgruppens huvudarbetsgifter kan delas in i tra
verskörning, drift av presslinjen, kontroll, eventuell justering, packning 
av pressdetaljer och gruppombudsroll. Det är inte alla anställda i TP 
som roterar mellan olika arbetsuppgifter. Det finns de ( ofta invan
drare) som enbart kör travers eller som uteslutande sorterar bort 
användbara delar från skrotade detaljer eller som justerar etc. 

Organisatoriskt är en arbetsgrupp uppbyggd kring två funktioner. En 
som omfattar den direkt produktiva verksamheten, och en annan som 
rör administrativa arbetsuppgifter i anslutning till produktionen. 

I fråga om den produktiva verksamheten handlar det om vad jag vill 
kalla för "produktionsrotation". I de mer moderniserade delarna 
(pressverket och karossverket) har man byggt upp en organisation, som 
i de flesta fall utgår ifrån en avdelning som består av 28-30 personer. I 
pressverket är en avdelning vanligen indelad i två presslinjer 
(arbetsgrupper) om vardera 13-16 personer. Inom en arbetsgrupp sker 
det en rotation mellan presslinjen, gruppombudsfunktionen och andra 
arbetsuppgifter. En speciell rotation är den som pågår bland de som 
arbetar längs presslinjen. Här delar gruppmedlemmarna på process-
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övervakning av presslinjen, ämneslinjen, falsmaskinen, 
produktkontroll, packning, samt ibland även truck- och traverskörning. 

Den rotation som omfattar de administrativa arbetsuppgifterna 
utförs av gruppombuden och engagerar som mest fem personer per 
avdelning. Den ursprungliga tanken var att rotationen ska omfatta 
samtliga medlemmar i arbetsgruppen, men detta har ännu inte infriats. 
Rotationen går ut på att man varsin vecka ska ha hand om ett övergri
pande ansvar för verksamheten. Det kan handla om att rycka in där det 
tillfälligt behövs någon, att i produktionens namn gå ärenden, att fylla 
på reservdelar eller skyddutrustning, att sköta tidkort, att hålla kontakt 
med förmannen, att dela ut arbetsuppgifter etc. Denna typ av 
arbetsuppgifter förutsätts ställa ökade krav på samarbete, kommunika
tion och abstrakt tänkande. Detta medför att varje arbetsgrupp behö
ver v~lja sina medarbetare med omsorg, så att man fångar in personer 
som motsvarar de existerande behoven. 

I praktiken utgör gruppombudet en mellanhand eller en medlare 
mellan arbetsledning och arbetsgruppens övriga medlemmar och inte 
som företrädare eller ledare för kollektivet. Gruppombudet har intagit 
en "diskrepant roll" (Goffman 1974: 130). Det är dels frågan om att 
acceptera och förverkliga de intentioner som ligger i linje med det tek
niska/ekonomiska systemets förväntningar, dels att göra det på ett sätt 
som han själv och arbetsgruppens medlemmar är villiga att godta. Detta 
är naturligtvis inte alltid så lätt! För att uttrycka det med ett av Goff~ 
mans begrepp behöver ett gruppombud upprätthålla en form av 
"dramaturgisk disciplin", som nödvändiggör en "känslomässig distans" 
till sitt "framträdande" ( op.cit.: 188). Gruppombudet behöver även 
iaktta "dramaturgisk försiktighet", vilket innebär "klokhet och försiktig
het". Det medför att han med bakgrund till sin diskrepanta roll som 
mellanhand eller medlare bör verka för att arbetsgruppens medlemmar 
är lojala och disciplinerade, vilket i sin förlängning innebär att arbetar
kollektivets system vittrar sönder, samt att det tekniska/ekonomiska 
systemets intentioner ges grogrund inom kollektivsystemets ramar. Ett 
exempel på detta är gruppombudet som på eget bevåg startar presslin
jen efter det att 5-10 minuter förflutit i samband med att man gått på 
skiftet. Jag ser detta som ett starkt tecken på att ansvaret för arbetets 
ledning rotat sig inom arbetsgruppen. 

Syftet med både produktions- och administrationsrotationerna är att 
dels skapa omväxlande arbetsförhållanden, dels förbättra medinflytan
det. I framtiden är det tänkt att varje arbetsgrupp för det första ska ha 
ett vertikalt inflytande vid personaltillsättning, planering, skötsel av 
ekonomi och vid underhåll på den tekniska utrustningen. För det andra 
ska det finnas ett horisontellt inflytande, i det praktiska utförandet och 
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den tekniska tillsynen. Problemet är att där detta har börjat genomföras 
fungerar det inte som det är tänkt. Några av informanterna påpekar att 
den adminstrativa rotationen, som har hög status bland arbetarna, ofta 
begränsas till två till fem personer bland medlemmarna i en arbets
grupp. På så vis delas arbetsgruppen in i de arbetare som har legitimitet 
att leda och de som ska underordna sig, vilket troligtvis starkt inverkar 
på arbetarnas sammanhållning. 

Arbetsorganisationens omvandling 

I TP är det möjligt att med undantag av förmannens övergripande 
befogenheter tala om gruppreglerad styrning av produktionen. Press
mekanikernas arbete är organiserat i arbetsgrupper, och de har möjlig
het att utse vem som helst inom gruppen att administrera och fördela 
arbetet. Den som har en sådan funktion benämns "gruppombud". Det 
finns två huvudsakliga skillnader mellan gruppombud i en gruppregle
rad organisation, och instruktörer eller gruppombud som är verksamma 
i sammanhang där det är fråga om förmans- eller instruktörsstyrning. 
Funktionen som gruppombud inom en gruppreglerad organisation 
delas för det första ofta mellan flera personer, för det andra har arbets
kamraterna i den gruppreglerade organisationen haft möjlighet att 
utöva ett betydande inflytande över valet av personer. 

Detta kan uppfattas som ett viktigt steg på den väg som leder mot 
ökat inflytande för arbetarna över arbetet. Frågan är om verkligheten 
överensstämmer med detta "önskemål"? I de föregående avsnitten ( om 
manuella system) betonar jag att instruktörer och gruppombud valt att 
ta ett steg närmare arbetsledningen, genom att funktionellt distansiera 
sig från arbetskamraterna. Frågan är om det är möjligt att göra så i en 
gruppreglerad arbetsorganisation? Eller kommer gruppombudet att 
hamna i en blockerad situation, där han fungerar som springpojke 
mellan arbetskamrater och arbetsledning? 

I och med att förmännen i TP erhållit andra och mer övergripande 
arbetsuppgifter, har arbetarnas arbetsuppgifter berikats med ansvar av 
adminstrativt slag. Det har medfört att förmännen, i sin egenskap av 
produktverkstadsledare är mer beroende av arbetsgruppens mening i 
vissa frågor. Gruppombuden, som utgör en länk mellan produktverk
stadsledaren och gruppmedlemmarna, utför det adminstrativa och för
beredande arbete som förmannen tidigare utförde. De har också funk
tionen att hålla samman gruppen socialt. Dessa förändringar i ledar
skapsformer och samordningsfunktioner innebär att det skapas nya 
typer av maktförhållanden som hänger samman med ledarskap och 
kontroll över arbetsprocessen. Personal som formellt betraktas som 
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arbetare får i egenskap av "gruppombud" ett ökat ansvar för arbetspro
cessen; ett ansvar som kan medföra att arbetsledningens position 
stärks. En motsvarande strategi finns i Toyotas organisationsstruktur 
(se Berggren (1990: 69t)). En följd av dessa förändringar är att kvalifi
kationerna blir alltmer komplementära och specificerade för de som 
ska ingå i en produktionsgrupp. 

Numera brukar inte produktverkstadsledaren "lägga sig i vårt 
arbete", säger en yngre pressmekaniker som fungerar som 
gruppombud. Såvida "det inte är några akuta grejer som måste göras". 
Istället "får gruppombudet fördela [arbetet] helt och hållet, som han 
själv vill. Förmannen får oftast lyssna mer på gruppen än vad han själv 
har att säga. Det är oftast [arbetsgruppen] som har rätt, [den] vet hur 
allting fungerar." Det innebär att produktverkstadsledaren tycks hysa 
en god portion av respekt för gruppmedlemmarnas mening om sitt 
arbete. Däremot har den arbetare som fungerar som gruppombud fått 
en förändrad roll gentemot sina arbetskamrater, vilken inte alltid 
uppfattas som ett godo. 

Det tycks vara så att gruppombudet har tagit över de för arbetsleda
ren mer obehagliga mötena med arbetarna, vilket upplevs som "jävligt 
jobbigt". Från början var tanken att gruppombudet skulle företräda och 
vara lojal mot arbetsgruppen, på en interaktionistisk nivå. I stället har 
han blivit det tekniska/ekonomiska systemets funktionella företrädare. 
Argumentet för detta är att det "av praktiska skäl är bra -om det är ett 
minimum av folk. För då kommer man bättre ihåg vad man ska göra, 
sedan så är det en viss status i det också. Vi är tre svenskar och en 
finne", säger ett gruppombud. Uttalandet styrker de motsvarande ten
denser som förekommer bland instruktörer och gruppombud i övriga 
delar av VTV; nämligen att man gärna begränsar den arbetsberikning 
som en samordningsfunktion innebär, till ett färre antal personer. 
Därmed utkristalliserar sig en liten adminstrativ "elit", inom varje 
avdelning; en elit som dessutom starkt värnar om sitt adminstrativa och 
organisatoriska revir. 

Från parallell interaktion 

En på förhand utträknad och linjär organisatorisk uppläggning medför 
inte begränsningar bara för arbetarnas mentala engagemang i arbetet, 
utan även för de sociala relationerna.4 Organisatoriskt följer löpande-

4 Arbetsorganisationens inflytande på det sociala umgänget har även observerats av Knocke 
(1986: 131). 
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band tillverkning ett linjärt flöde, vilket medför att arbetarna vanligen 
utför sina arbetsuppgifter efter en och före en annan arbetare. Det 
föreligger med andra ord en typ av parallell interaktion mellan arbe
tarna, det vill säga de arbetar sida vid sida men har ändå inte så mycket 
med varandras arbete att göra. "Det faktum att man arbetar bredvid 
varandra" behöver inte innebära "att man arbetar tillsammans", som 
Bergman (1987: 3) uttrycker det. Man kan därför, med avseende på det 
förhärskande sociala interaktionsmönstret säga, att manuella system 
gestaltar "den parallella interaktionens revir". Det innebär att "man (är] 
beroende av att den före har gjort färdigt", vilket inte alla gör. Något 
som ofta leder till att det uppstår problem. Det är ofta de som jobbat 
länge - [som] skapar sig en paus, (de] släpper ner bilen långt för att dom 
vet att dom hinner sen." 

Citatet belyser även den konfliktladdade arbetssituation som arbe
tare ofta befinner sig i; framför allt på grund av att de inte alltid förmår 
efterleva produktionssystemets intentioner. En informant betonar sam
tidigt den nödvändiga kroppsliga närheten och de oerhört betydelse
fulla informella kontakterna. "Ibland jobbar vi praktiskt taget på varan
dra. Man pratar om precis allting. Det är väldigt tråkigt om det inte pra
tas. Pratar man har man roligt, glömmer titta på klockan, annars blir 
dagen lång." 

Sammantaget medför de tekniska och organisatoriska betingelserna 
inom ramen för manuella system att man fysiskt huvudsakligen jobbar 
intill varandra, men utan att man funktionellt berörs av varandras 
arbete. Däremot finns i social mening ett stort behov av informell 
kommunikation, dels för att liva upp arbetssituationen, dels för att 
glömma bort tiden, så att arbetsdagen rullar på utan att man ständigt 
går och längtar efter att få komma bort från arbetet och arbetsplatsen. 
Den sociala interaktionen frigör arbetarens omedelbara _medvetande 
från de "ensidiga" arbetsuppgifter han eller hon är tillsatt att utföra. Ett 
centralt mönster i de svenska informanternas uttalanden är att den 
funktionella parallelliteten även återspeglas i de etniska relationerna. 

Verbal kommunikation som stötesten 

Den verbala interaktionen ges ofta särskild uppmärksamhet i möten 
mellan människor som talar olika språk. Problem kring verbal interak
tion blev också framhävda i intervjuer med de flesta svenska informan
ter. Bristande språkkunskaper uppfattas ha en störande effekt på 
arbetsrytmen. 

Svenska arbetares perspektiv på och uppfattningar om invandrade 
arbetskamrater tenderar ensidigt att koncentrera på invandrares bidrag 
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till produktionen. Detta verkar vara centralt för gt".staltningen av de 
etniska relationerna inom ramen för manuella system. Det största 
intresset kretsar kring det tekniska systemet som befinner sig i händel
sernas centrum, och den funktionalitet arbetare ur olika etniska kate
gorier anses bidra med. 

Det är inte nödvändigt med någon fungerande kommunikation mel
lan instruktör och invandrare. Man behöver inte prata med varandra 
för att kunna sköta jobben, utan "dom [invandrarna] lär sig ju jobbet, 
hur det ska utföras. Okey dom snackar ju sins emellan och ser till att 
allting fungerar". Det kan även vara så att det inte är möjligt för en 
instruktör att kommunicera med invandrare, vilket innebär att "dom är 
mer på sidan om. Dom sitter ju för sej själv, bara för att det går inte att 
diskutera med dom för dom kan ju ingen svenska." 

Det förekommer dock tillfällen då det uppstår sådana svårigheter 
med språket som inverkar på arbetet. Till exempel så kan det bli små 
stopp "när det kommer en invandrare och man ska utbilda honom". 
Detta ska ses mot bakgrund till att "det finns ingen tid" till förfogande 
att reda ut missuppfattningar. Man är där för att göra saker, inte för 
intellektuella överläggningar om arbetet. I skuggan av arbetets 
"omättlighet" och "obeveklighet" medför det extrabesvär som tycks vara 
oöverbryggbara då det föreligger språksvårigheter, varför "etnicitet" i 
detta sammanhang tycks figurera som "ett hinder i arbetsprocessen". 

De språkliga färdigheterna har även en central betydelse för det 
sociala umgänget vid sidan om arbetet. Svenska arbetarna umgås med 
de kamrater som talar svenska eller engelska. "Svenskar för sig, en
gelsktalande för sig" är ett mönster som reproduceras under raster; "det 
ser man i matsalen där sitter dom tillsammans, och dom är från massa 
olika banor".s 

De som varken kan svenska eller engelska blir därmed ofta isolerade 
från en stor del av umgänget. Detta anses bero på "att dom inte vill lära 
sej. Dom pratar med sina finska kompisar härinne. Dom klarar sej 
ändå. Dom umgås med sina landsmän och man behöver ju inte prata 
med någon annan. Man klarar sej bra." 

Sammantaget innebär detta att svenskar och invandrare inte har 
något med varandra att göra i funktionell mening samtidigt som det 
inte finns tid för att reda ut eventuella missförstånd. Denna parallellitet 
omfattar även umgänget under raster; i social mening är invandrare och 
svenskar isolerade från varandra och rör sig följaktligen i huvudsak 
parallellt med varandra. 

s En motsvarande tendens i det sociala umgänget har uppmärksammats av Knocke (1986: 129), 
inom ramen för det hon betecknar som "Storsjukhuset". 
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Etnisk diskriminering i funktionell och social mening 

Det är inte enbart skillnader i verbalt uttryckssätt och ordval som kan 
medföra en särskiljning och särbehandling av invandrade arbetare. 
Flera informanter berättar om invandrare som grupperar sig kring en 
viss arbetsuppgift inom manuella system, vilket tydliggör att de håller 
sig för sig själva. "J aa det gör dom, dom hänger ihop. Dom är ju längst 
ner på banan, dom har ju sitt därnere. Om jag säger så, det är ju deras 
avdelning, så dom är ju därnere." Ibland kan det vara så att till exempel 
en grupp finnar slår sig samman, men det kan även vara frågan om att 
invandrare från olika delar av världen hänger ihop. "Jag vet inte vilka 
länder dom kommer ifrån, men jag tycker att dom verkar hänga ihop i 
allafall." 

En informant är särskilt fascinerad över kinesers förmåga att kon
trollera sina rörels1!r ... "men annars så, dom som är kineser, det är rus
kigt, man blir nästan besvärligt generad inför hur lätt dom har för att 
lära sig grejer och hur snabbt dom kör sen ... Dom är så otroligt finger
färdiga". 

Detta medför att "dom får oftast lära sig svåra jobb", förklarar han. 
Det sista uttalandet, som belyser den funktionella särskiljning som sker 
mellan svenskar och invandrare, inbegriper inte att kineser får högre 
kvalificerade arbetsuppgifter utan enbart de som (manuellt) är svårast 
att utföra. 

En annan informant tänker tillbaka och säger att "jag kan jämföra 
med förut när jag börja här. Jag tror att det var tre-fyra svenskar. Sen 
var det invandrare av alla kategorier. Tittar man idag så flyter det 
mycket bättre." Hans uttalande pekar på en uppfattning om skillnader i 
rytm och harmoni mellan svenskar och invandrare. Här föreligger för 
det första en antydan om skillnaden i ett svenskt respektive ett 
"utländskt" beteendemönster. För det andra medför den slutsats han 
drar om "flytet" i arbetet en uppfattning om att ju fler svenska arbetare 
dessto bättre arbetsförhållanden, det vill säga en latent önskan om 
etnisk homogenitet. 

Sammanfattningsvis uppfattar jag att den strukturella parallellitet 
som är betecknande för de allmänna interaktionsmönstren inom ramen 
för manuella system särskilt avspeglar sig på de etniska relationerna. 
Arbetare omtalas utifrån etniska kategorier som också ligger till grund 
för umgänget under raster. I social mening är invandrare och svenskar 
isolerade från varandra, därmed är delningen mellan "vi" och "dom" ett 
faktum. Det föreligger med andra ord både en funktionell och en social 
diskriminering av invandrare med följande innebörd: invandrare anvisas 
på ett målmedvetet sätt de arbetsuppgifter som bekräftar svenskarnas 
stereotypier om dem. 
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... till strukturellt betingad etnisk marginalisering 

Ovan har jag pekat på att invandrare, trots diskriminering och etnisk 
segmentering, ändå har en viktig plats inom ramen av den mer traditio
nella organisatoriska produktionsuppläggningen på VlV. Däremot är 
det frågan om de, med tanke på hur den arbetsorganisatoriska upp
läggningen och den mänskliga kommunikationen fungerar på VlV, 
överhuvudtaget ryms inom ramen av vad jag benämner "integrerad 
mekanisering". En vidare diskussion om arbetsorganisation, social 
interaktion och etniska relationer i Pressverket kan belysa detta. 

En nyckelfråga är förhållandet mellan arbetsledningen och arbets
grupperna. Tidigare fanns det enbart en förman i hela TP. Till sin hjälp 
hade förmannen en instruktör som verkade i direkt anslutning till 
presslinjerna. Han jobbade då mer parallellt med förmannen, än vad 
gruppombuden gör idag. Instruktörens arbete gick ut på att lägga verk
tygen på "bolstervagnar", och serva arbetarna. I och med den moder
nare organisationsuppläggningen har förmannens arbetsuppgifter för
ändrats och idag benämns han produktverkstadsledare. Under dagskif
ten finns det två produktverkstadsledare som vardera ansvarar för två 
presslinjer. De har till uppgift att planera för en utvecklad samverkan 
inom respektive arbetsgrupp (presslinje ), mellan grupperna inom 
respektive skift, samt mellan olika skift. Produktverkstadsledaren ska 
även sörja för att arbetsgrupperna utvecklas; främst genom att se till att 
medlemmarna i varje arbetsgrupp kvalifikationsmässigt kompletterar 
varandra, till exempel ifråga om kunskap om presslinjer, administration, 
truckkörning etc. Hans främsta uppgift är att med utgångspunkt i en 
kvalifikationsstrategi med heterogenitet som riktmärke "ta fram utbild
ning för killarna". Sammantaget innebär detta att produktverkstadsle
daren har ett avgörande inflytande över arbetsgruppens sammansätt
ning och gruppmedlemmarnas kvalifikationer; det vill säga, han regle
rar kompetensnivån inom både den tekniska och den sociala dimensio
nen. 

Ett centralt problem är att kvalifikationer som hör samman med den 
sociala dimensionen är mer dolda än öppna. För att uppnå största 
möjliga effektivitet i urvalsförfarandet av arbetssökande behöver man 
tillgång till referenser som kan ge information om bl.a. personers 
samarbetsförmåga. Sådana referenser är många gånger svåra att få tag i 
såvida man inte tar kontakt med berörda personer på tidigare arbets
ställen och dylikt. Det är därför svårt att ställa upp några objektiva kri
terier i urvalsförfarandet. Varje sökande underkastas snarare en intui
tiv än en objektiv bedömning. Anställarna står inför upprättandet av ett 
"osynligt kontrakt", som Zetterberg (1985) benämner det. Det är frågan 
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om en förhandsbedömning av sociala kvalifikationer som vanligen inte 
''betygsätts", varför man endast kan erfara dem i en konkret relation 
med andra personer. Tydligast kommer karaktären hos sådana kvalifi
kationer fram i att informanter uppger en stark tilltro till personer som 
är lika dem själva. Många vill ha personer omkring sig som har samma 
uppfattning om arbetet som de själva. Saker och ting måste fungera uti
från de förutsättningar som produktionssystemet ställer upp. "Man 
väljer ju oftast dom som jobbar. Jobbar man i grupp så måste alla hjäl
pas åt. Dom ska kunna hjälpa andra. Ta egna initiativ, det är många 
som inte vet vad det är."6 

Personalrekryteringen: homogenisering till svenskhet 

"Behovet" av likhet kommer särskilt fram i de bedömningar som görs 
om invandrare, angående frågan om önskvärda kvalifikationer. En 
stabstjänsteman på V1V uppfattar att invandrare är den stora 
bromsklossen inför införandet av nya arbetsorganisationer. Det är ett 
skäl till att "vi [måste] tänka på det här när dom inte kan speciellt 
mycket svenska. Vi kan inte ta in för många här. För att då får vi inte 
dom här arbetsorganisationerna utvecklade så som vi vill". Tjänsteman
nen hävdar "att många av invandrarna har satt stopp för många 
utvecklade arbetsorganisationer. Dom vill stå på sitt lilla jobb. Det har 
ju gjort att vi fått bryta ut vissa jobb ur nya arbetsorganisationer".1 Det 
ligger nära till hands att tolka citatet på följande sätt: Hade vi inte haft 
så många invandrare skulle vi idag ha kommit längre med vår organisa
tionsutveckling. 

En annan tjänsteman antyder att invandrare har vissa intellektuella 
begränsningar som gör att de har lättare att arbeta med repetitivt 
delarbete. "Det är lättare för dom, det [räcker] ju med att dom 
[använder] händerna och benen". 

Ett annat uttalande har en tydlig "kulturalistisk" innebörd: "Vi som 
växer upp med motorcyklar och mopeder. Man börjar meka när man är 
8-10 år, alltså ligger det hela tiden med. Det får ju vi gratis med oss, och 
dom då har gått och vallat får. Du vet, vi hade ju turkar här där vi hade 
jiggarna, dom kunde ju inte skriva sitt namn en gång." Denna inställ-

6 Gruppombud från en avdelning i monteringsfabriken där bl.a. ett projekt pågick i syfte att sam
ordna verksamheten med hjälp av en grupporganisation. 
7 Ålund (1985) hävdar att invandrare utvecklar olika former för försvar på grund av deras under
läge gentemot omgivningen. Hon talar 9m "skyddsmurar'' som "identitetsbevarande anpassnings
strategier ... protest och försvar mot diskriminering och rasism" (op.cit.: 14). De i citatet nämnda 
invandrarna kan uppfattas ha utvecklat en sådan typ av skyddsmurar. 
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ning, ger i sin tur stöd för åtgärder med särbehandlande innebörd: "Det 
blir ju oftast då att dom inte klarar dom här kvalificerade jobben som i 
pressverket, det gör man helt enkelt inte. Utan som tur är så har vi ju 
återvinningsstationer, där en maskinist servar pressmekaniker på lin
jerna." 

Ännu en tjänsteman i TP uttrycker den diskriminerande diskursen på 
ett mer konkret sätt: "Nu är jag lite bränd att anställa folk utifrån, om 
jag ska anställa nån ny kommer jag att akta mig väldigt noga för att ta 
någon utifrån. Det får vara i så fall kompisar till såna som jobbar här, 
som jag tycker väldigt mycket bra om, som är duktiga." 

Innebörden av uttalandet pekar på flera aspekter. För det första är 
det frågan om att i första hand rekrytera på den interna arbetsmarkna
den, för det andra ska den som anställs helst vara bekant med någon 
som redan arbetar på avdelningen, och slutligen ska den som arbetar på 
avdelningen, och rekommenderar den sökande, vara duktig. Under 
tiden för vår undersökning innebar ett begränsat utbud av arbetssö
kande att det inte var viktigt att rekryteringen i första hand skedde 
internt på VIV. Det viktiga var tillgången på personliga referenser. 
Under 1993 uppfattas med stor säkerhet förhållandena på ett annor
lunda sätt. 

Kort uttryckt är det frågan om att upprätta en rekryteringsstrategi 
som vänder sig till en socialt sett homogen elit av hängivna yngre sven
ska (bil)arbetare. Detta har under de senaste tio åren lett till en sjun
kande "invandrarandel" av de anställda i Pressverket jämfört med VIV 
som helhet. Företagsstatiken ger en ganska klar bild av denna trend. 
Medan medelanställningstiden bland svenskar i 1989 låg under 10 år låg 
den bland invandrade över 16 år. Detta pekar på att man i huvudsak 
anställt svenska arbetare under 1980-talet, en trend som på 1990-talet 
kan ha blivit ännu mera uttalad. 

I artikeln "Occupational ghettos" om arbetsmarknaden i England 
diskuterar Feuchtwang (1982) hur oproportionerligt många svarta och 
etniska minoritetsarbetare fångas i olika typer av lågstatusyrken, mobi
litetsfällor och diskrimineringsfällor - såkallade "yrkesgetton". En av de 
viktigaste orsakerna till detta, menar Feuchtwang, är att svarta arbetare 
och etniska minoritetsarbetare, som har sina egna skilda sociala 
nätverk, står utanför sådana nätverk med vilkas hjälp vita arbetare 
avancerar till bättre betalda och mer kvalificerade arbeten. Kategorise
ring utifrån etnicitet (race) är en betydelsefull beståndsdel av veder
tagna anställningsstrategier. Detta handlar i grund och botten om "en 
fördelning av neutrala individer i en viss arbetsstruktur" (Feuchtwang 
1982: 253). En fördelning av de "etniska" arbetarna sker mot bakgrund 
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av en viss rutinmässig "praxis", som inte behöver att vara medvetet dis
kriminerande, men som ändå får diskriminerande effekter. 

En liknande bild tycks teckna sig på VlV. Här ingår ett kontinuerligt 
inhämtande av information om och kontakter med arbetare med goda 
arbetsreferenser via informella sociala nätverk en grundläggande tillsy
nes etniskt neutral "praxis" i företagets strävan efter målrationalitet. 
Men många invandrare har inte tillgång till sådana referenser eller 
informella nätverk, och hamnar därför utanför de sociala nätverkens 
intressesfär. Samtidigt tycks de bli offer för fördomsfullt laddade ste
reotypier med "kulturalistisk" innebörd. En kultur där "man vallar får" 
uppfattas programmera medborgaren till att just valla får, varför en 
sådan medborgare inte anses känna till någonting om teknik och tek
niska produkter. I jämförelse med manuella system där invandrare trots 
allt uppfattas ha en funktion att fylla, tycks rutiner och dominerande 
förhållningssätt inom produktionsområden präglade av integrerad 
mekanisering leda mot en uteslutning av etniska minoritetsarbetare. 
Den etniska diskriminering tjänstemännen ger uttryck för utgår ifrån 
att invandrare är bättre lämpade för arbetsuppgifter av mer traditionell 
och kroppslig art, medan svenskar är bättre lämpade för intellektuellt 
krävande arbetsuppgifter. 

Gruppombudet: 
Lojalitetskonflikter och skepsis mot invandrare 

Man möter bland gruppombuden motsvarigheter till tjänstemännens 
exkluderande hållning. Det som oftast uppfattas som ett "svårt pro
blem" är förekommande språkförbistring. Många gånger uppmärksam
mas det som den invandrades eget fel. En informant, som är gruppom
bud, säger att "finnarna har alltid varit på justeringen förut, så dom har 
hällt sej för sej själva. Det är ett svårt problem, att då vi kör så kanske 
jag är på linjen tillsammans med tre finnar. Pratar dom finska förstår 
jag inte något av vad dom säger. Det tycker vi svenskar är värst, att dom 
pratar finska sinsemellan. Är dom med oss, då ska dom prata svenska, 
för då förstår vi vad dom pratar om!" 

Det finns en uppfattning om att det är många av finnarna "som har 
problem" med svenska språket. I arbetet löser man detta genom att "ta 
någon av dom som kan, som får översätta då". Detta är något som 
påverkar sammanhållningen inom avdelningen, vilket leder till att man 
inte är en särskilt sammansvetsad grupp. "Det är splittringar. Finnarna 
rör sej ofta för sig själva och vi svenskar .. ." Vad kan då detta bero på? 
"Det är nog främst nationaliteterna .... Det är ju det att finnarna är på 



128 Arbetets etniska delning 

sitt ställe när dom har rast, i sin speciella hörna." Poängen tycks här 
vara att invandrarna - i detta fall finnar - bär skuldbördan för splittring
arna inom avdelningen. 

Ett annat faktum som tycks upplevas frustrerande speciellt av yngre 
svenskar är att de flesta invandrare i Pressverket har varit med under 
många år, och på grund av detta kan vara ganska slitna i kroppen. "Man 
får ju ta del av det att en del har lite arbetsskador och så va - så dom 
kan inte hänga med på riktigt samma jobb som vi andra." Något som 
unga svenskar inte alltid är beredda att acceptera ... "Typ när man delar 
ut arbete ... det finns ju vissa gubbar då som, jaa som har läkarintyg, som 
inte får packa på linjen, för att det är tunga detaljer. Dom vill sitta utlå
nade på skrotlådan. Jag vet inte om dom verkligen är - om dom inte kan 
det. Dom har ju läkarintyg på det. .. att dom inte behöver göra såna här 
skitjobb. Dom slinker undan ... såna här speciella personer." 

Det är rimligt att fråga sig om det informanten beskriver ovan är ett 
specifikt uttryck för etnicitet. Många invandrare i TP har arbetat länge 
på VfV och successivt avancerat mot bättre arbetsuppgifter, till exem
pel som pressmekaniker. De äldsta arbetarna i TP som har kvalifice
rade arbetsuppgifter är just invandrare, i flera fall jugoslaver. Det inne
bär att det ovan återgivna beteendet kanske snarare kan vara ett 
uttryck för traditionellt arbetarmedvetande - eller någon arbetare- eller 
ålderskonservatism som bygger på uppfattningen att de äldre tillåts ta 
det lite lugnare, medan de unga ska utföra de tyngsta och skitigaste 
jobben. Men i detta sammanhang och med det "stöd" som finns att 
hämta från tjänstemännens hållning förstås beteendet i kulturalistiska 
termer. 

Trots att kroppsliga åkommor kan verifieras med läkarintyg kvarstår 
misstanken "om dom verkligen [är sjuka]", ett uttalande som ger indika
tioner på en uppfattning om att vissa invandrare uppträder som 
"bedragare" (se Arnstberg i Daun & Ehn 1989: 312 och Brox 1991). 
Poängen bygger på uppfattningen att invandrare gynnas av läkare som 
ger dem sjukintyg då man kan misstänka att de enbart försöker att 
komma undan energikrävande arbete. 

Det förekommer även en intressant gränsdragning mellan olika 
invandrargrupper: "Finnarna på våran line dom ställer ju upp, sedan 
dom andra killarna, utlänningar, dom drar sej undan mera." Det före
ligger med andra ord en viss skillnad i att vara finne och att vara utlän
ning! Detta talar för att det finns en stor portion misstro mot invand
rade arbetskamrater, i synnerhet gentemot dem av utomnordiskt 
ursprung. 

Ett gruppombud bekräftar något som påminner om rädsla för det 
som är annorlunda, i samband med att han berättar om hur han själv 
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fungerar och reagerar, då han blivit oense med invandrare. "Jag tycker 
att det är ganska jobbigt, jag vill helst undvika såna konflikter. Vet man 
han inte ställer upp, så tar man inte den gubben, så tar man istället en 
gubbe som ställer upp. Det känns bättre." Poängen i budskapet är att 
en kontaktlöshet vidmakthålls i svenskens möten med invandrare. Han 
är inte beredd att en gång för alla försöka reda ut begreppen med 
invandraren och eventuellt ställas inför en konflikt. Istället undviker 
han invandrare, vilket troligtvis kan utgöra en början på en diskrimine
ringsprocess, vari invandrare blir alltmer isolerade från gruppens 
interaktion. 

I detta sammanhang är det viktigt att lägga märke till att gruppom
budets funktion och arbetsuppgifter tycks ha medfört att Lysgaards 
(1985) grundläggande betingelse för kollektivsystemets utveckling, 
"identifikationsprocessen" (op.cit. 1985: 47t), i viss mån är överspelad. 
Den för arbetarkollektivet karaktäristiska informella interaktionen har 
formaliserats utifrån strukturella påbud. Ett gruppombuds arbetsupp
gifter liknar inte alls en gruppmedlems, i kvalitativ mening. Ett av de 
intervjuade gruppombuden menar att det inte alltid är så lätt att vara 
gruppombud. Gruppombudet är ganska utsatt i sin ställning mellan 
arbetsledare och arbetskamrater. Funktionen som gruppombud inne
bär att "man har arbetskamraterna under [sig], så man måste gå och 
skälla på dom och det gillar dom inte. Även om man är så illa tvungen 
ibland. Men oftast så blir det i form av gliringar som man åker på, det är 
inte bra". Vissa svenskar ogillar så starkt att konfronteras med invand
rade gruppmedlemmar att de undviker ett sådant möte, vilket resulte
rar i kontaktlöshet. 

lnformanternas utsagor belyser att det enbart föreligger en gradskill
nad hos produktverkstadsledarens respektive gruppombudens interak
tion med arbetarna. Den skillnad som går att spåra är att gruppombu
den uttrycker en viss ovilja och osäkerhet inför att förmedla informa
tion till arbetskamrater, medan produktverkstadsledaren uppfattar det 
som en av sina arbetsuppgifter. Dessa observationer ger intryck av att 
medinflytandet för enskilda arbetare och arbetsgruppen i sin helhet 
inte har ökat. Det som framför allt har skett är en berikning av arbetet 
genom tillförandet av sådana arbetsuppgifter som tidigare utförts av 
förmannen. Därtill har ordergivningen uppifrån ner till arbetarna 
underlättats genom att den direkta kontakten med arbetare numera 
sköts av en annan arbetare. "Order" som kommer från en jämlike ur 
den egna gruppen uppfattas förmodligen inte som lika hotfulla eller 
konfliktladdade, som då de kommer från en person som befinner sig ett 
snäpp högre upp i hierarkin. Däremot är interaktionen mellan svenska 
och invandrade bilarbetare ytterst konfliktladdad. 
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Inom ramen för integrerad mekanisering tycks de etniska relationerna i 
allmänhet vara mer konfliktladdade än vad som är fallet inom manuella 
system. Arbetsbetingelserna i TP förutsätter att arbetarna många 

· gånger möter varandra ansikte-mot-ansikte och gemensamt utför vissa 
arbetsuppgifter. Det är dock väsentligt att peka på att ett sådant möte 
inte automatiskt för med sig att man får kontakt med varandra i det 
avseendet att man lär känna varandra i en djupare mening, till exempel 
som unika personligheter. I likhet med relationen mellan arbetsledare 
och arbetare under planeringsmöten, föreligger det en stark tendens till 
kontaktlöshet inom arbetsgruppen. Arbetarna verkar ofta nöja sig med 
sådan information om varandra som innehåller klicheer eller antyd
ningar om roller. 

I försök att förstå sig på invandrare verkar svenskar många gånger ta 
hjälp av klicheer. Invandrare anses vara. gapigare än svenskar, något 
som medfört att man i ett större pausrum monterat in en skjutbar vägg, 
som delar av rummet i två mindre. Det större flertalet invandrare rastar 
på ena sidan och de flesta svenskarna på den andra sidan skjutväggen. 

Mot en ny "svensk" företagskorporativistisk modell? 

Ovan har jag analyserat produktionsprocessen på V1V utifrån två 
organisatoriska uppläggningar; manuella system och integrerad meka
nisering. Uppläggningarna får sin konkreta gestalt via den tekniska 
utrustningen. Sammantaget genererar olika organisatoriska och tek
niska kontexter skilda förväntningar på arbetarna, förändringar som 
även överenstämmer med olika typer av social interaktion mellan de 
anställda, och olika typer av etniska relationer. Jag har även sökt visa 
att det manuella systemets och den integrerade mekaniseringens olika 
kontexter återspeglas på olika sätt inom arbetarkollektivet. 

Allmänt tycks det föreligga en utveckling som pekar på en upplös
ning av arbetarkollektivet. Arbetare inom nybildade mindre gruppkon
stellationer tycks allmer föredra en typ av rationalitet som ligger i linje 
med det tekniska/ekonomiska systemets intentioner, något som går 
stick i stäv med den uppfattning om arbetarkollektivet som hävdas av 
Lysgaard (1985). Lysgaard betraktar kollektivet som "en inofficiell sida 
av livet i företaget" ( op.cit.: 15); det växer "fram spontant och oplane
rat" och det finns "ingen medveten och kontrollerande myndighet som 
styr denna utveckling å kollektivets vägnar" ( op.cit.: 62). 

Kollektivets värdesystem har ett trefaldigt innehåll som för det första 
syftar till att "motverka det tekniska/ekonomiska systemets obeveklig
het, samtidigt som det för det andra "håller undan de anställda från det 
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tekniska/ekonomiska systemets omättliga krav", och slutligen för det 
tredje ska kollektivsystemet "erbjuda de anställda möjligheter till 
utveckling som de i sin mångsidighet inte får utrymme för i det ensidiga 
tekniska/ekonomiska systemet" ( op.cit.: 80). Kort sagt uppfattar Lys
gaard kollektivsystemet som "stötdämpande, en buffert som syftar till 
att fånga upp sammanstötningarna mellan det tekniska/ekonomiska sys
temet och de anställda" ( op.cit.: 80f). Slutligen förväntas kollektivsys
temets medlemmar att "bidra till de värden arbetarkollektivet represen
terar" ( op.cit: 62). 

Lysgaard presenterar två väsentliga processer för kollektivsystemets 
utveckling och existens; problemtolkningsprocessen och den spon
tanorganiserade processen. Betingelserna för problemtolkningsproces
sen handlar om den anställdes förhållande till det tekniska/ekonomiska 
systemet; främst det som rör arbetsorganisation, anställning och under
ordning. Den spontanorganiserade processen handlar om sociala band, 
då medlemmar "interagerar" och "identifierar" sig med varandra. Här är 
det fråga om betingelserna närhet, likhet inåt (med varandra) och olik
het utåt sett. 

Men vad händer om gränserna för såväl problemtolknings- som för 
den spontanorganiserade processen tänjs ut och ges en mer relativ 
innebörd? Jag har sökt belysa hur arbetarkollektivet inte längre tycks 
förmå bilda ett eget informellt system. De mönster av parallellitet, sär
behandling och konflikt som präglar det tekniska/ekonomiska syste
mets förhållande till arbetarna, sätter även sin prägel på relationerna 
inom arbetarkollektivet. De anställda handlar inte längre "kollektiv
aktigt" och "defensivt" visavi det tekniska/ekonomiska systemet, som 
Lysgaard (1985) betecknar det, utan arbetarkollektivet visar växande 
tendenser till att splittras. Den informella sammanhållningen tycks, 
kort sagt, ha desarmerats. 

Jag har också försökt peka på förekomsten av en breddad samar
betsvilja och en utvecklad lojalitet bland arbetarna gentemot företaget; 
något som helt ligger i linje med Brulins (1989) tes om företagskorpora
tivism. I sin avhandling Frdn den "svenska modellen" till företagskorpo
ratism? skriver denne att det finns "starka decentraliseringssträvanden 
som skulle kunna innebära att inflytande- och förhandlingssystem på 
makronivå i Sverige förlorar i betydelse till förmån för ett mer företags
korporativt system" ( op.cit.: 131 ). Brulin betraktar dagens företag som 
den relevanta nivå där arbetstagarparten och arbetsgivarparten i ett 
slags konkurrensförhållande bör sträva "efter att vinna de anställdas 
förtroende och lojalitet" ( op.cit.: 46). Här "spelar den lilla överblickbara 
enheten en viktig roll"; den utgör en "atomiserad enhet i en stor om än 
decentraliserad, dvs platt, hierarkisk organisation" ( op.cit.: 56). Ambi-
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tionen går även ut på att framhäva "den horisontella relationen mellan 
konkurrerande enheter" ( op.cit.: 57). Arbetarna måste dessutom kunna 
"mötas i små grupper för att diskutera och lösa arbetsrelaterade pro
blem" ( op.cit. ). Ett företag med sådan organisering "hålls samman med 
gemensamma kulturella band" ( op.cit.: 58). Ett par orsaker till effektivi
teten hos dylika förändringar ses för det första ligga i att människor 
handlar mer effektivt då de själva "bestämmer ( eller åtminstone upple
ver att de gör det) över sitt eget öde". För det andra uppfattas effektivi
teten som sammanhängande med grupptrycket som utgör "en motiva
tionsfaktor och kontrollmekanism" (ibid.). Brulin jämför med en klan
organisation vars inneboende relationer "bidrar till en snabb och för
enklad form av kommunikation", vilket skapar en allmän referensram 
som i hög grad underlättar beslutsfattande och planering" ( op.cit. ). En 
klankultur i företaget "ger de arbetande ett gemensamt minne, dvs. en 
mängd gemensamma erfarenheter att referera till" ( op.cit. ). 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att företagsledningens mål 
är att "inom bestämda gränser utnyttja de arbetandes egen initiativ
kraft. De anställda ska mobiliseras för produktionsmålen" ( op.cit.: 69); 
en mobilisering som för de anställda "innebär att skapa en känsla av 'vi 
mot dem'" ( op.cit.: 71 ). Utgångspunkten är att medvetenheten om 
"konkurrensen på marknaden - liksom konkurrensen mellan decentrali
serade enheter och mellan den sk fronten och stödfunktionerna - ska 
höja prestationsnivån för företaget som helhet" (op.cit.). Brulin menar 
att denna form av mobilisering "av de anställda sker genom att spela på 
en gruppdynamik som är utmärkande för krigsorganisationer" ( op.cit.: 
71f). De egenskaper som Brulin för fram som karaktäristiska för den 
nya företagsledningsstrategin påminner i relativt hög grad om det som 
sker på V1V, inte minst inom ramen för integrerad mekanisering. 
Detta får viktiga följdar även för karaktären av de etniska relationerna 
vars utveckling, som jag har gett exempel på ovan, tycks variera bety
dande beroende på såväl de konkreta tekniska som den konkreta 
arbetsorganisatoriska kontexten. 

Funktionell parallellitet och etnisk segmentering 

Arbetet inom ramen för manuella system präglas, för att nu åter sam
manfatta, av degraderade arbetsuppgifter. Det existerar ett instrumen
tellt förhållningssätt till arbetet som präglas starkt av den hierarkiska 
organisationsuppläggningen. Arbetsledaren, instruktören och arbeta
ren har var och en sina speciella arbetsuppgifter. Det föreligger en tyd
lig formell delning med avseende på befogenheter mellan de arbetare 
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som är utsedda till instruktörer eller gruppombud och övriga. Instruk
törer föredrar många gånger att umgås med andra instruktörer. Arbe
tare utför i hög grad sitt arbete parallellt med varandra utan någon spe
ciell hänsyn tagen till andra, dock ofta inpå varandra. Det råder sällan 
tvivel om vad respektive arbetare ska göra, arbetsuppgifterna är utför
ligt beskrivna. De degraderade och i hög grad instrumentella 
arbetsuppgifterna gör det angeläget för arbetarna att etablera infor
mella möten, där man tycks prata för att förtränga tristessen och 
kanske för att erhålla bekräftelse på sin socialitet. Det gör att informell 
kommunicerbarhet är mycket centralt. 

I sådana kontext tenderar svenska arbetare att skilja på invandrare 
som det går att samtala med på svenska eller engelska, och de som hål
ler sig för sig själva och/eller umgås med sina landsmän. Det förekom
mer fall där nationalitetsgrupper av invandrare "inmutat" egna verk
samhetsrevir inom något produktionsavsnitt. I såväl strukturell som 
interaktionistisk mening tycks svenska och invandrade bilarbetare av 
olika skäl vara skilda från varandra. 

Arbetarkollektivet inom ramen för manuella system, som vi möter 
det på Volvos bilfabrik i Göteborg, kan idag knappast uppfattas som ett 
enhetligt system, utan det visar tendenser till att framför allt vara 
etniskt splittrat. Den enklaste indelningen handlar om åtskillnader 
mellan "svenskar" och "invandrare". En lite mer komplicerad åtskillnad 
går mellan invandrade nord- respektive sydeuropeer. En mer territori
ellt präglad avgränsning kan gå mellan skandinaver, nordbor och andra. 
Det förekommer även åtskillnader som grundar sig på religionstillhö
righet. Slutligen förekommer en åtskillnad mellan olika nationalitets
grupper, till exempel jugoslaver, finnar, kineser, amerikaner etcetera. 
Norrmän anses till exempel inte utgöra något som helst problem, de 
jämställs nästan med svenskar. Däremot förekommer det uppfattningar 
som antyder att personer med till exempel arabiskt ursprung är svåra 
att förstå, och vissa informanter hävdar att man "aldrig vet var man har 
dem" uvr. Arvastsson 1987). 

Bland tjänstemän och arbetsledare inom manuella system tycks 
inställningen till invandrare präglas av klicheartade föreställningar, som 
innebär att invandrare är bättre anpassade till arbetsuppgifter som krä
ver specialiserade roller. Detta trots att invandrare många gånger arbe
tar med de mer avancerade arbetsuppgifterna längs ett löpande band. 
Bland instruktörer förekommer det stereotypier om olika invandrar
grupper, stereotypier som tycka ligga till grund för de arbetsuppgifter 
som invandrare anvisas. Invandrare anses bland många instruktörer 
passa bättre respektive sämre till vissa arbetsuppgifter beroende på 
deras kulturella eller nationella rötter. 
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Konkurrens, funktionell socialitet och etnisk diskriminering 

Innehållet i arbetet inom ramen för integrerad mekanisering känneteck
nas av att arbetarna är organiserade i arbetsgrupper. Arbetet går ut på 
att hålla det tekniska systemet igång med ett minimalt inslag av stör
ningar. Innehållet i pressmekanikerns arbete är till stor del degraderat, 
men det kompenseras av en befattningsutveckling som medger ett visst 
ansvar över produktionsprocessen. Det finns utrymme för egna initiativ 
och dessas förverkligande. Det innebär att man i pressverket har ett 
starkare potentiellt inflytande över produktionsprocessen. En press
mekaniker kan på eget bevåg till exempel stoppa presslinjen för att 
förebygga kassationer. Detta med risk för såväl "ris" som "ros" från 
arbetsledningen. Det tycks dock bland arbetarna föreligga ett missnöje 
över att ramarna för deras legitima inflytande inte vidgats ytterligare. 

Mellan gruppmedlemmarna pågår kontinuerligt formella möten, och 
arbetarna är ofta enskilt eller parvis utplacerade i olika delar av verk
samhetsområdet. Arbetarna i pressverket talar inte till varandra enbart 
för att få dagen att gå som är fallet inom ramen för manuella system, 
utan i avsikten att effektivisera arbetet. Det innebär att de informerar 
sig om individernas unika bidrag till produktionsprocessen, varvid de 
troligtvis även lär känna varandras personlighet i en något djupare 
mening. 

Bland tjänstemännen talas det om en ambition att upprätta en farsa
relation mellan arbetsledning och arbetare. Dit har man ännu inte rik
tigt nått på VTV. Det som istället tycks dominera strävanden efter 
sammanhållning längs med presslinjen är betoningen på utifrånkom
mande "hot", oftast i form av konkurrens med andra skift och avdel
ningar, vilket märkbart anstränger arbetsledningens relation till arbe
tarna. Förmodligen hämmar detta en utveckling av en förtroendeingi
vande och dynamisk atmosfär. Det tycks dock läggas vikt vid ett 
"subjektivt perspektiv "(jmf. Kern & Schumann 1984), där arbetarens 
unika personlighet och mångfaldiga utvecklingsmöjligheter lyfts fram. I 
linje med detta framhävs värdet med en heterogeniserad (mångsidig) 
sammansättning av arbetsstyrkan avseende yrkeskunnighet och 
mänskliga kvalifikationer. Yngre svenska bilarbetare tycks dock gene
rellt uppfattas besitta en mer mångsidig och personlig potential än 
arbetare med invandrarbakgrund. 

Jämfört med förhållandena inom "manuella system" förefaller 
arbetsledningen här ha tagit steget fullt ut mot en negativ inställning till 
invandrares närvaro. Man tycks i första hand anställa unga svenska 
"killar" som blivit rekommenderade av någon "pålitlig" bilarbetare. Det 
innebär att man i allmänhet undviker att anställa personer som inte på 
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något sätt anknyter till etablerade sociala nätverk, och i synnerhet 
invandrare. Det verkar vara vanligt att på ett negativt sätt peka ut kul
turella skillnader mellan svenskar och andra nationaliteter; som till 
exempel tunisier, algerier, turkar och jugoslaver. Innebörden av sådana 
uppfattningar verkar fördomsfulla och samtidigt diskriminerande. 
Argumentationen utgår ifrån att invandrare från dessa länder 
"rimligtvis" inte kan ha samma tekniska erfarenheter och därmed kom
petens, som unga svenska killar. 

Det verkar möjligt att urskilja ett samspel mellan rekrytering och 
praxis i den mening som Feuchtwang beskriver det; existerande stereo
typa kulturalistiska diskurser reproduceras i någon sorts självbekräf
tande dynamik, som får såväl oavsiktliga som avsiktliga, diskrimine
rande konsekvenser. Definitionen av olika yrken och anställningsruti
ner kan resultera i skapandet av marginella [sealed-off] och okvalifice
rade [low-grade] yrken. En viktig aspekt bakom denna typ av segmen
tering är en förstelnad kategorisering av människor genom kriterier 
som kultur och etnisk bakgrund; där man sorterar folk i kulturer och 
kulturer i olika positioner i en arbetsdelning. 

Även på VTV tycks ske en sådan utveckling; en utveckling som ver
kar främja en speciell typ av etnisk homogenisering till minoritetsgrup
pernas nackdel inom ramen av moderniserade produktionsenheter. 
Det verkar råda ett outtalat samförstånd mellan anställda och 
arbetsledning om att en sådan homogenisering är en förutsättning för 
teknisk och organisatorisk utveckling. Invandrade arbetare tycks allt 
mer uppfattas som bromsklossar för utveckling. Man söker med ljus 
och lykta efter adekvat intellektuell och social kompetens. Men 
invandrare med relevant utbildning eller erfarenhet av mer 
kvalificerade arbetsuppgifter har troligtvis svårt att bevisa sin 
kompetens, på ett sätt som anses tillförlitligt. Även en adekvat 
utbildning tycks inte vara någon garanti för att erhålla ett relevant 
arbete. 

I de fall då invandrare trots allt avancerat till mer kvalificerade 
arbetsuppgifter blir de många gånger misstänkliggjorda i sökandet efter 
orsaker till händelser eller skeenden med ofördelaktig utgång. Det ver
kar inte spela någon roll om det finns både mycket duktiga och mindre 
ambitiösa svenska och invandrade arbetare inom samma kontext. 
Arbetsledningen refererar i hög grad till de mindre ambitiösa invand
rarna och uppfattar dessa som typiska exempel. Det talas väldigt lite om 
de duktiga invandrarna, som i en del fall kan vara extremt kompetenta, 
och om de mindre ambitiösa svenskarna. Det är som om en mindre 
ambitiös invandrare absorberar den mesta uppmärksamheten från 
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arbetsledningens sida. Tendensen har länge varit att kraftigt reducera, 
kanske till och med eliminera, invandrare längs presslinjerna. 

Jag har nämnt att invandrare och svenskar ofta är åtskilda inom 
manuella system. Men inom integrerade system förefaller själva 
önskvärdheten av invandrare, som arbetare och arbetskamrater, att 
radikalt ifrågasättas. Sammanfattningsvis förefaller det rimligt att anta 
att invandrare, inför pågående modernisering och omvandling av 
arbetsorganisationen, riskerar att hamna i stora svårigheter. Vilka 
åtgärder de än vidtar för att kvalificera sig erhåller invandrarna ändå 
inget arbete av det skälet att de inte är svenskar. 

Med den nya typen av grupporganisation har problemtolkningspro
cessen inom arbetarkollektivet givetvis luckrats upp, inte minst genom 
att befattningen 'gruppombud' införts i arbetsorganisationen. Tanken 
är att gruppombudet ska ta över en del av arbetsledarens traditionella 
arbetsuppgifter, vilket i praktiken innebär ett visst "grupp-ledarskap". 
Därmed försvinner den informella gruppens förutsättningar för inre 
kontroll. Kort sagt: I alla lägen har man inte den underordnades posi
tion gemensam med sina arbetskamrater, utan bland gruppens med
lemmar finns även personer med "arbetsledande" funktioner. Även den 
spontanorganiserade processen framstår som alltmer löst sammansatt. 

Sammantaget har uppluckringen av problemtolknings- och den spon
tanorganiserade processen medfört att arbetarna numera primärt läg
ger allt större vikt vid det tekniska/ekonomiska systemets funktionali
tet. Detta verkar ha effekter även på de etniska relationerna. Medan 
en blandad etnisk sammansättning av arbetsgrupperna allt mer förefal
ler uppfattas som ett problem, ses produktionssystemet och dess inne
boende konsekvenser med mer okritiska ögon. Det verkar förhålla sig 
så att skulden för uppkomna problem tenderar att överföras på invand
rare och deras särdrag. Detta hellre än att kritiskt syna produktions
systemets tekniska och organisatoriska flöde, i syfte att förstå dess 
inverkan på de sociala relationerna. Det innebär att den: konkurrens 
som Brulin (1989) uppfattar är viktig för decentraliserade enheter, 
även i hög grad tycks påverka relationen mellan svenskar och invan
drare. 

Den etniska arbetsdelningen i det "mångkulturella" Sverige 

Jag har i detta avsnitt försökt åskådliggöra två olika typer av fabriks- · 
strukturer och de etniska relationer som förekommer i var och en av 
dessa. 
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Ett av de mera subtila uttrycken för arbetsorganisatoriska förändringar 
på V1V är sammanfattningsvis att svenska och invandrade bilarbetare 
tenderar att underkastas olika värderingar. De invandrade bilarbetarna 
uppfattas som ett hinder för modernisering. Dessa värderingar slår 
också igenom när det gäller ensidigheten i de roller som erbjuds arbe
tarna. De värderingar som framgår av intervjumaterialet pekar på att 
moderniserade arbetsmiljöer och arbetsuppgifter i hög grad förbehålls 
unga svenska arbetare, medan invandrare uppfattas höra bättre sam
man med traditionella organisationsformer. Det tekniska/ekonomiska 
systemets representanter tenderar med andra ord uppträda mer positivt 
till utvecklingspotentialen hos yngre svenska män, än vad de gör mot 
invandrade bilarbetare. Invandrarna underkastas därmed fortlöpande 
värderingar i obeveklighetens anda, varför de även kan förväntas upp
leva en hög grad av otrygghet i moderniserade miljöer. 

Invandrade bilarbetare utgör en relativt sett låg andel av arbetsstyr
kan i moderniserade fabriksmiljöer. Invandrare som på grund av av lång 
tjänstgöring lyckats avancera till ( eller snarare hållit sig kvar i) idag 
moderniserade arbetsmiljöer lägger ofta band på sina funderingar kring 
och känslor inför förekommande särbehandling. I den mån det finns 
många ( maximalt 30%) invandrare inom en moderniserad avdelning 
beror det vanligen på att de anställdes innan moderniseringsarbetet var 
aktuellt. Inför framtiden hotas invandrare möjligen att helt stängas ute 
från moderniserade miljöer. 

Inom ramen för traditionella organisationsuppläggningar verkar 
invandrare däremot inte hotas av uteslutning. Men däremot skulle man 
kunna tala om "etnisk segmentering"; det vill säga en koncentration av 
olika nationalitetsgrupper till vissa delar av V1V eller vissa avsnitt 
inom respektive delfabrik. Det var vid tiden för vår undersökning till 
exempel vanligt att jugoslaver fungerade som plåtslagare i Karossfabri
ken, och att finnar eller andra nationaliteter hade inmutat ett speciellt 
avsnitt ( många gånger förhållandevis högt kvalificerat) längs de 
löpande banden i TA, TB eller TC. 

I takt med att arbetarnas individuella arbetsinsatser uppmärksammas 
kan även de etniska skillnader eller åtskillnader som finns inom arbe
tarkollektivet förväntas att utsättas för större uppmärksamhet. Utveck
lingen tycks gå mot en etnisk homogenisering av gruppsammansätt
ningen. I och med att det utvecklas en mänsklig miljö där individuella 
skillnader beaktas i allt högre grad, tenderar klicheartade föreställ
ningar om invandrare att på ett paradoxalt sätt få ökad genom
slagskraft. 
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I ljuset av detta tycks ambitionerna om ökad produktivitet och ett nor
mativt grupptryck medföra individuell komplementaritet med avseende 
på kompetens, men social respektive kulturell likformighet med hänsyn 
till etnicitet. Kort sagt: relationer mellan svenskar och invandrare tycks 
i vid mån formas av strukturella omständigheter men förklaras oftast i 
kulturella termer. 

Kultur, arbete och sociala relationer 

Detta förhållande som utgör ett centrala problem i det föreliggande 
arbetet tycks tyvärr vara ett alltmer framträdande problem i de flesta 
västeuropeiska samhällen. Jag skall därför slutligen relatera frågan om 
etnisk arbetsdelning till en problematisering av begreppet kultur i vårt 
"mångkulturella" samhälle. 

Generellt sett fungerar stereotypifierade föreställningar om "kultur" 
som ett "raster" för kategorisering av etniska karaktäristika. Förutsätt
ningen är att den som typifierar eller kategoriserar individer eller grup
per med avvikande etnisk härkomst uppfattar sig själv och sin egen kul
tur som en "sann" normativ och moralisk måttstock mot vilken andra 
kulturer bedöms. I Norge har Ottar Brox (1991: 102) problematiserat 
motsvarade "kulturalistiska" utsagor i vilka kulturell härkomst uppfattas 
som grund för normativt beteende. På samma sätt som rasism grundar 
sig på uppfattningen om genernas biologiska programmering, föreligger 
här åsikter om "kulturell" programmering av individer. 

För att slutligen relatera detta till föreliggande problemställning och 
vrv, tycks kategorisering i termer av "kultur" där ha medverkat till att 
"placera" (som Feuchtwang 1990 betecknat det) människor i olika jobb 
samtidigt som olika typer av jobb allt mer kategoriserats enligt "kultur". 
Enskilda aktörer tycks operera med en uppsättning situationellt 
anpassningsbara kulturella stereotypier, som de relaterar till rådande 
strukturella betingelser inom specifika organisatoriska mikrofälts Detta 
vill säga att förståelsen av kulturen varierar i tid och plats ( och med 
person) beroende på den enskildes uppfattning om strukturella villkor 
och behov av invandrare. 

Ett sådant perspektiv inbjuder till en analys av yttranden som fälls 
om invandrare som är verksamma inom olika tekniska och organisato
riska mikrofält, och ger möjlighet att relatera dessa meningar till den 
allmänna diskurs som försiggår på den samhälleliga makronivån. Det 
innebär med andra ord att invandrare bedöms utifrån olika förtecken 

8 Min tolkning av "den diskursiva kulturförståelse" som beskrivs av Schierup och Ålund (1992). 
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beroende på hur informanten bedömer sin egen arbets- och livssam
manhang. 

De två fabriksstrukturer som utgör referenspunkterna i denna fram
ställning uppfattar jag som två institutionella världar. Det handlar också 
om två mänskliga världar. Men många av de där verksamma männi
skorna uppfattar dessa världar som en gång för alla givna, snarare än 
förändringsbara och mänskliga produkter. Förmodligen innebär det att 
de som arbetar i dessa miljöer i hög grad uppfattar att de inte kan kon
trollera miljöerna i sig, utan har att finna sig i rådande omständigheter. 
Kanske är just brist på inflytande och upplevelse av maktlöshet de refe
renspunkter som föregår uppkomsten av kulturella kategoriseringar. 
Det kan också handla om konkurrens och skydd av olika yrkesnischer 
och privilegier, uppkomna i spåren av etnisk arbetsdelning. Men det 
kan även vara 'så att etnisk arbetsdelning skapar nya former av konkur
rens och maktlöshet. 





5 
Personalrekrytering -
en nyckelfråga 

SVEN PAULSON 

Konkurrensen på bilmarknaden har länge ökat i första hand genom 
utvecklingen av högproduktiva produktionsanläggningar, främst i 
Japan. Volvo har sökt att möta denna konkurrens på flera sätt, bland 
annat genom att satsa på ny teknik och förändrad organisation. Lik
nande förändringar genomförs också av miljöskäl. Med ny teknik avses 
främst ökade inslag av automation och datoranvändning i produktio
nen. 

Den organisatoriska förändringen innebär en strävan att övergå till 
grupporganisation, där den traditionella arbetsledarrollen tonas ner 
och arbetsgruppen inom vissa ramar tar över den direkta upplägg
ningen av arbetet. Sådana förändringar genomförs kontinuerligt på 
VIV. 

Ett exempel på teknisk förändring som i första har skett av miljöskäl 
är ombyggnaden av målerifabriken. Bakgrunden är att man ville söka 
minska utsläppen av lösningsmedel från fabriken. För att åstadkomma 
detta har man automatiserat delar av produktionen. I samband härmed 
har man också infört grupporganisation. Den fråga vi speciellt intresse
rar oss för i detta sammanhang är hur detta påverkar invandrargrup
pens möjligheter att få arbete. Jag skall granska en del av målerifabri
ken, nämligen den avdelning där underredsbehandlingen sker. 



142 Arbetets etniska delning 

Underredsbehandlingen, TBUB: 
En fallstudie 

Under 1989 skildes underredsbehandlingen ut från måleriet och förla
des till en speciell avdelning kallad TBUB. Här underedsbehandlas 
bilarna före målning. Arbetena har kommit att delas upp i två huvud
grupper: 

Den ena gruppen består av arbeten som är ganska okvalificerade och 
omfattar maskering och pluggning av ytor, till exempel kromdetaljer, 
som ej skall ha färg på sig samt en del enklare underredsbehandling. 
Den yrkesgrupp som utför dessa arbeten kallas maske
rare/avmaskerare. Det är 20 personer i varje skift som arbetar med 
maskering. Det är också 8 avmaskerare i sprutbox i varje skift. 

Den andra huvudgruppen består av arbete i sprutboxmiljö med 
automatsprutning. Denna befattning kallas modulskötare. Modulskö
tarnas arbetsuppgifter består i att sköta datorn. Emellertid är inte allt 
arbete lika avancerat utan manuell rengöring av automatsvetsarna 
ingår också. Totalt är 14 personer modulskötare. Ytterligare fem 
personer arbetar i sprutboxarna utan att formellt vara modulskötare. 
De som inte direkt involveras i modulskötararbetet skall ändå utvecklas 
så att de skall kunna arbeta i sprutboxarna. 

Därutöver finns en driftledare, en produktionsledare och två produk
tionstekniker i varje skift. Produktionsledarbefattningen innebär en 
utvecklad arbetsledarroll. Produktionsledaren ansvarar för verksamhe
ten inom TB:s underredsbehandling, t ex för målstyrningen av avdel
ningen. Den ene av de två produktionsteknikerna ansvarar för under
håll, den andre arbetar med teknikutveckling. Driftledaren skall bland 
annat samordna verksamheten. 

Arbetsledarrollen har alltså förändrats. Inga arbetsledare i traditio
nell mening finns i TBUB. I stället engageras arbetsgruppen i ut
vecklingen betydligt mer än i "traditionella" avdelningar. Arbetet skall 
läggas upp så att det ger innovationsmöjligheter. Exempelvis finns 
utvecklingsgrupper, där anställda deltar. 

Rekrytering till TB UB 

När en ny avdelning skall inrättas rekryteras ett antal personer som 
skall deltaga i uppbyggnaden av avdelningen och i provkörningen av 
den. Först efter denna provkörning (try-out period) sker en mer omfat
tande rekrytering till avdelningen. 

I inledningsskedet handplockades sju personer. Dessa utvaldes 
mycket noggrant. De kom alla från vrv, fyra från monteringen och tre 
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från måleriet och hade antingen arbetat hos den nuvarande produk
tionsledaren tidigare eller blivit rekommenderade av andra. Dessa lär
des upp och fick börja som maskerare. De skulle bli processkötare, men 
måste kunna alla arbetsuppgifter. Varje nyanställd skall börja som 
maskerare och kan sedan i princip utvecklas till processkötare. 

Efterhand anställdes de övriga medarbetarna. Huvudsakligen rekry
terades de internt. Man tänkte sig att anställa ungefär hälften kvinnor 
och hälften män. Det lyckades inte helt. Istället är ungefär 60% kvin
nor. Orsaken härtill är att man måste börja som maskerare. Arbetet är 
alltså relativt okvalificerat och män visade sig inte vara särskilt intresse
rade. Detta berodde på att man visserligen kunde garantera dem 
utbildning som gav dem kompetens för avancemang till den avsevärt 
mer kvalificerade processkötarbefattningen, men inga utfästelser 
kunde göras om hur lång tid detta kunde komma att ta. Kvinnorna fann 
sig emellertid i det enklare arbetet. Det ges emellertid en sådan utbild
ning vid avdelningen att de färdigutbildade, enligt en av arbetsledarna, 
är mycket attraktiva inom andra avsnitt av VIV. 

Rekryteringspolitiken vid V1V 

Rekryteringspolitiken ansluter till företagets allmänna utvecklingsstra
tegi. Man söker i första hand anställa välutbildad personal. Främst vill 
man ha personer som har genomgått verkstadsteknisk utbildning. De 
vet vad verkstadsarbete vill säga och har inga felaktiga förväntningar. 
Man vill också locka till sig folk som har arbetslivserfarenhet och har 
jobbat på andra verkstäder. Många som har varit på Volvo och slutat 
för att se sig om kommer tillbaka. 

Ett problem är alltså att det finns arbeten som knappast kräver några 
· kunskaper, men som ändå måste utföras. Problemet kan lösas på så sätt 

att man tar in folk som väntas arbeta enbart en kortare tid på företaget 
och under denna tid får dessa arbeten. VIV hade länge en mycket stor 
personalomsättning. Ungefär hälften av de nyanställda slutade inom två 
år. Detta hindrar i och för sig inte att personer kan bli kvar i lågkvalifi
cerade arbeten under lång tid ( se kapitlet "Långtidssjukfrånvaro och 
arbetsmiljö"). 

Man menar dock att individerna inte skall behöva bli kvar i lågkvali
ficerade arbeten som ofta också ger upphov till såväl fysiska som psy
kiska problem. Vi har dock kunnat konstatera att det finns exempel på 
arbetare som blivit kvar i lågkvalificerat arbete mycket länge. Det finns 
ännu ingen sådan uppföljning av de anställda i produktionen som skulle 
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möjliggöra att man systematiskt kan ge ett mer omväxlande arbete åt 
personer som blivit kvar länge i ett monotont arbete. 

Volvo har också en ålderspolitik som innebär att de anställdas ålder
struktur skall återspegla samhällets. 

Relayteringskrav vid TBUB 

Hur ser då rekryteringskraven ut vid TBUB? 
De viktigaste aspekterna vid rekrytering av personal till avdelningen 

är följande: 

- Närvaron är den grundläggande aspekten. Frånvaro skall vara styrkt. 
Personen bör heller inte ha varit sjuk ofta. Det medför att produk
tionsledaren frågar sig om denna person är lämplig som industriar
betare. 

- När det gäller externt rekryterade frågas vad personen har sysslat 
med tidigare. De måste passa in i organisationen. Det är viktigt att 
de kan arbeta i grupp. De sökande bör ha haft ett arbete där de haft 
kontakt med människor. De bör ha hygglig fysik och inte vara över 
50 år gamla, eftersom arbetsuppgifterna anses krävande. 

- De utbildningskrav som ställs är någon form av gymnasieutbildning, 
helst med verkstadsinriktning, även om det inte är ett oeftergivligt 
krav. Det är viktigt att personen skall kunna tillgodogöra utbildning 
på arbetsplatsen. Man ser också industrierfarenhet som en fördel. 

- Nationaliteten har betydelse, såtillvida att produktionsledaren anser 
sig ha olikartade erfarenheter av olika nationalitetsgrupper. Han 
anser det svårare att anställa personer som har sin bakgrund i icke 
industriländer. De har svårt att anpassa sig till den speciella arbetssi
tuationen. Det innebär att det är lättast för nordiska och västeuro
peiska medborgare att få arbete. Sökande från andra kulturer kon
trolleras noggrant. 

De allra viktigaste faktorerna är hög närvaro och förmåga att arbeta i 
grupp. Målsättningen är 92% närvaro, vilket man nästan har. Detta är 
med verkstadsmått en hög närvaro. Det krävs såpass hög närvaronivå 
för att man skall kunna ge utbildning åt några, vilket är ett viktigt inslag 
i verksamheten. Man vill också kunna planera viss typ av ledighet, till 
exempel tandläkarbesök. Detta försvåras om vissa uteblir. Produk
tionsledaren menar också att klimatet i gruppen påverkas negativt av 
om vissa personer uteblir från arbetet alltför ofta. Personer som har 
haft stor frånvaro har alltså betydande svårigheter att få arbete inom 
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denna typ av avdelning. I praktiken är det troligt att vissa grupper, till 
exempel jugoslaver, som historiskt sett haft hög frånvaro, har svårast att 
fä arbete på avdelningen. 

Faktiskt utbildningsläge vid avdelningen. 

Man vill alltså i första hand rekrytera verkstadstbildade personer till 
avdelningen eller åtminstone sådana som har någon form av gymna
sieutbildning. Denna inriktning är helt i linje med företagets allmänna 
utbildningspolitik. Vi skall då undersöka hur det faktiska utbildningslä
get vid avdelningen är. 

Tabell 1: Utbildning i förhållande till kön. Antal och procent av 
respektive grupp 

Kvinnor Män Totalt 

Ant % Ant % Ant % 

Högst9-år 
grundskola 34 (,f,,7 18 48,6 52 59,1 

< 2 års påbyggn 
(ej verkstad) 2 3,9 1 2,7 3 3,4 

2 år verkstadsinr 
utbildning 0 0 7 18,9 7 8,0 

2 år gymnasieutb 
( ej verkstad) 13 25,5 4 10,8 17 19,3 

3 år gymnasieutb 2,0 6 16,2 7 8,0 

4 år tekn gymn 1 2,0 1 2,7 2 2,3 

Uppgift saknas 2 1 3 

Totalt 53 100 38 100 91 100 

Källa: Personalstatistiken, Biltillverkningen i Sverige (1992) 

Tabell 1 visar grundutbildningsnivån vid avdelningen. Det framgår att 
närmare (x)% av de anställda har högst 9 års folk- eller grundskola 
bakom sig. Detta gäller främst kvinnorna. Av dessa har hela 2/3 högst 
nioårig utbildning. Av de övriga har de flesta grundutbildningar som 
omfattar olika varianter vilka inte alls är inriktade mot verkstadsarbete. 
Endast två grupper har utbildning med denna inriktning. Det är sju 
personer som har verkstadsteknisk utbildning och två som har fyraårigt 
tekniskt gymnasium bakom sig (tillsammans 10% ). Av dessa är åtta män 
och en kvinna. Sju personer (8%) har olika typer av treårig gymna-
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sieutbildning. Tre av dessa har naturvetenskaplig linje bakom sig, två 
har ekonomisk och de två övriga har genomgått humanistisk respektive 
samhällsvetenskaplig gymnasielinje. 

Det är alltså en mycket stor andel som saknar utbildning med verk
stadsinriktning och endast något mer än en tredjedel har gymnasieut
bildning uppgående till minst två års utbildningstid. Det vill med andra 
ord säga att det är en stor skillnad mellan de utbildningskrav som enligt 
VIV-ledningen bör föreligga och de som tillämpas på verkstaden. 

Man måste ställa sig frågan om denna skillnad beror på att man över
värderar utbildningens betydelse eller om skillnaden beror på att det är 
svårt att rekrytera gymnasieutbildade personer till industrin. Det är 
troligen fråga om både - och. Många gymnasieutbildade har sökt sig till 
VIV, men har slutat ganska snabbt, antingen för att de inte tänkt 
arbeta där särskilt länge eller därför att de ansett att deras arbetsupp
gifter varit för okvalificerade. 

Vi har också sett att produktionsledarna fäster stort avseende vid 
faktorer som närvaro och förmåga att arbeta i grupp. Det verkar som 
om personlighetsfaktorer väger tyngre än formella faktorer som utbild
ning i det slutliga urvalet. Detta förhållande är inte på något sätt speci
ellt för VIV. Detta har framkommit vid tidigare undersökningar. I en 
studie av betygens betydelse vid rekrytering sägs till exempel 
"Personlighetsfaktorerna bedöms i regel vara avgörande för om en per
son skall få ifrågavarande tjänst" (Andersson odaterad). Av en annan 
undersökning framgår det att de flesta personer som arbetade vid sju 
större verkstadsföretag i Göteborgsregionen saknade yrkesutbildning 
eller hade yrkesutbildning med annan inriktning än mot verkstadsindus
trin (Paulson 1987). 

Rekrytering och medborgarskap 

Hur har då andelen utländska medborgare förändrats på TBUB? 
Tabell 2 visar att tre fjärdedelar av de anställda vid avdelningen har 

svenskt medborgarskap, medan en femtedel har annat nordiskt med
borgarskap. Mindre än 5% har utomnordiskt medborgarskap. Det 
innebär att det är betydligt färre personer med utomnordiskt medbor
garskap än inom hela VIV, där andelen uppgår till knappt 15%, men 
också jämfört med måleriet, där andelen utomnordiska medborgare 
något överstiger 15%. 

Detta antyder att andelen utomnordiska invandrare minskar 
påtagligt när man inför ny teknik och grupporganisation. Vi har valt ut 
ytterligare ett produktionsavsnitt som har utpräglad grupporganisation. 
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Urvalet har gjorts i samråd med personer på VIV, som arbetar med 
förändrad arbetsorganisation. Det produktionsavsnitt som valts ut är 
produktion P90 i TAÖ. 

Vi skall undersöka hur personalen inom detta produktionsavsnitt, 
som är ganska stort med mer än 250 anställda, fördelar sig på kön och 
medborgarskap och relatera utfallet till hela fabriken (karosseriverk-
staden och pressverket ). 

Tabell 2: Medborgarskap i förhållande till kön 

Män Kvinnor Totalt 

Medbskap Ant % Ant % Ant % 

Sverige 26 68,4 41 78,8 67 74,4 

Norge 6 15,8 3 5,8 9 10,0 

Finland 2 5,3 7 13,5 9 10,0 

Danmark 1 2,6 0 1 1,1 

Summa 
Norden 35 92,1 51 98,1 86 95,5 

USA 1 2,6 0 1 1,1 

Ghana 1 2,6 0 1 1,1 

Jugoslavien 0 1,9 1,1 

Ungern 1 2,6 0 1,1 

Summa 
utomnorden 3 7,9 4 4 4,4 

Okänt 0 1 

Totalt 38 100 53 100 91 100 

Källa: Personalstatistiken, Biltillverkningen i Sverige (1992) 

Mönstret inom detta produktionsavsnitt visar sig vara likartat det som 
framträder i underredsbehandlingen (tabell 3). 

Även i detta fall är antalet utomnordiska medborgare betydligt lägre 
än på avdelningen i sin helhet, där andelen totalt uppgår till 14%. 
Vidare är andelen kvinnor större vid de två studerade 
produktionsavsnitten än i den fabrik, under vilken de sorterar. Detta 
gäller dels i underredsbehandlingen, där kvinnoandelen alltså ökat till 
60%, jämfört med 37% i hela målerifabriken och i det ganska stora 
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produktionsavsnittet "Produktion 90", där kvinnoandelen är 15%, vilket 
skall jämföras med 10% i hela karosseriverkstaden/pressverkstaden. 

Tabell 3: Fördelning av svenskar, övriga nordiska medborgare och 
övriga medborgare i produktion P90, uppdelade pA kön. Antal och 
procent av totala antalet 

Svenskar ÖVr Nord medb ÖVrigaMedb Totalt 

Kön Ant % Ant % Ant % Ant % 

Män 186 74 15 4 14 6 215 85 

Kvinnor 28 11 10 6 38 15 

Totalt 214 85 25 10 14 6 253 100 

Källa: Personalstatistiken, Biltillverkningen i Sverige 

Diskussion 

Tendensen är alltså tydlig. Andelen utomnordiska invandrare är betyd
ligt lägre i tekniskt avancerade avdelningar med grupporganisation än i 
avdelningar med traditionell teknik och organisation. Det verkar också 
som om andelen kvinnor är större i organisatoriskt utvecklade avdel
ningar än i de fabriker där dessa avdelningar ingår; dock inte så hög 
som i monteringen, som har mest inslag av sådana arbetsuppgifter som 
ofta karakteriserar "traditionellt" kvinnoarbete i industri, det vill säga 
"lättare" (varje enskilt lyft är ofta lättare, sammanlagt under arbetspas
set kan lyften vara mycket tunga) arbete där finmotoriken är viktig. 

Vilka orsaker kan dl ligga bakom dessa förhållanden? Jag skall i det 
följande diskutera några olika faktorer som eventuellt kan ha 
betydelse. 

Förändringarna kan hänga samman med ändrat arbetsinnehåll i pro
duktionsavsnitt med grupporganisation. Traditionella industriarbeten 
har skapats av män för män. Män anses ofta vara mer lämpade för 
tunga ensamarbeten än kvinnor. Den tekniska förändringen i kombina
tion med grupporganisation breddar kompetenskraven och medför att 
"social kompetens" ökar i betydelse jämfört med i traditionellt industri
arbete. I debatten har framförts att det svenska arbetslivet går mot 
"superindustrialisering", det vill säga att industrins produktionsformer 
överförs till andra sektorer. Det är möjligt att en sådan tendens förelig
ger. Samtidigt är det emellertid tydligt att inriktningen mot grupporga
nisation i de mest moderna delarna av industrin medför att aspekter 
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som tidigare mest varit utmärkande för tjänstesektorn ökar i betydelse 
även inom industriarbetet. Detta innebär att faktorer som kommunika
tionsförmåga blir viktiga, samtidigt som ny teknik tenderar att göra 
arbetet mindre fysiskt påfrestande. Kvinnor anses ofta ha kvalifikatio
ner som gör dem lämpade för denna typ av arbete. Denna organisa
tionstyp har likheter med den i servicesektorerna och det är i dessa sek
torer som merparten av kvinnorna på arbetsmarknaden återfinns. En 
förändring av verkstadsarbetet mot grupporganisation borde alltså göra 
det mer attraktivt att anställa kvinnor än i traditionellt verkstadsarbete. 

De föreställningar som är vanliga om i synnerhet invandrare från 
andra stater än nordiska och nordvästeuropeiska har närmast motsatt 
karaktär. De anses ha en lägre "social kompetens" och därför passa 
betydligt bättre i tungt ensamarbete. Det verkar också vara kraftigt 
underrepresenterade inom den privata tjänstesektorn, med undantag 
för "rengöringsarbete" (Paulson 1991 ). 

Föreställningarna om invandrarnas brist på kompetens tar sig flera 
uttryck. 

En faktor som ofta anges är invandrarnas bristande kunskaper i sven
ska språket. Speciellt betydelsefulla skulle dessa vara i den typ av arbe
ten som vi undersöker här. Dels anses svenskan vara viktig för den 
internutbildning som ges speciellt i de automatiserade produktions
avsnitten, dels är kommunikation mellan gruppmedlemmarna vid 
grupporganisation betydligt viktigare än i traditionell line-produktion. 
Det bör dock framhållas att finnarna, som anses ha svårt att lära sig 
svenska, ofta har kvalificerade arbeten. 

Ytterligare en faktor som anges är av kulturell natur. Personer från 
andra kulturområden, i synnerhet afrikanska och arabiska, anses ofta 
sakna rätt inställning till industriarbete. I detta innefattas bland annat 
att man skall komma i tid, ha hög närvaro och vara beredd att arbeta 
över, om så krävs. 

Misstanken att personer från de ovanämnda områdena skall ha låg 
närvaro är stark. Som framgår i kapitlet om långtidssjukfrånvaro har 
flera invandrargrupper betydligt högre sjukfrånvaro än svenskar. En 
arbetsledare påpekar att han granskar personer från vissa kulturer spe
ciellt noga. Detta betyder att det är svårare för dessa grupper än för 
svenskar att passera "nålsögat". Detta förhållande ter sig mycket svårt 
att bryta. Genom att invandrare har blivit kvar i tunga och montotona 
arbeten under lång tid har många kommit att bli långtidssjuka. Detta 
medför vidare att personer ur invandrargrupperna har svårt att avan
cera och alltså blir kvar i de monotona arbetena och blir långtidssjuka ... 
Den onda cirkeln är tydlig. 
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Det är markant hur personer av främmande härkomst klumpas ihop 
och ges likartade karakteristika. Kommer Johansson ofta för sent till 
arbetet är det han som är besvärlig. Gör Stojanovski samma sak är det 
jugoslaverna som är besvärliga. Sålunda bedöms ofta den sociala kom
petensen med utgångspunkt från individen ifråga om svenskar och uti
från gruppen ifråga om invandrare. 

En annan faktor som framhålls som viktig vid såväl extern- som 
internrekrytering är adekvat utbildning. Har då invandrarna speciellt 
mycket lägre utbildning än svenskarna? Det finns inte mycket som 
tyder på det. Enkätdata (kapitel 2) ger snarare belägg för att exempel
vis jugoslaver har mer verkstadsinriktad utbildning än till exempel fin
nar som är ganska väl företrädda i de mer kvalificerade arbetena. 
Under alla omständigheter framgår det att en ganska stor andel av de 
anställda, såväl svenskar som invandrare, vid underredsbehandlingen 
saknar yrkesutbildning eller har allmän gymnasieutbildning. Det är 
emellertid troligt att man i praktiken ställer högre utbildningskrav på 
invandrare än på svenskar. 

Slutligen skall vi betrakta problemet från en något mer teoretisk 
utgångspunkt. 

Vi skall jämföra vad Berggren (1990) kallar "Manuella system med 
punktvis mekanisering" (till exempel line-produktion) - nedan kallat 
"MS" - med "integrerad mekanisering, med system av den mekaniserade 
processens typ" - nedan kallat "IM".t 

De båda produktionsformerna skiljer sig åt i flera avseenden. En vik
tig aspekt är individens betydelse i de båda systemen. Sålunda känne
tecknas MS i hög grad av förmansstyrd produktion, medan IM har 
inslag av grupporganisation med större utrymme för inflytande över 
produktionsuppläggning etc. från gruppmedlemmarnas sida. Vidare är 
kraven på utbildning för den avdelningsspeciella produktionen högre i 
IM än MS. Detta medför att utvecklingsmöjlighetema via internutbild
ning är betydligt större inom IM än MS. Gruppmedlemmarna inom IM 
kommer därför att besitta en betydligt mer unik kompetens för sitt 
arbete än de som arbetar i MS, vilket får till följd att utbytbarheten min
skar gentemot andra avdelningar. 

Detta betyder att relationerna mellan de anställda i de båda produk
tionstyperna kommer att skilja sig åt ganska mycket. 

Medlemmar i arbetsgrupper på avdelningar som kännetecknas av 
integrerad mekanisering kommer att bli mer beroende av varandra än i 
avdelningar kännetecknade av manuella system. Detta får till följd att 
såväl likhet som komplementaritet blir väsentliga krav i denna typ av 

1 Produktionstypema diskuteras mer utförligt i Gunnar Augustssons avsnitt (kapitel 4). 
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produktion. Arbetsgruppen eftersträvar att ha medlemmar med samma 
värderingar i förhållande till arbetet, vilket medför att grupper som 
uppfattas ha en kulturellt sett avvikande orientering till arbetet möts 
med misstänksamhet. Finns det då faktorer som talar emot en viss 
etnisk grupp, till exempel historiskt dokumenterad hög frånvaro eller 
ovillighet att arbeta över, blir det mycket svårare för individer med 
anknytning till denna att få tillträde till de mer kvalificerade arbetena. 

Kraven på komplementaritet är viktiga bland annat eftersom inte alla 
i gruppen kan lära sig alla arbetsuppgifter, åtminstone inte på kort tid. 
Då utbytbarheten gentemot andra avdelningar är låg, kommer kraven 
på att gruppmedlemmarna skall ha en positiv inställning till utbildning 
och förmåga att tillgodogöra sig denna att vara större i avdelningar med 
integrerad mekanisering än i avdelningar av det traditionella slaget. 

Sålunda kläms invandrargruppema mellan ledningens misstro mot 
deras förmåga att tillgodogöra sig den utbildning som är nödvändig för 
de kvalificerade industriarbetena och arbetsgruppens krav på likhet. 
De hinder som reses för stora invandrargrupper beror alltså på faktorer 
som har att göra med den tekniska förändringen, men framförallt med 
den organisatoriska förändring som följer med den. 





6 
Starka röster utan arena 
lnvandrarkvinnornas osedda kompetens 

SARAHBRITZ 

Forskningen har, i alltför stor utsträckning, betraktat invandrade kvin
nor som passiva offer för sin kultur och miljö. Kvinnorna möter på den 
svenska arbetsmarknaden, genom sitt kön och sin etniska tillhörighet, 
en strukturell underordning. Men det är tveksamt om de invandrade 
kvinnorna verkligen svarar mot forskningens och den allmänna sam
hällsdebattens stereotypier. 

Om man ensidigt betraktar invandrade kvinnor som förtryckta och 
underordnade, i hemmet och i arbetslivet, gör man bilden generalise
rande och alltför förutsägbar. Man kan ifrågasätta mycket av den 
forskning som under åtti9talet bedrivits kring invandrade kvinnor, häv
dar Ålund (1988) och Knocke (1986). De framhåller att de invandrade 
kvinnorna inte är någon homogen grupp, och man kan inte dra några 
generaliserande slutsatser om patriarkalt förtryck och eller förslavning 
under förlegade kulturella normer. De svenska "glasögonen" färgas av 
ett etnocentriskt perspektiv som skapar blindhet inför mötet med andra 
kulturer. 

Också på Volvo i Torslanda har utvecklats en problembild kring de 
invandrade kvinnorna - en bild som bland annat fokuserar på en hög 
frekvens av sjukskrivning och förtidpensionering, som ofta beskrivs som 
mer eller mindre kulturellt betingad. Det följande är en sammanfatt
ning av en rapport (Britz 1990) som återger några kvinnors egna erfa
renheter på Volvo och deras syn på arbetslivets begränsningar och 
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möjligheter. De intervjuade kvinnorna är fem finskor och fem kvinnor 
från Jugoslavien.I Alla kvinnorna, utom en yngre finska född i Sverige 
och en "äldre" kvinna från Jugoslavien, var vid ankomsten till Sverige 
under 20 år. Medelåldern var vid intervjutillfället var 35 år. Den äldsta 
kvinnan räknas till den grupp man kallar arbetskraftsinvandrare som 
kom under 60- och 70-talet medan de övriga kom tillsammans med 
invandrade föräldrar eller i samband med giftemål. Gemensamt för 
kvinnorna är att deras arbete vid V1V är av relativt låg kvalifikations
grad att deras anställningstid vid V1V är lång, medeltalet är elva år 
med skillnader från tre till 23 år. 

Kvinnorna framhåller sig själva som duktiga arbeterskor med ett bra 
självförtroende förknippat med sin yrkesroll. Men de uppfattar, denna 
aktiva hållning till trots, att de inte blir "sedda". De uppfattar att deras 
utveckling stoppas av företagets informella maktstruktur. överordnade 
ser sällan till deras möjligheter utan endast till deras begränsningar, 
hävdar de. Handlar det om att den allmänna myten om den outbildade 
(obildbara?), rädda och tystlåtna invandrarkvinnan har fått sätta prägel 
på anställningsförfarande, på de invandrade kvinnornas avance
mangsmöjligheter och på ansvarsfördelningen vid arbetsplatsen? Ham
nar kvinnorna på grund av generaliserande värderingar i en underord
nad position? 

Intervjuerna uttrycker den utsatthet kvinnorna känner på sin 
arbetsplats. De känner sig anonyma, utbytbara och "fångna". Dessa 
känslor kommer i motsättning till och fräter på deras för övrigt uttalade 
personliga trygghet och en medvetenhet som bottnar i deras mänskliga 
integritet och identitet. De "syns" inte på sin arbetsplats, trots den soci
ala kompetens de innehar. De har blivit kvar i monotona och tunga 
arbetsuppgifter under långa tidsperioder. De känner sig överkörda och 
förbisedda av arbetsledare, fack och företag. Vad som här återges tycks 
vara erfarenheter av en sorts blockering av mänsklig kompetens. I 
skärningspunkten mellan positiva självbilder och fördomar framträder 
erfarenheter av diskriminering som hotar att förlama och som tycks 
ligga som en viktig förklaring bakom försämrad hälsa. I det följande 
kommer jag att förmedla några röster som artikulerar vad som är fel 
och vad som bör göras. Min förhoppning är att detta kan bidra till att 
retoriken om invandrare som resurs får en mer konkret innebörd. 

1 Intervjuerna genomfördes på finska och serbo-kroatiska av Wuokko Knocke och Aleksandra 
Ålund. Se vidare presentationen av datainsamling och analys i Kapitel 1. 
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Mellan självbild och fördomar 

Kvinnor som invandrat till Sverige kommer både från landsbygden och 
stadsområden, tillhör olika ålders- och yrkeskategorier, och har olika 
etnisk bagkrund. Men trots dessa skillnader finns det gemensamma 
drag i dessa kvinnors arbetsliv och vardag. 

För invandrade kvinnor framträder den könsindelade arbetsmarkna
den tydligare än för svenska kvinnor trots att de oftare än svenska 
kvinnor befinner sig i traditionellt manliga sektorer. Invandrade kvin
nors arbetsmarknad är snävare än svenska kvinnors (Ålund 1985:76). 
De invandrade kvinnorna har oftare en sämre arbetsmiljö än sven
skorna. Förslitningsskador, långtidssjukskrivningar och förtidspensio
neringar är symptom som oftare förekommer hos invandrade arbetande 
kvinnor än hos svenska. Särskilt utsatta är de jugoslaviska kvinnorna 
som, liksom sina män, i hög utsträckning arbetar inom industrin (Leiniö 
1986: 84- 85). 

Trots dubbla arbetsbördor inom hem och förvärvsarbete arbetar 
utländska kvinnor heltid i större utsträckning än de svenska och befin
ner sig oftare inom LO-yrken (Fi.irst 1985). Invandrade kvinnor är 
överrepresenterade bland kvinnor som arbetar i skift och de arbetar 
även kvälls- och nattid oftare än svenskor. 

På Volvo erbjuds omfattande utbildningsprogram och för invand
rarna finns så kallade förnyelsefonds-pengar avsatta för anordnandet av 
kurser. Men trots goda intentioner är erfarenheterna av kursdelta
gande inte enbart positiva. Bland de intervjuade kvinnorna fanns de 
som var kursverksamma både i stor och liten omfattning. Av de som 
upplevde sig motarbetade i sina försök att studera under arbetstid arbe
tade alla skift eller deltid. Alla kvinnorna hade en stark önskan och vilja 
att skapa möjligheter för att byta till arbetsuppgifter som de själva fin
ner utvecklande. Deras kunskaper i svenska utgörs av det det själva 
kallar "volvo-svenska". De har alla gått någon slags språkkurs, privat 
eller genom sitt arbete. 

De jugoslaviska kvinnorna som kom till Sverige som tonåringar har i 
huvudsak svårigheter att skriva bra svenska. Medan de inser sina 
begränsningar och har ideer om hur fortbildning bör kombineras med 
arbete verkar deras initiativ inte bli positivt bemött av arbetsledarna. Vi 
kan se detta illustrerat i det följande där Veronika berättar om sina 
erfarenheter i förbindelse med kurser i svenska. 

"Först var det förstås en språkkurs som aktualiserades när jag tog 
anställning. De testade min förmåga att tala svenska. Det var samtidigt 
lite besvärligt, för som jag sa ville de inte anställa folk som inte kunde 
tala svenska. Så, när de frågade om jag kunde och jag sa; Ja, jag kan, var 
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det sedan svårt att ställa krav och säga att jag inte kan och vill ha det 
och det. Nyligen har det erbjudits mig att lära mig skriva svenska. Men· 
tiden passar mig inte, jag jobbar skift och slutar halv tre. Kursen pågår 
mellan 12.30 - 15.30. Facket har föreslagit att jag skall vänta tills vi blir 
tillräckligt många för att anpassa tiderna till vårt skift (12.00 -14.30). 
Som det är nu skulle jag behöva stanna en timme längre. Det är också 
det enda som erbjudits mig ... därför att jag själv frågade efter." 

Veronika, som arbetat elva år vid V1V, efterlyser språkkurser även 
för dem "som inte riktigt platsar på nybörjarkurser". 

Kvinnorna uppfattar organisationen som osmidig. De pekar på dålig 
informationsspridning och att deras egna initiativ inte tas till vara. De 
uppfattar sig också som diskriminerade. 

Krista, som arbetat åtta år vid V1V, beskriver det på följande sätt: 
"Strax innan nyårshelgen var det meningen att jag skulle påbörja en 

kurs som TE-reparatör, kitt-kurs. Förmannen plockade ut mig och en 
polska för denna kurs. Men trots att det var meningen att detta skulle 
vara en kurs för alla kom endast fyra personer. Varför så få vet jag inte. 
Men poängen är att kursen blev inställd utan att någon informerade oss 
fyra om detta. Kursledaren sade först att vi var för få, att vi skulle vänta 
på de andra. Det visade sig att när han insåg att de andra dröjde eller 
att det inte fanns några andra tog han på sig en annan kurs. Jag hade 
väntat som en idiot på att alla skulle komma och kursen skulle börja. 

Först senare, när man satt där i lokalen och väntade på instruktören 
fick jag veta att kursen blev inställd. Jag fick veta att ytterligare en 
omgång skulle börja efter nyårshelgen. Men då sa förmannen: Nej, du 
skall inte delta i den nya omgången. Du skall vänta tills din tur kommer. 
Jag blev förbannad och påpekade att det var min tur, att jag redan var 
anmäld men han sade att han måste vara rättvis - turen var kommen till 
andra', sade han. 'Vilka andra?' undrade jag .. .'svenskarna som varit här 
mycket kortare tid än jag ... är det inte min tur nu efter åtta år?' Och jag 
som med besvär hemma förberett det hela .. att skicka barnen till skolan 
för att kunna gå på kursen tidigt på morgonen. Men sådant är systemet. 
Orättvist. Se exempelvis hur · min svenska arbetskamrat, som med 
samma grundutbildning började arbeta på samma arbetsplats som jag, 
står efter kortare arbetstid vid V1V som förman medan jag hindrats att 
gå på min första kurs. Så är det, svenskarna går före ... Vad är rättvisa 
och dess kriterier? Detta visar på, att vi inte är respekterade som män
niskor, att vi direkt förhindrats, att de prioriterar de yngre svenskarna 
istället för oss invandrare." 

En av de jugoslaviska kvinnorna beskriver dessa konflikter som 
uttryck för vad man kunde kalla för en ojämlik "etnisk arbetsdelning". 
Högst upp finns svenskar, sedan kommer finnar och därefter jugosla-
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ver, turkar och längst nere flyktingar från Tredje världen. "Finnar har 
kommit lite längre än vi", menar hon, "men de är också svartskallar. De 
har det inte lätt med sin tystnad. De har svårt att lära sig svenska. De 
håller sig mycket tillsammans och hjälper varandra. Men de kontaktar 
aldrig oss andra. Söker du själv kontakt är de justa. Men det gör vi säl
lan. Så även svenskar. De samlas för sig. Vid kaffet ser du varje språk
grupp för sig. Turkarna är där nere. Men flyktingarna har verkligen 
problem ... här ser man sämst på dessa stackare... De ser på oss lite 
annorlunda än på turkar, jag tror att de liksom upphöjer oss, även om 
de talar nedlåtande om oss." 

Den etniska arbetsdelningen understöds av ett informellt 
regelsystem och stereotypier om "kultur", vilket medverkar till att 
invandrarkvinnor, trots en egen orientering mot "den svenska 
dugligheten", faller undan. Den traditionella svenska arbetarkulturen 
kan också ha haft en tillbakahållande effekt på invandrade arbetare. 
Om man skall passa in i kollektivet går det inte att visa sig alltför framåt 
eller att utmärka sig på annat sätt. Det kan skapa förtal och konflikter 
att öppet kräva lika rättigheter till internutbildning och öppet påtala 
det orättvisa system som existerar. Samlevnadsfriden kan störas när 
konkurrensen hårdnar på det lilla utrymme som finns "längst nere". 

Intervjuerna pekar på samband mellan diskriminering och uppgiven
het. Man känner sig orättvist behandlad när man blivit kvar vid sina 
monotona och utslitande uppgifter "medan svenskar går vidare" till mer 
attraktiva uppgifter. De kvinnor som arbetar deltid uttrycker ännu star
kare en känsla av marginalisering och diskriminering. Och utan kurser 
blir det ännu svårare att få bättre jobb. 

För 80-talets jugoslaviska kvinnor spökar (i deras självbild) också en 
ofta klart och tydligt uttryckt anklagelse om sjuklighet, som hänger 
samman med massiv utslagning av de jugoslaviska kvinnorna som tidi
gare arbetade inom VTV. Man kan även se nya offensiva strategier, när 
det gäller solidaritet bland dem som har klarat av att stanna kvar, stig
matiseringen till trots. 

En kvinna berättar: "Här är inte många jugoslaviska kvinnor kvar. 
Utan skola kan du inte begära mycket. Utan språkkunskap ännu mind
re. Men om du kan språket och har ett yrke och hindras att gå vidare, 
då är det diskriminering. Så det är svårt att tala om ren diskriminering 
av 'de gamla'. De blev snarare försummade, inte hjälpta och kunde inte 
hjälpa sig själva. Men mig skulle det vara svårare att sätta sig 
på ... Samtidigt gäller det här i Sverige, liksom också i Jugoslavien, att 
det är svårt om du inte har vänner och kontakter på jobbet. Svenskarna 
har fler sådana. Men också jag själv kommer att tipsa min väninna först 
om det är ett bra och ledig jobb på min arbetsplats." 
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Denna rebelliskhet kan kanske ses som ett svar på rykten kring 
"juggarnas kvinnor" som sjuka och bräckliga. För att överleva på V1V 
har kvinnorna antingen utvecklat en reaktiv, krävande roll eller sökt 
dölja sig i en skyddande anonymitet. Man kanske kan säga att arvet från 
de utslagna generationerna fortsätter att verka genom aktiva 
stereotypier som både förlamar och väcker motstånd. 

Samtidigt krymper utrymmet för solidariska handlingar i spåren av 
tekniska och organisatoriska förändringar vid V1V. Det sociala klima
tet och konkurrensen hårdnar. "Det som länge oroat mig är den sti
gande misstro som börjat spridas mellan oss (kvinnor), särskild på job
bet... Man litar inte på varandra. Tidigare då vi alla satt pressade som 
en flock på bandet var situationen en annan. Folk utgick från någon 
underförstådd solidaritet. Sedan blev det att vissa blev sjuka, andra kla
rade sig, vissa klättrade uppåt ... Liknande det du kan se ute i samhället. 
Men här liksom krymte utrymmet. Ytterst hade vi få valmöjligheter, 
och då började armbågarna att rotera ... i det lilla utrymme som blev oss 
tilldelat." 

Inför den nya tekniken 

Kvinnorna vill bli sedda som ansvarsfulla individer med arbete som har 
betydelse genom sin anknytning till helheten. Deras kritik går oftast ut 
på att deras kompetens inte värderas som en individuell prestation, 
utan istället som något anonymt utan speciellt värde. 

Det är en typ av kritik som företaget söker att tillmötesgå vid infö
rande av ny teknik och nya samarbetsformer. Ett viktigt moment i an
slutning till införande av ny teknik är förutom kompetenshöjande 
åtgärder även organisationsförändringar. Vid V1V handlar det om att 
undvika uppsplittrande arbetsuppgifter och istället bygga bilarna i lag 
där helhet och laganda får stor betydelse. Man vill komma ifrån det 
mekaniska produktionssätt som karaktäriserar taylorismen och löpande 
band principen (se vidare Berggren 1990). Delar av produktionen blir 
automatiserade med mer övervakning som följd. Andra delar förändras 
från att vara dominerat av ensamt och monotont arbete till att omfattas 
av självstyrande och omväxlande arbete. Organisatoriskt skall produk
tionen läggas på grupper med stort ansvar och befogenheter där varje 
grupp monterar en bil och har tämligen lång tid till förfogande. I denna 
grupporienterade organisation kommer arbetsledarens roll att föränd
ras betydligt. Det skall ske en tyngdpunktsförskjutning från detaljstyr
ning till målstyrning där arbetsledaren skall handha långsiktig plane
ring, utvecklingsplanering och utbildningsfrågor. Inom gruppen skall 
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ett gruppombud (en syssla som skall rotera inom gruppen) istället sköta 
de "små" frågorna som rapportskrivning, dokumentation av arbetet och 
enklare ekonomisk dokumentation. På detta sätt vill man "kapa" ett led 
i organisationen. 

Ingen av de intervjuade kvinnorna har blivit tillfrågade eller uttagna 
till den försöksverksamhet som bedrivits inför den nya organisationen. 
Bara en kvinna anser att hon haft full information kring planeringen av 
de förestående förändringarna. Det finns skäl att tro att kvinnornas 
arbetsuppgifter inte kommer att förändras nämnvärt i och med den nya 
organisationen. Deras arbetsuppgifter är av sådan karaktär att de 
knappast helt går att rationalisera bort, automatisera eller göras 
hantverksbetonade. Finskan Tarja berättar att hon kommer att utföra 
samma syssla men på en annan plats i fabriken. Vid hennes nuvarade 
arbetsplats kommer arbetet att förändras men hon vet inte riktig hur. 
Kanske är det för att kvinnornas lågkvalificerade arbetsuppgifter fort
farande behövs. Kanske är det därför som informationen kring den nya 
organisationen uppfattats som onyanserad och bristfällig? Uppenbarli
gen har ingen diskussion förts - i alla fall inte med kvinnorna. 

Förmännen 

I intervjuerna med såväl de jugoslaviska kvinnorna som de finska hänvi
sas ständigt till en typ av konflikter där förmannen och den närmaste 
arbetsledningen uppträder som de främsta problemen. 

Förmannen har makten och privilegiet att välja ut dem som skall få 
gå utbildning, vem som skall lånas ut till andra banor och vem som skall 
få byta arbetsuppgifter. Nu - mitt i ett förändringsarbete - skall han (i 
samtliga fall är förmannen en man) också välja ut vem som skall få delta 
i den nya produktionens provverksamhet. En finsk kvinna, Lisa, förkla
rar att ifall förmannen är en "skit" så blir också stämningen på banan 
"skit". Hennes relation till förmannen är dålig bland annat på grund av 
att hon känner sig förbigången. Eftersom hon vill byta arbetsplats för
söker hon att hålla sig framme, men trots hennes långa tid vid företaget 
blir svenska arbetare, som arbetat kortare tid än vad hon gjort, uttagna 
före henne till andra arbetsuppgifter. Detta handlar inte bara om en 
bristande information utan också om det uppenbara hinder förmannen 
utgör. Kvinnorna upplever situationen som diskriminerande. Detta 
skapar inte bara ett misstroende mot den närmaste arbetsledningen 
utan också ett misstroende mot VTV som företag. Konflikten med 
arbetsledningen får inte bara konsekvenser för den enskilde arbetaren 
utan, som Lisa säger i citatet ovan, sprider sig i hela den berörda 
arbetsgruppen. 
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Lisas egen analys av varför sjukskrivningarna på V1V är så omfat
tande är att på grund av " ... bristande intresse och dåligt samarbete med 
förmannen känns det motigt att gå till jobbet, och man sjukskriver sig. 
Därför blir förmannen ännu surare och gör livet ännu mer pest för 
arbetarna". Kvinnorna känner sällan den uppmuntran och öppenhet 
som kan förväntas av en arbetsledare. Det sker sällan någon individuell 
uppmuntran medan kritik alltid upplevs individuellt, ifall någon har 
slarvat eller gjort någonting fel. Det finns dock undantag. Zora berättar 
hur hon fick stöd hos förmannen: "Arbetsledaren uppskattade mig och 
trodde på mig. Detta är den viktigaste drivkraften i att du själv skall 
orka gå vidare. Jag kan inte klaga på det bemötande jag har fått på job
bet. Ingen har heller klagat på mig. Ibland har jag i samtal med arbets
ledare växlat åsikter om vad vi tycker om varandra. Jag säger öppet vad 
jag tycker. Ett jobb är ett jobb, och i arbetskontakterna krävs öppen
het." 

Förmannens dominerande roll i den traditionella arbetsorganisatio
nen uppfattas som passiviserande. För att få sin röst hörd måste kvin
norna ta sig förbi förmannen och klättra i hierarkin. Detta tar kraft, 
mod och framför allt tid i anspråk. 

Brist på medbestämmande 

Tack vare kvinnornas långa anställningstid vid V1V har de tidigare 
erfarenheter av ny teknik att referera till. Kirsta tycker att medan 
arbetsledningen tror den genomfört något bra för kvinnorna, vet de 
själva att situationen är ungefär densamma. "Värt arbete är sådant att 
det är svårt att göra det på annat sätt, hitta förändringar." 

Försök med att automatisera har synliggjort en osäkerhet inför den 
nya tekniken och hot av olika slag. Dels det direkta hotet av den välut
vecklade tekniken - den påtagliga risk att bli ställd utan arbete när tek
niken tar över jobben. Dels sker en indirekt degraderingen av den 
mänskliga arbetskraften som blir speciellt påtaglig när tekniken inte 
ens fungerar som avsett. Automatisering aktualiserar även bristen på 
medinflytande om det sker utan hänsyn till medarbetarinflytande. Kir
sta fortsätter berätta: "De har kallat oss till ett möte. Vad vi där fram
fört är att vi hellre har människor än 'nyanställda' robotar. Vi fick höra 
att robotar kommer att minska arbetsbelastningen, göra det grövsta 
arbetet och det är bra för våra ansträngda ryggar. Det visade sig delvis 
vara riktigt. Arbetet blev något mindre belastande för ryggen. Men i 
princip har mycket blivit oförändrat i arbetet. Vi förtsätter pensla men 
sprutar inte lika mycket eftersom roboten sprutar färg. Men problemet 
är att vi tycker att situationen i mycket är densamma, samma arbete, 
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lika antal människor - men de tycker att det är mycket bättre. De 
menar, att om bara de kan lyckas att reglera temperaturen för massan 
som roboten arbetar med så att den inte krånglar så har det stora lyftet 
inträffat. Det märkliga är hur olika vi tycker och i förlängningen vad det 
spelar för roll vad man som arbetare tycker ... ingen alltså. Robotar till 
varje pris". 

Sprickor i gemenskapen 

Detta behöver inte tydas som "konservatism" gentemot införande av 
"ny teknik". Kritiken kan också ses som kopplad till uteblivet medin
flytande snarare än till motstånd mot förändringar. 

I realiteten verkar det som om många positiva förväntningar har varit 
och fortfarande (vid intervjutidpunkten) är knutna till förändringsarbe
tet på företaget. Framförallt verkade kvinnorna vara positiva till en 
ändrad grupporganisation som skulle understryka betydelsen av den 
sociala gemenskapen på arbetsplatsen. 

Men övergången till nya former för rationalisering av produktion och 
organisation kan också skapa sprickor i den existerande arbetsgemen
skapen. En ny typ av kamratskap växer som baserar sig på dugligheten i 
jobbet - och inte längre på solidariteten arbetare emellan. Grupp
trycket tycks växa. Man ser ner på stackare som inte klarar tempot. "Ja, 
synen på människan är numera kopplad till duglighet," berätter Anita. 
Det är i regel människor som inte passar i takten som avskiljs. Det är 
denna takt och inte hårfärgen som separerar och särskiljer. De som 
avskiljs blir nedtittade på. Föraktade. Om jobbet går bra så kommer du 
både att lättare kunna lära dig mera och få vänner. Det är liksom ömse
sidigt, att kunna jobba och att trivas med folk. Men, man skall inte vara 
speciell, särskiljande heller. Helst skall du veta vad du kan och skall 
göra .. " 

Arbetsrationaliseringens baksida, utbytbarheten och avpersonifie
ringen, sätter de sociala nätverken på hårda prov, inte minst i nya 
arbetslag. 

En av kvinnorna resonerar kring den betydelse den sociala gruppen 
har för människovärdet och behovet att kunna känna solidaritet. "Du 
skall orka vara frisk och stark. Detta är modellen; och du skall vara 
uppkäftig och själv kunna slåss för din sak. Ingen lyfter ett finger för dig 
om du inte fyller måttet. Det var exempelvis en svenska, en ung flicka. 
Hon hade fel på både syn och hörsel. Hon sjukskrev sig. Klarade inte 
vårt tempo. 'Sök annat jobb'sa jag. 'Du är ung och svensk - du kan väl 
kämpa för din rätt'. Hon kunde springa med post på kontoret eller så, 
tyckte jag. Men hon gav upp. Hon var ensam. Ingen lyfte ett finger för 
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att hjälpa henne. Då kan du väl förstå, att när unga sjuka svenskar inte 
vågar, hur kan de begära att de gamla jugoslaviskorna skall våga höja 
rösten. Jag tyckte att förmannen borde ha rekommenderat henne till 
andra jobb, sagt till henne vad hon borde göra. Facket också. Alla teg. 
Det som sker här är att vi tvingas slå oss ensamma fram, omgivna av en 
ointresserad och gnällig förman och ett passivt fack. Och i det hela 
känslan av att vara utbytbar. Att du inte betyder någonting i sig. Det är 
därför som min grupp nu betyder mycket . Att vägra splittra gruppen 
och byta ut folk." 

Etnisk konflikt som generationskonflikt 

Det finns en utpräglad känsla av solidaritet kvinnorna emellan. En vik
tig aspekt av denna solidaritet är att skydda varandra från utslitning. 
Veronika berättar att "förr, när det inte fanns svenska kvinnor och 
ungdomar på banan kände vi inte skillnader oss emellan. Vi jobbade 
hårt allesammans. Nu börjar man se skillnader. Hur? Ja, alla har någon 
balans som man föredrar, för att den är lättare, exempelvis. Tidigare var 
det inte lätt att se. Det kändes inte viktigt om någon hade ändrat din 
balans eller jobbade med den. Men nu, speciellt de unga flickorna som 
övervakar oss. Om du vill ha 'din' balans klagar de och kräver att den 
skall anpassas till deras takt. De saknar hänsynsfullhet och uppmärk
samhet gentemot oss äldre ... Efter att ha arbetat ett år kan de inte lika 
mycket som vi. Men har större rättigheter att välja, tydligen. Men det är 
klart en fråga om brist på hänsyn. Svenska ungdomar är sig själva när
mast." 

"Hur då?" frågar intervjuaren. 
"Ja", fortsätter Veronika, "när vi började jobba fanns det turkiska 

kvinnor som hade jobbat i 16 år. Vi yngre jugoslaviska kvinnor brydde 
oss inte om ifall de valde lättare eller 'sina' balanser. Men unga svenska 
flickor kräver 'lika'. Och när jag säger att jag känner mig bunden, om 
jag säger så att dessa unga hör det, att jag vill byta arbetsplats, så svarar 
de oförskämt 'det var då på tiden' ... Men när jag i början hjälpte dem 
och tog de svåra balanserna i~tället för dem sa de ingenting. De var nya 
och visste ingenting. Nu förstår de inte att bjuda tillbaka på samma sätt, 
att dela med sig. De har inte solidaritet med oss, bara mellan varandra ... 
kanske. Och det värsta är att de snackar om oss ... när de får veta att 
man varit där i tio år blir du som utpekad. Som en som är okunnig, eller 
som inte hinner med. Men de vet inte att man kan välja att jobba med 
en balans för att de ser det enbart som om du inte kan annat. Byter du 
ofta balans minskar du takten. Själva slutar de efter ett år på grund av 
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att de inte orkar längre. Eller, de vet från början att de snart skall sluta, 
så de bryr sig inte om takten. De behöver inte stanna här." 

Detta citat pekar på att en viktig dimension av "det etniska" i realite
ten är en generationskonflikt. En bristande solidaritet mellan genera
tioner och etniska grupper grundad på olika situation och värderingar 
och olika inställning till arbetet leder till konflikter. Solidariteten gen
temot företaget är också svår. Det förväntas av kvinnorna att ställa upp 
i alla väder samtidigt som de inte tycker att företaget ställer upp på 
dem. Kirstas arbete planeras av instruktören: "Jag kan inte själv 
påverka detta schema" berättar hon och fortsätter: "Ibland kan det 
inträffa att jag protesterar då jag vid upprepade tillfällen, under samma 
vecka planeras in på bilrengöring med fotogen (under två timmar) som 
är ett hälsovådligt arbete, som rekommenderas endast en gång i 
veckan. Då får jag höra att det inte finns folk och att man måste skydda 
de gravida kvinnorna i första hand. Jag bör alltså ställa upp. Men vårt 
arbete är samtidigt slitsamt, smutsigt och ansträngande för armar och 
rygg. Kommer de att ställa upp på mig sedan? Det blir svårt att vara 
solidarisk och slitas ut när du ser hur illa våra gamla får det sedan." 

Fackets roll 

Samtliga kvinnor är medlemmar i facket och några har deltagit i möten 
och kurser. Åsikterna är vida spridda om fackets verksamhet men gene
rellt finns det gemensamma faktorer som kvinnorna poängterade; bris
ten på information och tron på att man i alla fall står ensam till sist och 
måste klara sig själv. Detta kan också beskrivas som att facket uppvisar 
brist med avseende på information och kommunikation i förhållandet 
till sina medlemmar. Det var ett centralt tema i huvuddelen av intervju
erna. Mira pratar om den viktiga informationen. "Facket är slappt i 
dessa avseenden också. De har sina interna möten men vill du veta 
något själv måste du dit och fråga. De kommer aldrig till arbetsplatsen 
för att fråga vad vi anser. De sitter väl mest. De har lika liten del i att 
hjälpa arbetaren och bry sig om. De kan höra på dig och lova mycket, 
men därefter .... Ja, facket och företaget kommer mycket väl överens. Vi 
blir åsidosatta i båda fallen. Det tråkiga är att arbetaren får höra mera 
av företagsrepresentanterna än från facket vad beträffar ändringar i 
arbetsorganisationen. Och dessa kan drabba alla överlag. I dessa 
avseenden är vi som arbetare lika missnöjda, oavsett om det gäller 
svenskar, finnar eller vi jugoslaver. Facket har tystnadsplikt, men det 
hörs obehagliga saker om denna tystnad. Därför håller jag mig ifrån att 
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söka hjälp från facket om jag skulle behöva ... Det har blivit så att man 
är sig själv närmast och ensam om att klara sig." 

Veronika beskriver utsattheten som kommer av att vara invandrare 
med bristande kunskaper i det skrivna svenska språket och att inte 
finna stöd hos facket. Hon ansåg att en fläkt var felmonterad vid hen
nes arbetsplats men när hon påpekade detta för facket svarade de att 
"de inte kunde gå efter enskilda önskemål". Då hade Veronika önskat 
att hon kunnat lista upp namnen på alla de som liksom hon ansåg att 
fläkten satt fel och beskriva felet. Detta var inte möjligt på grund av 
hennes språkhandikapp och fläkten blev åtgärdad först när en svensk 
arbetare klagat på samma sak. 

Informationen från kontaktombuden är dålig, tycker Lisa, de berät
tar bara när det är något möte då och då, annars händer det ingenting. 
Hon tycker att "de bara sitter där och är viktiga". Det finns ett finskt 
kontaktombud bland de förtroendevalda och det känner de finska 
kvinnorna till. Trots detta är det bara Tarja som uttalar vikten av att 
invandrare och kvinnor jobbar och är aktiva inom facket. Hon går själv 
inte på fackliga möten men har deltagit i flera fackliga kurser. Leena 
tycker att de skulle kunna vara mer på arbetarnas sida. "Men de har ju 
själv sina gränser" förklarar hon. Leena har varit på ett fackförenings
möte och fått hjälp av facket en gång. Pirjo säger om de finska fackom
budet, att "det är mycket bra att det finns någon med invandrar
bakgrund i facket. För mig är det också lättare när det är en kvinna". 

Inte heller hon har gått på något fackligt möte eller kurs. Det har 
inte heller ordnats något informationsmöte kring de planerade produk
tionsförändringarna. Och hon tycker vidare att det är mer "schysst" att 
vid en konflikt vända sig till förmannen än att springa i väg till facket. 
Pirjo är en av de få kvinnor som anser sig ha en bra relation till för
mannen som också är finsk. 

Zora, den starka jugoslaviska kvinnan som vill jobba i blandade sven
ska grupper för att lära sig svensk företagskultur och det svenska språ
ket, menar som den enda att facket verkligen träder in och skyddar i 
händelse av en konflikt. Också Krista upplever situationen som väldigt 
oklar med avseende på vem som bestämmer vad vid VTV. Facket är 
osynligt för henne. "Vad de gör och hur de gör det är lika oklart". Själv 
har hon sökt information hos facket om bland annat AV-positionens 
betydelse för lönen, hur man skall bära sig ät för att avancera till en 
bättre/högre av-position osv. "Med detta system formas orättvisa och 
oklara rangordningar. Varför skall jag behöva vänta i åtta år för att 
komma till A V-4, medan andra kommer dit på sex månader? Jag tror 
att det är facket som bestämmer ... men när vi (arbetskamrater) pratar 
om denna placering ser vi orättvisor. Vi har som en och en sökt enskild 
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information om vad som egentligen gäller ... men varje gång jag är ute 
efter att tala med facket är dom inte där ... de är på kurs och liknande. 
Som om ingen är intresserad av att hjälpa dig att gå vidare." 

Sammantaget skildras facket som något där inte mycket stöd för den 
enskilde arbetaren finns. Som sådan står man ensam. Samtidigt med 
denna känsla av att vara ensam finns bland de flesta kvinnor en stark 
tilltro till sin egen förmåga. Har en sådan tilltro blivit till i rent överlev
nadssyfte i den hårda konkurrensen vid VfV? 

Enligt Matovic undersökning (1989) om de jugoslaviska kvinnornas 
historiska bakgrund och denna bakgrunds betydelse för kvinnornas 
reaktioner i Sverige, är steget långt från aktiva protester och gräl med 
förmän och chefer till organiserad kamp inom fackföreningsrörelsen. 
De intervjuade kvinnorna på VfV uppvisar knappast något som skulle 
kunna tolkas som ett hinder från kulturarvet. Men de uttrycker ett visst 
ointresse, rimligen grundat på dålig information och dålig kunskap om 
hur och varför facket existerar. Alla utom Zora upplever en distans till 
fackets verksamhet, detta trots att flertalet gått kurser anordnade av 
facket. 

Yrkeskvalifikationer och nya produktionskoncept 

VfVs förhoppning, att göra alla nu anställda delaktiga i förändrings
processen för att få med så många arbetare som möjligt i den nya pro
duktionen, möts från de intervjuade kvinnornas sida med skepsis. De 
upplever en orättvis behandling på grund av sin etniska tillhörighet, de 
ser små möjligheter till ett yrkesavancemang på vrv. Som skäl till 
detta har, från ledningens sida, bland annat språkproblemet anförts. 
Kvinnorna själva uttrycker en gemensam maktlöshet, indikatorer på 
diskriminering, marginalisering och utanförskap. Den största källan till 
detta utanförskap tycks, vid en första anblick på intervjumaterialet, 
vara språksvårigheter och förmannens hållning och praxis. Men vid en 
närmare granskning verkar språkproblemet inte vara det största för de 
invandrade kvinnorna. Det svenska språket verkar oftare vara ett pro
blem som klistrats på kvinnorna utifrån. Av intervjuerna framgår att 
invandrade kvinnor utan språkproblem knappast känner de har bättre 
utbildnings- eller avancemangsmöjligheter än de med verkliga språkbe
gränsningar. 

Kvinnor, för vilka det svenska språket verkligen är ett problem, ver
kar inte ha fått någon uppmuntran att söka de språkutvecklande kurser 
som existerar. Snarare har språkhindret blivit en självuppfyllande pro
fetia där hindret verkar för stort för att kvinnorna skall klara av att göra 
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något åt det, trots att alla har vad man kallar "volvo-svenska". Med dis
kussioner kring det eventuellt existerande språkproblemet följer en 
internaliserning av problemet som till sist blir ett verkligt problem för 
kvinnorna. I de fall där språket inte utgjorde problem för ett vidare 
avancemang stod andra hinder i vägen, som favorisering och ren dis
kriminering från förmannens håll. 

Förutom att anklagas för bristande uppmuntran, ses förmannen före
träda en organisation där kvinnornas resurser utnyttjas dåligt. Det blir 
han som direkt och aktivt förhindrar dessa kvinnors delaktighet. I den 
nya organisationen skall dock förmannens roll förändras. Han skall få 
ändrade arbetsuppgifter, som mer skall inrikta sig mot ren administrativ 
verksamhet, planering osv. I stället skall en av arbetarna agera som 
gruppombud. Denna syssla skall kunna rotera i arbetsgruppen och 
innehålla vissa ledande uppgifter. Frågan är hur dessa nya organisa
tionsmål kommer att fungera tillfredsställande för de invandrade kvin
norna, ifall de överhuvudtaget kommer att bli delaktiga i processen, 
eller om de kommer att kastas ut på den öppna arbetsmarknaden, 
alternativt bli kvar i "restarbeten" inom företaget. Dessa restarbeten är 
arbetsuppgifter som det inte är ekonomiskt lönsamt att rationalisera 
bort eller att automatisera. Genom att avskilja olika arbetsuppgifter 
från varandra och klassificera upp en del samtidigt som en del blir ned
klassificerade, försvårar man för arbetarna att jämföra sina arbetsför
hållanden liksom lönesättningen. För de arbetare som befinner sig 
inom dessa minnst kvalificerade restarbeten blir även informations
möjligheterna och chanserna till vidareutbildning små. Det bildas större 
klyftor inom samma industri. 

Redan nu finns det vid VfV en skiljelinje mellan två typer av arbe
ten. Den ena typen finns där det sker en omorganisering av produktio
nen, där man utvecklar arbetsorganisationen och satsar på en kompe
tenshöjning av personalen. I den andra typen av arbeten sker det just 
nu ingen större förändring. Det är i dessa yrken de intervjuade kvin
norna arbetar, vid de monotona arbetsuppgifterna som kräver mänsklig 
precision och fingerfärdighet. Ingen av de intervjuade kvinnorna var 
uttagna till den försöksverksamhet som bedrivs med delautonoma 
arbetsgrupper. Eftersom produktionen går igenom en rationalisering 
och en automatisering där den arbetsintensiva produktionen byts ut 
mot en teknologisk intensiv produktion kan vi förvänta oss att många 
invandrarkvinnor som finns inom denna arbetsintensiva produktion i 
framtiden kommer att friställas (Ålund 1984). 

De nya delautonoma arbetsgrupperna kommer, tror jag, att kräva att 
arbetarna ligger på ungefär samma nivå i prestanda och värderingar (se 
vidare Zetterberg 1984). Genom att flytta ned besluten om produktio-
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nens omfång, från förmän/arbetslag ned till arbetgruppen, försöker 
man eliminera konflikter. Men de elimineras inte utan flyttas snarare 
ned till arbetsgruppen och genom det ökande beroendet mellan arbe
tarna i gruppen sätts samlevnadsfriden på hårda prov. Kravet på en 
värdegemenskap selekterar. Konflikters art är bland annat beroende av 
hur lönesystemet är konstruerat men risken finns att man skapar en 
produktion med elitarbetare där det saknas tolerans mot dem som inte 
klarar av tempot eller har en annan uppfattning om arbetets värde. 
Ålder och kön är också relevanta faktorer för konflikter och 
samarbete. Å andra sidan kan det, ifall det fungerar bra, skapa 
incitament till ett ökat socialt utbyte och en gemensam solidaritet i den 
lilla gruppen. En av de intervjuade kvinnorna är mycket positiv till den 
"nya" organisationen, hennes förhoppning är en organisation där 
människan med både en historia och en framtid får spelrum. En 
organisation där ett verkligt samarbete och utbyte kan ske människorna 
emellan. 

Men informationen kring den pågående förändringen verkar ha varit 
dålig. Kvinnorna har dålig kunskap om själva förändringsarbetet och 
ingen eller ringa diskussion har förts kring den nya organisationens för
och nackdelar. Rimligen kommer majoriteten av kvinnorna att fortsätta 
med de arbetsuppgifter de nu har. 

Men om yrkeskvalifikation är det som är utslagsgivande för kvin
norna, vad är då denna yrkeskvalifikation? Kvinnorna i den arbetsin
tensiva produktionen tillskrivs oftare än männen färdigheter som nog
grannhet, tålmodighet och flit. Gunnarsson (1988) sätter detta i sam
band med tiden för kvinnornas inträde på arbetsmarknaden, en tid då 
ett behov av dessa generella ospecificerade kvalifikationer fanns. Arbe
tena som "blev över" i en tid av intensiv teknisk expansion var arbeten 
som krävde just dessa kvalifikationer för att de är monotona, tempobe
tonade och styrda. Phillips & Taylor (1980: 79) beskriver yrkeskvalifika
tion som följer: 

Kvinnor bär sin status som underordnade individer in på arbetsplatserna. 
Långt ifrån att vara ett ekonomiskt faktum, är yrkeskunnighet ofta en i
deologisk kategori som knyts till vissa typer av arbete på grund av kön 
eller maktställning hos de arbetare som utövar den. 

Man kan inte betrakta defineringen av yrkeskvalifikation som för
utbestämt av tekniska krav från produktionsprocessen (se också 
Feuchtwang 1982). Snarare handlar frågan om defineringen av de for
mella kvalifikationerna och "yrkeskunnighet" som ett komplext spel om 
löneförmåner och arbetsmiljö där de enskilda gruppernas placering i 
företagets makthierarki är av avgörande betydelse. 
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Konklusion 

Trots deras utsatta position inom ett företag under omvandling känner 
kvinnorna en stark tilltro till sin egen förmåga. Problemet för kvin
norna är att de inte har några etablerade kanaler genom vilka de kan 
föra fram sina önskemål, krav och klagomål. De har starka röster men 
ingen arena där de kan ventilera problemen och föra fram sina förslag 
till förbättringar. Deras marginaliserade tillvaro gör att ingen lyssnar 
och utsatta för den strukturellt betingade underordningen blir även 
kvinnornas kompetens osynlig. 

Kvinnorna upplever motstånd och konflikt i sina försök att få delta i 
kurser och utbildning samtidigt som de ser solidariten i arbetarkollekti
vet falla sönder. De känner ringa stöd från fackföreningen trots att alla 
kvinnorna är medlemmar och några deltar i möten och kurser. 

Centralt i hela intervjumaterialet är kvinnornas betoning av den 
sociala gemenskapen på en arbetsplats. Inte en ytlig gemenskap som 
kväver och binder utan en gemenskap som är djup och utvecklingsbar 
och baserar sig på kvinnornas egna villkor. En gemenskap där man kan 
ge av sig själv, utan att vänta på vinsten. Att brgga denna sociala 
gemenskap är något som kvinnorna kan. För som Alund (1988) påpe
kar, i arvet från kvinnornas kultur finns en social kompetens som vuxit 
fram under sekler av kvinnlig underordning. Den bygger på upp
rätthållandet och utvecklingen av sociala skyddsnät och kvinnliga, 
informella kontaktnät där stöd, uppmuntran och medvetenhet skapas. 

Om dessa kvinnors delaktighet på den svenska arbetsmarknaden 
skall bli reell måste, som jag ser det, två saker hända. För det första 
måste kvinnorna själva känna att de betyder någonting även inom den 
nuvarande produktionen. Deras kompetens måste värdesättas för att 
kraft till kompetenshöjning skall kunna frigöras. Människan måste upp
skattas. För det andra måste de informella strukturer som hindrar dessa 
kvinnors strävan till utbildning och utveckling elimineras. Här borde 
fackets uppgift vara uppenbar; intervjumaterialet pekar kvinnorna även 
på fackets blindhet för de specifika och individuella problem som kan 
existera. Kvinnornas sociala kompetens och långa arbetslivserfarenhet 
skulle kunna berika och utveckla den nya arbetsorganisationen. Men 
de måste bli både sedda och hörda som handlande subjekt istället för 
anonyma objekt. Jag hoppas att de röster som jag här försökt lyfta fram 
och att de funderingar kvinnorna haft kan få konkret betydelse gäl
lande möjligheterna till fortbildning samt ett bättre tillvaratagande av 
mänskliga resurser. 



7 
Långtidssjukfrånvaro och 
arbetsmiljö 

SVEN PAULSON 

Under senare tid. har invandrargruppernas sjukfrånvaro uppmärksam
mats. En undersökning av Hanne-Lotte Kindlund (Riksförsäkrings
verket 1990) visar de utländska medborgarna har betydligt fler ersatta 
sjukdagar än svenskarna. Sålunda hade den svenska medborgargruppen 
i genomsnitt 24,5 ersatta dagar, eller annorlunda uttryckt, ett sjuktal på 
24,5, medan sjuktalet för de utländska medborgarna var 39,5. Under
sökningen visar också mycket stora skillnader mellan invandrargrupper 
med olika nationell bakgrund. Speciellt höga sjuktal uppvisar grupper 
med sydeuropeisk bakgrund ( 68,6 1988), medan västeuropeiska med
borgare har ett mycket lågt sjuktal (20,3 1988). Det är emel.l~rtid viktigt 
att påpeka att de olika gruppernas levnadsvillkor kan vara så olika att 
dessa skillnader kan minska starkt om man jämför personer i olika 
medborgargrupper med likartade villkor, till exempel i arbetet. 

Den efterföljande debatten tog emellertid främst upp kulturella 
skillnader som förklaring. Att se kulturskillnader som huvudförklaring 
ter sig en aning förhastat då vi vet att invandrare ofta har mer slit
samma och monotona arbeten än svenskar. Sålunda arbetar en tredje
del av invandrarna i arbetaryrken medan endast något mer än en fem
tedel av svenskarna gör det. (Levnadsförhållanden 1991). I vår under
sökning av V1V finner vi dessutom att invandrarna oftast har arbeten 
med lägre arbetsvärdering än svenskarna. En annan undersökning 
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antyder också att invandrarna har "sämre" arbeten på verkstäder än 
svenskarna (Paulson 1991). 

I ytterligare en undersökning (Cajvert 1982) konstateras att jugosla
verna har svåra arbetsförhållanden, som i kombination med andra 
besvärliga förhållanden som social isolering, språksvårigheter och kul
turkollisioner bidrar till fysisk och psykisk ohälsa. 

Jag gjorde därför en mindre registerundersökning på VTV för att 
belysa sådana faktorer. Jag undersökte dels långtidsfrånvaron totalt, 
dels svenskars och jugoslavers frånvaro vid ett av banden i monte
ringen. 

Om långtidsfrånvaron vid företaget 

Långtidsfrånvaron vid företaget är högre för utländska medborgare än 
för svenskar, vilket framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 1: Antalet långtidsfrånvarande arbetare uppdelade på medbor-
garskap och kön. Tillsvidareanställda. Procentsatsen anger andelen 
långtidsfrånvarande av alla i gruppen 

Kvinnor Män Totalt 

Medbskap Antal % Antal % Antal % 

SE 181 13,5 204 4,7 85 6,7 

FI 99 20,8 85 12,2 184 15,2 

YU 85 45,9 71 22,6 156 31,3 

TR 9 64,3 33 25,2 42 29,0 

ÖVr 35 22,2 71 10,1 106 12,4 

Tot 409 18,8 464 7,5 873 10,4 

Källa: VIVs personalstatistik, N =8.393 

Kategorin övriga är ganska stor men så heterogen att det är svårt att 
analysera den. Vi inriktar oss därför fortsättningsvis på personer som 
har svenskt, finskt, jugoslaviskt respektive turkiskt medborgarskap. 

Det framträder ganska stora skillnader mellan olika nationaliteter 
liksom mellan könen. Vi kan konstatera att svenskarna har lägst andel 
långtidsfrånvaro på grund av sjukdom därpå följer finnarna, jugosla
verna och turkarna. Rangordningen blir densamma oavsett kön. 
Sålunda är andelen långtidssjuka turkar mellan fem och sex gånger 
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större än av de svenska männen. Andelen långtidssjuka turkiskor är 
mellan fyra och fem gånger högre än andelen svenskor. Andelen lång
tidssjuka kvinnor totalt är knappt tre gånger större än andelen lång
tidsjuka män. Det föreligger emellertid stora skillnader mellan de olika 
grupperna till exempel ifråga om ålder och anställningstid. 

Låt oss till en början jämföra de olika grupperna ifråga om ålder och 
frånvaro ( tabell 2). Vi inskränker analysen till de tre stora tillverknings
ställena montering, måleri och karossverkstad. 

Tabell 2: Ålder och långtidsfrånvaro i olika medborgargrupper. Andel 
långtidsfrånvarande pga sjukdom. Värden har placerats inom paren-
tes då antalet anställda som är långtidssjuka jämte· dem som är 
närvarande är mindre än 10 (%) 1 

Mänd Kvinnor 

Ålder 
Medborgarskap 
SE FI YU 1R SE FI YU 1R 

-19 1,5 0 0 (0) 2,8 5,9 (0) 

20-24 2,6 7,9 0 0 11,2 9,3 (0) (0) 

25-29 4,6 8,2 0 18,9 11,3 19,4 25,0 (80) 

30-34 6,7 11,9 30,4 35,0 17,8 10,4 39,3 (1) 

35-44 6,7 14,5 25,8 46,2 22,0 26,4 54,8 (8) 

45-54 9,8 16,3 35,2 46,7 26,9 20,7 70,0 

55-64 15,2 19,2 (42,9) 60,0 19,3 (44,4) (66,7) 

Tot 4,8 13,1 25,5 24,2 14,3 20,9 51,2 69,2 

Källa: VIVs personalregister 

De yngre är sjuka i betydligt lägre utsträckning än de äldre oavsett 
medborgargrupp. Andelen långtidssjuka i de olika grupperna män 
under 30 år är sålunda: Svenskar 3,0%, Finnar 6,0%, Jugoslaver ingen 
och Turkar 7,9%. Relationen mellan svenskar och turkar är i denna 
åldersgrupp knappt 1 - 3. I åldrarna under 25 år är det endast svenskar 
och finnar som är långtidssjuka. Följer vi de olika grupperna uppåt i 
åldrarna kan vi emellertid konstatera att andelen långtidssjuka i stort 
sett är stigande i alla grupper. Ökningen är emellertid svagast bland 
finnar och, i synnerhet, svenskar. Att totalvärdet är lägre i den turkiska 

1 Förändringen i lldersskalan frin [emirs- till tiolrsintervall har gjorts för att fä nlgorlunda större 
tal i cellerna. 
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gruppen än i den jugoslaviska beror på att endast 33 av 124 är över 34 
år. 

I viss utsträckning liknar kvinnornas mönster männens. I de lägsta 
åldrarna (under 25 år) förekommer inte långtidssjukdom bland kvinnor 
med jugoslaviskt eller turkiskt medborgarskap. Antalet anställda är 
dock litet i de båda grupperna. I åldrarna över 25 år ökar dock andelen 
långtidssjuka snabbt och de båda grupperna uppvisar mycket hög från
varo. Även bland svenskorna och finskorna ökar andelen långtidssjuka, 
dock ej alls i samma utsträckning som i de båda andra grupperna. 

Tar vi istället vår utgångspunkt i anställningstid är mönstret likartat. 
En tendens kan dock skönjas att andelen långtidssjuka ökar vid riktigt 
långa anställningstider. 

Vi kan alltså konstatera att skillnaderna vid ung ålder och efter få 
anställningsår är ganska små men ökar efter hand speciellt mellan sven
ska medborgare å ena sidan och jugoslaviska och turkiska medborgare 
å andra sidan. Det är också, som det framgår av tabell 3, skillnader 
mellan olika verkstäder. Sålunda har monteringens bana 2 (200-serien) 
högst andel långtidssjukdom (15% ), måleriet följer därefter, ( ca 
12,8% ). Montering av 700-serien följer sedan (7,5% ). Lägst ligger 
karosseriet (7,2% ). Därför är det viktigt ~tt vi granskar de olika grup
perna under konstanthållande av anställningstid och avdelning. 

Tabell 3: Andelen långtidsfrånvarande män i montering 200-serien, 
måleriet, montering 700-serien och karosseri fördelade på medbor
garskap (procent) 

Medborgarskap 

Avdeln SE FI YU TR 

Montering 200 5,9 11,0 26,3 30,8 

Karossfabrik 4,5 13,9 29,1 21,2 

Montering 700 3,8 11,2 28,6 28,0 

Måleriet 4,6 17,3 18,3 14,8 

Källa: VIVs personalstatistik 

Långtidssjukfrånvaro vid löpande bandet (bana 2) i 
monteringen. 

Tot 

15,0 

12,8 

7,5 

7,2 

Andelen långtidssjuka varierar alltså mellan de olika avdelningarna. De 
viktigaste orsakerna torde hänföra sig till arbetets art, avdelningens 
"modernitet" och åldersfördelningen på avdelningen. För att ge en dju-
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pare belysning av problemet har jag valt att närmare undersöka bana 
två i monteringen som är det avsnitt som är mest drabbat av frånvaro 
pga långtidssjukdom. Jag har jämfört jugoslaviska och svenska medbor
gare. Data är hämtade från Volvos register och ger endast information 
om längre sjukfall (mer än tre månader). 

Tabell 4: Andel långtidssjuka vid monteringen, bana 2, uppdelade på 
svenska och jugoslaviska medborgare och anställningstid 

Svenska medb Jug05lmedb 

Anstid Totalt Långtidssjuk Totalt Långtidssjuka 

År Antal Antal %avant Antal Antal % 

<5 671 35 5,2 33 1 3,0 

5<10 213 18 8,5 14 6 42,9 

10<15 56 6 10,7 11 1 9,1 

15<20 57 9 15,8 32 15 46,8 

20<25 33 7 21,2 44 25 56,8 

25<30 22 4 18,2 6 2 33,3 

30. 6 2 33,3 

Totalt 1058 81 7,7 140 50 35,7 

Källa: Totalt 1058 

Jag har i tabellen inte delat upp värdena på män och kvinnor eftersom 
talen blir så små. Totalt är 48% av de jugoslaviska kvinnorna långtids
sjukskrivna, medan detta gäller 29% av männen. Motsvarande värden 
är för svenska kvinnor är 14% och för svenska män 5%. Skillnaderna är 
alltså stora. Av denna statistik framgår också (tabell 4) att det är först 
efter 5 års anställningstid som sjukfrånvaron ökar i den jugoslaviska 
gruppen. Det framgår också att det är stor skillnad i anställningstid 
mellan den svenska och den jugoslaviska gruppen. Nästan två tredje
delar av svenskarna har en anställningstid som understiger fem år, 
medan detta gäller för mindre än en fjärdedel av jugoslaverna. Median
anställningstiden för jugoslaverna är 17 år, medan den endast är tre år 
för svenskarna. 

Åldersfördelningen mellan de båda grupperna skiljer sig markant 
(tabell 5 nedan). Sålunda är mer än tre fjärdedelar av svenskarna under 
34 år, medan detta gäller mindre än en fjärdedel av jugoslaverna. över 
44 år är en av nio svenskar, medan en tredjedel av jugoslaverna befin
ner sig i dessa åldrar. I åldrarna upp till 34 år är sex procent av jugosla
verna långtidssjuka, medan andelen svenskar i motsvarande situation 
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uppgår till fyra procent. Skillnaderna är alltså ganska små. Nästan hälf
ten av de långtidssjukskrivna jugoslaverna ( 48%) befinner sig i åldrarna 
44 år och uppåt, medan något över en tredjedel av svenskarna är i 
denna ålder. över hälften av jugoslaverna i dessa åldrar är sjukskrivna, 
medan motsvarande värde för svenskarna är knappt 25%. 

Tabell 5: Andel långtidssjuka vid monteringen, bana 2, uppdelade pA 
svenska och jugoslaviska medborgare och ålder 

Medborgarskap 

Svenska medb Svenska medb Jugmedb 

Totalt Långtidssjuka totalt Långtsjuka 

Ant %av Ant %av Ant %av Ant %av 
Ålder tot ant svmedb tot ant jugmedb 
År iäldgr iäldgr 

18<24 388 36,5 10 2,6 12 8,6 0 0 

24<29 297 28,1 16 5,4 11 7,9 9,1 

29<34 133 12,6 9 6,8 9 6,4 11,1 

34<39 73 6,9 10 13,7 25 17,9 12 48 

39<44 50 4,7 7 14 37 26,4 12 32,4 

44<49 39 3,7 10 25,6 18 12,9 9 50 

49<54 36 3,4 9 25 21 15,0 10 47,6 

54<59 28 2,6 3,6 7 5 5 71,4 

59- 14 1,3 9 64,3 

Tot 1058 1()0 81 7,7 140 1()() 50 35,7 

Källa: VIVs personalstatistik 

Ovanstående material ger emellertid endast en grov bild av situationen 
eftersom den inte tar hänsyn till när insjuknandet inträffade eller sjuk
domstidens längd. För att få en klarare bild av de båda grupperna av 
långtidssjuka skall vi undersöka hur länge de varit anställda när lång
tidsjukdomen inträffade. 

Som synes av tabell 6 (nedan) är det mycket stora skillnader mellan 
grupperna. Hela 43% av svenskarna har blivit sjuka inom tre års 
anställningstid, medan detta endast gäller 6% av jugoslaverna. Inom 
tolv års tid har närmare tre fjärdedelar av svenskarna blivit sjuka, 
medan detta gäller för mindre än en fjärdedel av jugoslaverna. Mindre 
än en fjärdedel av de svenska och mer än två tredjedelar av de jugosla
viska sjukfallen inträffar efter 15 ås anställningstid. Detta material visar 
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alltså att jugoslaverna ofta har en betydligt längre anställningstid vid 
sjukdomens inträffande än svenskarna. 

Tabell 6: Anställningstid i år före inträffande av långtidssjukskriv-
ning. Svenskar och jugoslaver (kolumnprocent) 

Svenskar Jugoslaver Totalt 
Ansttid Ant % Ant % Ant % 

0<3 35 43,2 3 6 38 29,0 

3<6 14 17,3 4 8 18 13,7 

6<9 8 9,9 3 6 11 8,4 

9<12 2 2,5 2 3 2,3 

12<15 3 3,7 6 12 9 6,9 

15<18 2 2,5 9 18 11 8,4 

18- 17 21,0 24 48 41 31,3 

Totalt 81 100 50 100 131 100 

Källa: VIVs personalregister 

Ålder 

Tabell 7: Ålder vid insjuknandet. Långtidssjuka svenskar och jugo-
slaver (antal) 

Svenskar Jugoslaver Totalt 
Ålder Ant % Ant % Ant % 

19 < 24 16 19,8 1 2 17 13,0 

24 < 29 14 17,3 3 6 17 13,0 

29 < 34 11 13,6 8 16 19 14,5 

34 < 39 7 8,6 8 16 15 11,5 

39 < 44 10 12,3 12 24 22 16,8 

44 < 49 9 11,l 5 10 14 10,7 

49 < 54 4 4,9 12 24 16 12,2 

54 < 59 5 6,2 1 2 6 4,6 

59 < 64 5 6,2 0 5 3,8 

Totalt 81 100 50 100 131 100 

Källa: VIVs personalregister 
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Åldersmönstret skiljer sig, som framgår av tabell 7 ovan, delvis från 
mönstret i anställningstid. Vi finner alltså att över hälften av de lång
tidssjukskrivna svenskarna insjuknade före 34 års ålder, medan detta 
gäller mindre än 1/4 av jugoslaverna. 

Långtidssjukskrivningens längd. 

Jugoslaverna har ofta längre sjukdomstid än svenskarna, vilket framgår 
av nedanstående tabell. 

Tabell 8: Sjukskrivningstidens längd. Svenska och jugoslaviska med-
borgare (antal och procent) 

tidängd Svenskar Jugoslaver Totalt 
Ant % Ant % Ant % 

<1 20 24,7 8 16 28 21,4 

1 < 3 31 38,3 17 34 48 36,6 

3<5 17 21,0 16 32 33 25,2 

5<8 10 12,3 5 10 15 11,5 

8 < 11 3 3,7 3 6 6 4,6 

11 - 0 0 2 1 0,7 

Tot 81 100 50 100 131 100 

Källa: VIVs personalregister 

Sålunda är knappt två tredjedelar av svenskarna sjukskrivna upp till tre 
år, medan detta gäller för hälften av jugoslaverna. Av svenskarna har 
knappt fyra procent sjukskrivningstider överstigande åtta år, medan 
åtta procent av jugoslaverna är sjuka så länge. 

Antal långtidssjukskrivningar. 

Det är vanligt att de som är långtidssjukskrivna vid det studerade till
fället också har varit det tidigare. Det gäller 35 (70%) av jugoslaverna 
och 37 ( 46%) av svenskarna. Av dem som insjuknat högst tio år efter 
anställningen har 44% av svenskarna mer än en sjukdomsperiod som 
lett till långtidssjukskrivning medan detta gäller 18% av jugoslaverna. 
Vid anställningstider som överstiger 10 år har 15% av svenskarna flera 
sjuktillfällen medan detta gäller 85% av jugoslaverna. 
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Orsaker till sjukskrivningarna 

Vi har alltså kunnat konstatera att jugoslaverna drabbas av långtids
sjukskrivning i större utsträckning än svenskarna. Jugoslaverna insjuk
nar dock ofta efter längre anställningstid, vid högre ålder. De har i all
mänhet längre sjuktider än svenskarna. 

Dessa skillnader torde hänga samman med flera faktorer. 
För det första slutar svenskarna betydligt snabbare än jugoslaverna. 

Mediananställningstiden är knappt tre år för svenskarna medan den 
uppgår till 17 år för jugoslaverna. Det det ligger nära till hands att anta 
att de svenskar som märker att de blir sjuka slutar, medan detta inte 
lika ofta gäller jugoslaverna. För det andra har jugoslaverna svårare att 
få andra och bättre arbeten inom företaget. Detta medför att de ofta 
har arbeten som är betydligt lägre värderade än de som svenskarna har. 
Arbetet vid banan tillhör de arbetsuppgifter som har lägst arbetsvärde
ring. För dettredje känner sig många jugoslaver stämplade som tillhö
rande en grupp som blir sjuk. Detta kan medföra att många av dem till 
att börja med går till arbetet även om de är sjuka. Detta kan möjligen 

· innebära att de blir svårare drabbade av förslitningsskador o dyl än 
svenskar som inte upplever samma tryck. 

Långtidssjuka med ryggbesvär. 

Det förefaller som om att de långa tiderna i likartat arbete både ökar 
risken för fysiska skador och psykiska problem. Detta antyds av en 
undersökning som genomförts av företagshälsovården på VTV, som 
bygger på intervjuer med personer som sjukskrivits för ryggbesvär. 

Antalet personer som var sjukskrivna eller som stod i begrepp att 
sjukskrivas på grund av ryggbesvär var för ett par år sedan ca 200. Vol
vos företagshälsovård gjorde en undersökning av dessa. Det visade sig 
att ungefär hälften av dem som uppgav att de hade smärtor i ryggen 
inte hade några påvisbara fysiologiska symtom. Av hela gruppen var 
75% invandrare. Genomsnittliga andelen vid VTV var vid tidpunkten 
för undersökningen ca 35%. lnvandrargruppen var alltså mycket starkt 
överrepresenterad. Alla arbetade i monteringen, som är den del av 
VTV som har den lägsta i arbetsvärderingen. 

Företagshälsovården delade upp de sjuka i två grupper. Den ena 
gruppen undersöktes och bearbetades av företagshälsovården. Patien
terna fick tillgång till läkare, kurator och sjukgymnast. Den andra grup
pen behandlades inom den allmänna sjukvården. Syftet med undersök
ningen var att avbryta sjukskrivningen. Inom företagshälsovården sökte 
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man åstadkomma detta genom insatser såväl från läkare som kurator. 
Misstanken förelåg att de viktigaste orsakerna inte bara stod att finna i 
fysisk förslitning utan också i olika psykiskt påfrestande faktorer 
arbetssituationen i sin helhet. 

Behandling 

Resultaten gav starkt stöd åt antagandet att de psykosociala aspekterna 
av arbetsmiljön hade stor betydelse. Sålunda var det typiska resultatet 
att de som upplevde ryggsmärtor hade blivit kvar i samma arbete och ej 
lyckats erhålla något nytt eller blivit omplacerade till annat arbete. Den 
genomsnittliga tiden i samma arbete var 13 år! En del hade sökt annat 
arbete via Volvos interna arbetsförmedling, men inte erhållit något 
positivt svar. 

Det visade sig att de flesta talade svenska och kunde läsa någorlunda 
hyggligt. Däremot hade många svårt för att uttrycka sig i skrift. Därför 
hade de stora svårigheter att överhuvud taget söka ett arbete internt. 
Känslan av osäkerhet inför språket var påfallande i invandrargruppen. 
Alla antog erbjudandet att ta med sig tolk vid samtalen med kurator 
och läkare. 

Företagshälsovården lade upp ett behandlingsprogram, i vilket ingick 
läkarundersökning, samtal med kurator och ett träningsprogram med 
sjukgymnasten. I samtalen med kuratorn kartlades patienternas arbets
situation och de gavs möjlighet att berätta om de svårigheter de upp
levde i arbetet. De kunde också återkomma och få "stöd" om de så 
önskade. Sjukgymnasten lade upp ett träningsprogram med en sådan 
inriktning att patienterna inte kunde misslyckas. De fick till exempel 
bedöma hur mycket de kunde simma och ombads sedan att simma 
denna sträcka. Träningen bestod i att doserna ökades i mycket små 
steg. Försökte patienten simma tio m första gången ökades dosen till 
tolv m nästa gång osv. 

Behandlingsresultat 

Syftet med insatserna var alltså att få de ryggsjuka att avbryta sin sjuk
skrivning. Detta lyckades bra. Undersökningsledningen menar att 
resultaten beror på att patienterna hela tiden kunde få stöd och 
diskutera de problem de hade i arbetet. 

Såsom arbetet är upplagt är det möjligt att en person som har svårig
heter att ta upp sin situation med arbetsledaren, till exempel av språk
skäl, kan bli kvar i ett monotont och själsdödande arbete under lång tid. 
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Man menar att överrepresentationen av invandrare bland dem med 
ryggbesvär beror på tre faktorer: 

1. De flesta invandrare har varit på företaget lång tid. 

2. Många har haft samma arbetsuppgifter lång tid. 

3. Många gifta invandrare arbetar på olika skift för att klara av barntill
synen. 

Diskussion 

Vi kan alltså konstatera att långtidsfrånvaron tenderar att öka med 
stigande ålder och anställningstid. Emellertid har de undersökta in
vandrargrupperna relativt låg andel långtidssjukskrivna under de första 
åren av sin anställningstid. Det är först när de utländska kvinnorna är i 
25-årsåldern och de utländska männen är i 30-årsåldern, som deras 
långtidssjukfrånvaro börjar bli märkbar. Det verkar alltså "hända något" 
när invandrarna har varit anställda några år. En förklaring anknyter till 
det samband som föreligger mellan långtidssjukfrånvaron i de olika 
medborgargrupperna och deras relativa position i arbetsvärderingen. 
En annan anknyter till det ovan relaterade projektet med personer som 
hade ryggbesvär, vilket alltså visade att majoriteten var invandrare som 
"fastnat" i ett arbete under lång tid. Det är alltså troligt att personer 
som arbetar i ett monotont arbete under lång tid löper större risk att bli 
långtidssjuka än de som byter relativt ofta. 

Undersökningen av personer med ryggbesvär visar att det inte enbart 
är den fysiska arbetsmiljön som är betydelsefull utan även den psykiska. 

Sålunda är det tydligt att en anställd kan "försvinna" i en organisation 
och bli kvar i ett monotont arbete under lång tid utan att någon ingri
per. 

I detta fall gällde det personer som uppvisade vad som kan tolkas 
som psykosomatiska symtom, som yttrade sig i ryggvärk. Det rörde sig 
om ett hundratal personer. Det kan naturligtvis finnas flera hundra 
ytterligare, med psykosomatiska symtom som yttrar sig på andra sätt, till 
exempel i form av magkatarr eller hjärtbesvär, och som kan leda till 
långtidssjukdom. 

Det fordras att den enskilde tar egna initiativ och själv söker åstad
komma en förändring när han eller hon befinner sig i en hälsovådlig 
arbetssituation. Detta förklarar varför invandrare är så starkt överre
presenterade i den undersökta gruppen. De flesta svenskar har kontak
ter och ingår i nätverk genom vilka de kan framföra sin talan. 

Invandrare har ofta inte lika välutvecklade kontaktnät och har ofta 
svårare att föra sin talan än svenskarna. Om de har hamnat i ett mono-
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tant och trist arbete har de svårare att ta sig därifrån än vad svenskarna 
har. 

Problemet kan också ses från personalpolitisk synvinkel. 
Det är rimligt att personalpolitiken utformas så att situationer av 

detta slag inte uppstår. Risken skulle minska betydligt om det förekom 
årliga uppföljningar av de anställda på verkstaden till exempel av en 
personalkommitte. 

Slutsatser 

Det material vi har gått igenom visar alltså att jugoslaverna hamnar i 
långtidssjukdom efter en längre tid i arbete än svenskarna. När det väl 
inträffar är det emellertid en stor grupp som drabbas. En viktig orsak 
till detta förhållande är att svenskarna byter arbete efter betydligt 
kortare tid än jugoslaverna. Troligen är det så att många av de svenskar 
som söker sig från arbetet är sådana som känner att de inte orkar med 
det. Invandrarna däremot har svårare att få ett nytt arbete och blir 
sålunda kvar i det slitsamma arbetet och löper därmed betydligt större 

, risk för att råka ut för arbetsskador än svenskarna. Vi kan alltså konsta
tera att de olika arbetsförhållanden som svenskar och många invand
rargrupper har är en viktig orsak till de stora skillnader i sjuktal, som 
olika medborgargrupper uppvisar. Det är sålunda viktigt att mer ingå
ende undersökningar av olika medborgargruppers arbetsförhållanden 
görs. Är det till exempel så att västeuropeer i betydligt större utsträck
ning än sydeuropeer arbetar inom tjänstesektorn, där sjuktalet är 
betydligt lägre än i till exempel verkstadsarbetet. Innan sådana förhål
landen är belysta bör man förhålla sig skeptisk till åberopandet av kul
turella faktorer som förklaring till skillnader i sjuktal mellan olika med
borgargrupper. 
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En invandrad kvinnas arbetslivshistoria 

ALEKSANDRA ÅLUND 

I slutet av 80-talet har vi kunnat bevittna ett ökat intresse för invand
rarkvinnomas situation. I forskning och bland myndigheter har man i 
allt större utsträckning kommit att uppmärksamma de olika problem 
som möter invandrarkvinnan och en rad organiserade sammankomster 
om och med invandrarkvinnor har hållits. Det har till exempel handlat 
om invandrarkvinnomas sviktande hälsa.i Utbildning och fortbildning, 
liksom ett aktivare intresse från fackligt håll, har diskuterats som lämp
liga stödåtgärder inför risken av invandrarkvinnors utslagning från 
arbetsmarknaden i samband med tekniska förändringar inom olika pro
duktionsprocesser (se DEIFO 1987, Knocke 1986). 

lnvandrarkvinnomas särskilda problem, speciellt som de kommer till 
uttryck på arbetsmarknaden och som ökande försämring av hälsan, är 
en realitet som kräver akuta samhällsåtgärder. Invandrade kvinnor 
koncentreras till de sämsta jobben, med små chanser till förbättring 
eller förändring av arbetsrutinerna, på den i hög grad köns- och etniskt 
segregerade arbetsmarknaden. 

Före 1970-talet bestod invandringen till Sverige främst av arbets
kraftsinvandrare vilkas situation på arbetsmarknaden generellt sett lik
nade den övriga befolkningens, medan förvärvsintensiteten bland till 
exempel finländare och jugoslaver till och med var högre än för den 

1 Jämför Regionplanekontoret, Stockholms läns landstings olika invandrarrapporter (1985). 
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svenska befolkningen. Sedan mitten av 1970-talet har flyktinginvand
ring varit dominerande. Under 1980-talet har andelen utländska med
borgare i arbetskraften sakta ökat från 5,1 % 1984 till 5,6% 1991. Nu, i 
början på 1990-talet är förvärvsintensiteten lägre för såväl "grupper" av 
arbetskraftsinvandre som för utländska medborgare; totalt sett (71 % ) 
jämfört med svenskar (85% ). Skillnaderna i förvärvsintensitet är emel
lertid stora mellan invandrare från Sydeuropa, Latinamerika och Mel
lanöstern å ena sidan och invandrare från öst-, Väst- och Nordeuropa 
å andra sidan. 

Vi ser också tendenser till koncentration av invandrare inom vissa 
typer av arbete. Statistik över yrkesfördelning i Sverige visar på en 
(fortsatt) koncentration av invandrare i gruv- och tillverkningsindustri, 
servicearbete och hälso- och sjukvård. De flesta arbetar inom den kon
junkturkänsliga tillverkningsindustrin. I en kommentar till uppgifter om 
dessa (miss)förhållanden står det att läsa i SNs information om invand
rare på arbetsmarknaden (mars 1992): "Trots att många invandrare har 
relativt hög utbildningsbakgrund får de arbeten som inte kräver högre 
studier". Här antyds försiktigt ett känsligt tema - diskrimineringen på 
arbetsmarknaden. 

Bostadssegregation, hög arbetslöshet och ohälsa är andra uttryck för 
invandrarnas särställning. "Äldre" grupper av arbetsinvandrare är min
dre segregerade än "nyare" flyktinggrupper samtidigt som segregatio
nen ökar om man jämför "söderns" och mellanöstens invandrare med 
öst-och västeeuropeer. Utslitning i kombination med industrins 
omstrukturering, dvs minskat antal sysselsatta inom tillverkningsin
dustri, har skapat sysselsättningsvårigheter för 1960- och 1970-talets 
arbetsmigranter. 

Samtidigt är det missvissande att tala om invandrare generellt, efter
som stora skillnade fortfarande gäller, trots en övergripande tendens 
till lägre deltagande på arbetsmarknaden. Bland invandrarkvinnor i 
1990-talets statistik ligger finska kvinnor närmast de svenska jämfört 
med kvinnor som invandrat från Asien och Afrika och som har 
betydligt lägre deltagande på arbetsmarknaden. En annan skillnad 
gäller deltidsarbete. Medan invandrade kvinnor tidigare varit kända för 
högre andel heltidsarbetande har de på 1990-talet enligt AKU högre 
andel av deltidsarbetande (52,5 % arbetade under 1991 mindre än 35 
timmar per vecka mot 41 % bland svenska kvinnor). 

Ytterligare en viktig skillnad mellan invandrare och svenskar är gra
den av arbetslöshet (enligt AKU 1991 6,6 % för de utländska medbor
garna och 2,5 % för den svenska befolkningen). Arbetslösheten har all
tid varit högre för utländska medborgare totalt sett, även om det finns 
interna variationer bland "invandrare". Arbetslösheten drabbar gene-
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rellt invandrare mera än svenskar, "yngre" mer än "äldre", syd- och öst
europeer, mellanösterns och latinamerikanska invandrare mera än t ex 
nordeuropeer. Enligt AKU (1991) var arbetslösheten för utländska 
medborgare i åldersgrupperna 21-24 år 11,5 % och för motsvarande 
grupp svenskar 5,8 %. Tidigare tendenser till större arbetslöshet bland 
kvinnor än män har i början av 1990-talets förskjutits i Sverige och 
männen har numera högre arbetslöshetstal (i EG-länderna är förhål
landet det omvända, 11% arbetslöshet bland kvinnor, 7,7 % bland 
män). Arbetslösheten bland de utländska kvinnorna (5,8%) är nu lägre 
än bland männen (7,4% ). 

Däremot har uppgifter om ohälsa, särskilt bland sydeuropeiska kvin
nor blivit alarmerande. Situationen för sydeuropeiska kvinnor från i 
första hand Jugoslavien och Grekland har tillsammans med finskornas 
länge varit typisk för allt som gällt arbetsmigranter. De har i stor 
utsträckning varit sysselsatta i produktionen i arbeten som ibland 
bedömts som mera påfrestande än de deras män eller någon annan 
grupp i samhället haft. Fram till 1970-talet, dvs under hela 1950- och 
1960-talet var förvärsvsintensiteten bland arbetsmigranter högre än för 
totalbefolkningen. Man kan kanske beskriva det så att denna tid av hårt 
arbete har resulterat i att invandrade kvinnor från äldre kontingenter 
av arbetsmigranter har "kvalificerat sig" för en i särklass dålig hälsa. 
Förslitningsskador är ett kvinnligt problem i Sverige generellt sett 
(70% drabbade är kvinnor) och sambandet mellan arbete och hälsa är 
numera uppmärksammat i olika forskningsrapporter. Tungt arbete, 
monotoni, men samtidigt stress och felaktiga arbetsställningar, 
påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Om detta vittnar alarmerande 
uppgifter från Stockholms läns landsting (1988) och 
Riksförsäkringsverket (1990), som visar att just kvinnliga 
arbetskraftsmigranter har drabbats hårt uttryckt i andelen sjukdagar, 
långtidssjukskrivningar och förtidspensionering. Brister i fortbildning 
och utbildningsmöjligheter för dessa kvinnor har påtalats och 
fackföreningarnas passivitet har kritiserats i samband med att 
kvinnornas ohälsa uppmärksammats. 

En följd av dessa kvinnors "negativa berömmelse" är att de själva och 
deras "kultur" utpekats som orsak till deras problem. Detta kan även 
betyda att de själva invaggas i - socialiseras till - en negativ självbild; 
som utsatta och hjälpbehövande, hotade av sin underordnade ställning 
på arbetsmarknaden, sina föråldrade traditioner, sitt kulturella arv, sina 
män och stora familjer, liksom av sina levnadssvanor och värderingar 
(sevidareÅlund 1991). 
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Invandrade kvinnor i kulturaliseringens kölvatten 

Fokusering på kulturella olikheter är förhärskande i Sverige. Problem 
som är förbundna med sociala spänningar förstås ofta i snävt etniska 
och kulturella termer. Detta kulturalistiska perspektiv på "invandrar
problem" präglar såväl forskningens huvudfåra som institutionella 
ideologier och praktiker. Bakom kulturpluralismens retorik tycks det 
finnas en dold dagordning för kulturmöte inom ramen för en given 
"naturlig ordning". Detta leder inte sällan till utpekande av avvikande 
kulturarv, som ett problematisk handikapp som i form av stereotypier 
påklistras invandrare. Missförhållanden på arbetsmarknaden, i utbild
ningssystemet och i "invandrarfamiljen" tenderar att bortförklaras som 
orsakade av kulturella konflikter. 

Denna typ av reduktionistisk snedvridning i förståelsen av sociala 
konflikter hänger samman med en utbredd användning av en förenklad 
syn på etnicitetens innebörd med överbetoning av kulturella aspekter 
på bekostnad av sociala, strukturella och klassmässiga aspekter. Bris
tande uppmärksamhet på socio-kulturella processers komplexitet har i 
ökande utsträckning kommit att kritiseras i aktuella akademiska debat
ter relaterade till modern invandring i Västeuropa och Nordamerika. 

Inte minst forskningen om invandrade kvinnor har, ofta i syfte att 
klargöra förtryck, oavsiktligt kommit att bidra till en ideologiproduk
tion med problemfokuserande karaktär. Bilder av en mångsidig under
ordning på basis av klassmässig, könsmässig och etnisk tillhörighet, 
underkastelse under "kvinnoödet", och så vidare, har kommit att bli en 
dominerande del av förståelsen av invandrarkvinnans situation. Först 
under senare tid, och i konflikt med ovanstående synsätt, har perspek
tiv som handlar om motstånd, egna resurser och revolt, börjat upp
märksammas i Sverige, av främst migrationsforskare med invandrar
bakgrund. 

Den feministiska forskningen i Skandinavien har fram till 1990 i stort 
sett "osynliggjort" invandrade kvinnor. Det är framförallt svarta feminis
ter i USA och England som med en systematisk kritik av etnocentrism 
och eländesforskning i den feministiska debatten lagt en grund för 
nytänkande. Jämförelser med infödda och vita medelklasskvinnor har 
befäst ett etnocentriskt perspektiv på svarta och invandrade kvinnor. 
En ständig fokusering på underordningsaspekter har burit fram ett 
förlamande eländesperspektiv. Svarta feministers kritik riktade dock 
främst uppmärksamheten på "en tendens inom feminismens huvudfåra 
att permanenta och totalisera hierarkier i den sociala ordningen, det 
vill säga "sexismens och könsordningens primat över rasismen och 
rasindelningen" (Stasiulis 1987: 5 ). På så sätt, genom att utpeka rasism 
som den primära källan till deras förtryck och ifrågasätta patriarkat som 
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centralt analytiskt begrepp, har svarta feminister ifrågasatt universalite
ten av centrala kategorier och antaganden i den feministiska analysens 
huvudfåra. En "major disagreement" (ibid.) i sammanhanget avser den 
roll som tillskrivits kärnfamiljen i feministiska debatter. Svarta kvinnor 
hävdar att det är en högst problematisk generalisering att, som det van
ligen görs i tolkningen av svartas missförhållanden, karakterisera 
familjen som säte för kvinnans förtyck. De påpekar istället betydelsen 
av rasismen för könsrelationer, familjestruktur och den delade arbets
marknaden. Svarta kvinnor har oftare en ekonomiskt oberoende och 
en försörjarroll i familjen som samtidigt ansträngs genom rasistiskt 
uttryckta restriktioner och praktiker som verkar splittrande på den 
svarta familjen. Rasialiserade könsideologier, snarare än familjerelatio
ner, hjälper till att förpassa svarta och invandrare till en redan köns
segregerad arbetsmarknads bottenskikt, skriver Stasiulis (ibid.). Hon 
hävdar också en implicit förekomst av "dubbla värdeskalor" enligt vilka 
inträde i lönearbete betraktas som emancipatoriskt för migrantkvinnor 
men underkuvande för vita och icke migrantkvinnor. Dessa skilda 
"värdeskalor" är ett resultat av ett eurocentriskt beraktelsesätt som bl a 
uttrycks genom föreställningar om passiva invandrarkvinnor som helt 
dominerade· av sina män ("completely dominated by dictates of men
folk" (ibid.) ). 

Motsvarande tolkningar av relationer mellan könen i invandrarsam
manhang har ofta förekommit i Sverige. Etnocentrismen har här hos 
oss även gjort sig gällande när det gäller ett okritiskt bejakande av 
lönearbetets emancipatoriska innebörd för invandrarkvinnor. Detta 
synsätt kan medverka till att göra invandrarkvinnors lämplighet för 
arbeten på arbetsmarknadens bottenskikt naturgiven, så att säga. Allt 
detta pekar på hur viktigt det är att göra upp med kulturella stereoty
pier och etnocentriska generaliseringar som fördunklar verklighetens 
komplexitet och därmed blockerar förutsättningar för ett solidariskt 
samtal. 

En egen röst i det gemensamma samtalet 

Någon systematisk diskussion i fråga om etnocentrism i synen på in
vandrare och invandrarkvinnor har inte förts i Skandinavien. De ofta 
heta debatterna bland feminister i England och USA är dock relevanta 
när det gäller osynliggörandet av invandrarkvinnor i Skandinavien. Rita 
Liljeström (1979) har i ett sammanhang skrivit: 

I dag sprider ett vitt förgrenat kommunikationsnät västerländsk mark
nadskuftur. I debatten kring utvecklingsländers problem är det underför
stått att 'modernisering' är liktydigt med 'förvästligande'. Invandrare står 
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inför konflikten att å ena sidan slå vakt om sin etniska identitet, och å 
andra sidan att 'kvalificera sig' i skolan och på arbetsmarknaden enligt det 
kollektiva tolkningsmönster som betyder att 'modernisera sig' för att få 
tillträde till den expansiva skandinaviska marknadskulturen (Liljeström 
1979: 53). 

Denna kollektiva kultur eller modell för livsföring utformar i kraft av 
sin auktoritet en norm där "det annorlunda blir deformerat och 
hotande" (ibid.:47). I denna anda har invandrarkvinnornas särart för
ståtts som beklagliga eftersläpningar, tillhörande lägre stående kulturer 
som bör ändras och anpassas till det moderna. Behovet av ett nytt per
spektiv på invandrarkvinnor och deras kulturella bakgrund och faktiska 
livserfarenheter är uppenbart. I annat fall primitivt och ociviliserat, är 
det bäddat för intolerans, krav på disciplinering av avvikande, avvisning 
av icke anpassningsbara, kulturell selektion av "lämpliga" flyktingar och, 
i förlängningen, en kulturell apartheid som samlevnadsform. En "egen 
röst" i det gemensama samtalet blir då särskilt viktig. 

När det gäller bedömningen av egna arbetslivsvillkors historia och 
framtid, som sammanfattar vad som är fel och vad som bör göras, träder 
ibland enskilda invandrarkvinnor fram och talar på ett klargörande sätt 
som levandegör och förtydligar statistikens gömmor och abstakta sam
manfattningar. Nedan kommer ett samtal med Mira att presenteras i 
sin helhet. Genom sin "rapport från banan" representerar hon i min 
mening ett sådant förtydligande som kan stimulera till konkreta förslag 
på basis av erfarenheter från människor i omedelbar kontakt med verk
stadsgolvet. 

Miras fall motsäger det mesta i de stereotypa föreställningarna om 
invandrarkvinnor som passiva eller offer för sin kultur. Samtidigt visar 
hon på hur diskrimineringen konkret verkar och upplevs, hur män
niskor bryts ner, hur arbetserfarenheter påverkar det privata livet och 
vice versa, men också hur levande livet utgör en komplex helhet, på 
gott och ont. · 

Mira: en livskarriär i revoltens tecken 

Mira kom till Sverige med sin man som fick jobb på V1V. Hon avslu
tade grundskoleutbildningen i Jugoslavien. Efter många år då barnen 
vuxit upp tillspetsades konflikten med mannen som inte riktigt hängde 
med i hennes utveckling. Detta resulterade i skilsmässa. Hon har jobbat 
på samma arbetsplats under hela sin Sverigevistelse. Hon har allvarliga 
kroppsliga förslitningar. Men här slutar likheterna med facit för hur det 
går för jugoslaviska invandrarkvinnor i Sverige. Hon är inte utslagen 
eller förtidspensionerad. Hennes liv vittnar istället om en kamp mot 
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diskriminering som visar sig innefatta en medveten kritik av arbetsför
hållandena. Miras sociala engagemang på och utanför arbetsplatsen 
illustrerar vidare ett pågående kollektivt medvetandegörande och en 
framväxt av föreningsarbete för de utslagna invandrarkvinnornas åter
upprättelse. 

I Sverige "härdades stålet" 

Framför mig sitter en leende, tillbakalutad, trygg kvinna som represen
terar den första generationen jugoslaviska arbetsinvandrare. Som 26-
åring kom hon som en vuxen människa till Sverige 1966. Och här i Sve
rige "härdades stålet", för att använda hennes egna ord om hur det var 
och hur det blev. Mira är 50 år. På Fabriken sedan 1966. Gift för andra 
gången. Vacker och välvårdad för hon sig på ett sätt som döljer att 23 
år på Fabriken har lämnat sina spår på kroppen. "Jag har svårt att 
knäppa behån på morgonen", säger hon, "men efter någon timmes 
arbete kommer värmen och mjukheten tillbaka till de svullna 
musklerna." Hon verkar ha tagit sina kroppsliga smärtor med sin "höga 
klackens spark". Hon ger sig inte, Mira, och på den egna vägen lyfter 
hon upp så många andra jugoslaviskor hon hinner med. 

Hon är inte utslagen. Hon verkar vara fräsch och pigg, engagerad 
som människa och föreningsaktiv. Har gått kurs i svenska, både genom 
Fabrikens utbud och privat: en påbyggnadskurs som hon själv betalat 
för att putsa på språket. På Fabriken har hon gått igenom ett tiotal 
fortbildningskurser; fackliga, sociala, "psykologiska" ("självförtroende 
kurs"), rättslig orientering för utlänningar och flera yrkesmässiga fort
bildningskurser. Hon vågar det mesta. Hon "höjer rösten regelbundet 
när det behövs". Numera finns hon i ett arbete som kräver högre kvali
fikationer. Men hon är mycket kritisk och besviken över invandrarbok
slutet; ett slit som var olönsamt och otacksamt. 

"I början var det slit och sparande. Byggande i dubbel mening. Man 
byggde hus i Jugoslavien, och man byggde upp sociala relationer här i 
Sverige. Och så rev man ner dessa relationer. Och nu byggs de upp 
igen ... " 

Dessa invandrarskapets och integrationens trauman kan vi inte 
närmare gå in på här. I korthet handlar det om hur relationer mellan 
invandrade jugoslaver förändrades i den sociala differentieringens och 
de enskilda livskarriärernas spår. I avsaknad av socialt utrymme i det 
svenska samhället ansträngdes den egna gruppens sociala ramar till 
bristningsgränsen. Sedan kom insikten att "den största rikedom är 
mänskliga kontakter". Den äldre generationen såg sina barn på väg in i 
svenskheten och i de egna leden en framväxande isolering, sjukdom, 
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och smygande depression. En uppryckning som nu är på gång yttrar sig 
i att man försöker hjälpa varandra att finna sin plats, medvetet och till
sammans, här och nu. 

"1966 sålde vi våra händer till svenskarna. De själva använde hjärnan. 
Om vi gjort tvärtom skulle vi i dag vara i en bättre förhandlingssitua
tion. Vi kunde välja. Att stanna här i bättre valsituationer eller åter
vända med kunskapsvinster. Datoriseringsprocess och engelska skulle 
inte spöka som i dag. Du måste förstå att när vi kom saknade vi bara 
språket. Åtminstone våra killar låg på toppen i alla andra avseenden då, 
utbildning och kvalifikationer, alltså. Nu är vi efter. Vi gjorde en dålig 
affär helt enkelt. Nu görs vi till problem av dem som var smartare än vi, 
som tjänade pengar på oss, våra händer alltså. Frågan är om inte de 
också skulle ha säkrat sig en större vinst om de inte stannat vid hän
derna. Om man ser på sikt alltså. Som det är nu betalar både de och vi ... 
genom sjukskrivningar. Vi tjänade ihop till sjuka ryggar ... som nu på ett 
ironiskt sätt blir mer eller mindre faktiska skäl att inte kunna gå vidare 
och fortbilda sig. För kvinnorna känns det meningslöst att slita vidare, 
de har gett sitt till överpris. Hälsan kan du inte betala i pengar. Varför 
skall man pressa ut den sista droppen?" 

Miras inledning var rakt på sak. Hon har varit med jugoslaverna hela 
den långa vägen; både när de var "upprätta, hopvikta och på golvet". 
"1966 var banorna fyllda med jugoslaver. Ungdomar. Slet i ett och 
tänkte på förtjänster. Dessa människor var inte intresserade av något 
annat. Och så trampade vi runt på samma plats. I alla år. I dag är vi så 
svartlistade så att inte ens den som verkligen arbetar kan komma fram, 
bli betrodd. Därför är jag besviken både vad avser arbetet och arbetar
kollektivet." Den största orsaken till besvikelse ligger enligt Mira i bris
tande uppskattning. 

"Du kan göra rätt hundra gånger och fel en gång. Men det är bara 
felet som observeras - som om jag aldrig har gjort annat än fel... Men 
den som jobbar han felar och den som inte jobbar felar inte heller ... ", 
säger hon filosofiskt. "Den andra orsaken är upplevelsen att de ser på 
oss som dragdjur ... ", som inte kan annat än att slita fysiskt. Följden blir 
att man känner sig både stämplad och försummad, som arbetare och 
som människa. Detta gäller speciellt kvinnor, tillägger hon. "Under 
mina 23 år har jag aldrig varit problem i själva arbetet, aldrig sagt, 'jag 
vill inte' eller att jag inte kunde göra vad jag uppdrogs att utföra. Jag 
har alltid ställt upp. Men detta missbrukas. Nu i efterhand inser jag att 
just kvinnor gör fel; ställer upp på allt och för mycket. Killar är bättre 
på att vägra." 
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"Hon är bara jugoslav": om sociala rangordningar, etniska relationer och 
f otbollsspel som merit 

"En gång var jag själv i kris. Skilsmässa är en tuff sak att gå igenom. Jag 
stod ensam med problem hemma, slit och småbarn. Ont om pengar. Jag 
bad om hjälp, lättare arbete, anpassade tider. Alla visste vad jag gick 
igenom. Ingen erbjöd hjälp. Ingen ställde upp på mig. Efter tjugotre år, 
då jag fick nog och sa till chefen att jag kommer att ställa till skandal 
om jag inte får dagtid, fick jag äntligen byta. Men det kostade magsår. 
Att vänta på detta. Tjugotre år i skift. Men varje gång jag ansökte om 
dagtid var det svenskar som fick det. Första gången jag fick nobben var 
det i konkurrens med en svensk som jobbat här i tre år och jag femton. 
Motiveringen var att han spelar fotboll, så han behöver dagtid. Det var 
då jag insåg vilka skillnader det finns i behandlingen av oss och av sven
skarna." 

Hon säger inte utan bitterhet att även hon själv fortfarande kan ha 
svårt att få folk att tro på att hon verkligen har ont. Hennes bröstkorg 
är "deformerad på grund av tidigare slit, men om du säger det till folk 
tror de att jag bluffar som det antas att vi juggar gör ... Det är sorgligt att 
dina egna kamrater inte tar för givet att inte bara maskiner utan också 
människan slits ut. Istället har vi fått stämpel som dumma jugoslaver, 
värdelösa som det heter i daglig tal. 'Det är en jugoslav' kan de säga, 
och med detta har de underförstått meddelat allt, ta inte dem på allvar, 
alltså." Miras personliga erfarenheter av diskriminering pekar på före
komst av polariserande sociala konflikter: "Vi hade en stor konflikt vid 
ett tillfälle. Jugoslaverna föreslog mig som personalombud, svenskarna 
en svensk kvinna. Svenskan gavs tillfälle till alla möjliga meriterande 
kurser. Jag hindrades. I valet fick hon svensk uppslutning och fick job
bet." 

Arbetskamratskapen håller på att urarta enligt Mira. Tävling, över
vakning och individualism håller på att genomsyra relationerna på job
bet. "I regel är det någon "sveda" (svensk) som trakasserar kamraterna 
och fjäskar hos cheferna. Cheferna litar mera på honom än på oss. Själv 
gör han mindre av sitt eget arbete och kontrollerar istället oss." Mira 
menar att denna form av övervakning har fått en etnisk prägel som frä
ter på arbetarkollektivet. Vad beträffar sociala relationer på arbetsplat
sen återger Mira i samtalet det som i vetenskapliga sammanhang kallas 
etniska rangordningar. Högst upp finns svenskar. Sedan kommer finnar 
och därefter jugoslaver, turkar och längst nere flyktingar från tredje 
världen. Indelningen stämmer överens med den syn på upplevd kul
turell närhet/distans som Westin (1987) redogör för i en undersökning 
om svenskarnas attityder till invandrare. 
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"Finnar har kommit lite längre än vi men de är också svartskallar. De 
har det inte lätt med sin tystnad. De har svårt att lära sig svenska. De 
håller sig mycket tillsammans och hjälper varandra. Men de kontaktar 
aldrig oss andra. Söker du själv kontakt är de justa. Men det gör vi säl
lan. Så även svenskar. De samlas för sig. Vid kaffet ser du varje språk
grupp för sig... Turkarna är där nere. Men flyktingar har verkligen 
problem... här ser man sämst på dessa stackare... De ser på oss lite 
annorlunda än på turkar, jag tror att de liksom upphöjer oss även om 
de talar nedlåtande om oss. Hur vi ser på turkar? Nej, vi ser inte ner på 
dem. De är väluppfostrat folk. Jag har en granne som kom till min dörr 
häromkvällen. Hon vek sig stackare ner till marken med sina ursäkter 
för att hennes ungar larmade och det var helgafton. Man glömmer ofta 
bort hur artigt folk de är, dessa turkar. Men det kan man se på jobbet 
också." 

På jobbet ser det ut som om folk internt indelas i två kategorier. De 
som sliter och de som slitits ut. Men, enligt Mira ser svenskarna på alla 
jugoslaver som fuskare: "Jag umgicks mycket med svenskar för att lära 
mig språket. Där mellan dem kan du höra mycket om hur vi ligger till. 
Samtidigt fick jag tidigare fina kamrater bland svenskarna. Det är det 
kamratskapet jag saknar och nu ser upplösas. Det var ett sammansvet
sat gäng, den gången. Jag var då mitt i krisen. Behövde snacka ut utan 
att förtalas. En man i gänget, kallades för 'lapp-jävel', norrlänning. Han 
var en superlyssnare och tröstare. 'Tiden kommer att visa hur duktig du 
själv är' brukade han säga. Han flyttade härifrån." 

Om relationer mellan kvinnor på jobbet säger hon: "Det som länge 
oroat mig är den stigande misstro som börjat spridas mellan oss 
(kvinnor) särskilt på jobbet... man litar inte på varandra. Tidigare då vi 
alla satt pressade som en flock på bandet var situationen en annan, folk 
utgick ifrån någon underförstådd solidaritet. Sedan blev det att vissa 
blev sjuka, andra klarade sig, vissa klättrade uppåt. .. Liknande kan du 
se ute i samhället. Men här liksom krympte utrymmet. Ytterst få hade 
valmöjligheter, och då började armbågarna rotera ... i det lilla utrymmet 
som blev oss tilldelat." 

Jag frågade om inte detta kanske även hänger samman med en kom
bination av jugoslavernas historia på fabriken och de aktuella föränd
ringarna i arbetet. 

Enligt Mira rör det sig om parallella processer. Utslagning av de 
"gamla" sker parallellt med de ändringar i arbetsorganisationen som 
synliggör polariseringen mellan etniska grupperingar. "Äldre" jugosla
ver syns nu lättare i sido-stationerna - och de bevakas så att säga. Lik
nande fick jag höra av ett Uugoslaviskt) personalombud som menar att 
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det är lätt att förstå att folk blir uppretade när de får samma lön för ett 
arbete med högt tempo som gubbar som tar det lugnt. 

Det ser ut som om vassa armbågar har mycket att säga till om. I det 
läget har Mira börjat arbeta "socialt". På jobbet talar hon med kvin
norna: "Jag säger att jag ingenting vinner på att slå ut dig med min arm
båge. Och det handlar inte bara om att vi jugoslaviskor måste hjälpa 
varandra, utan att alla människor behöver hjälpas åt, oavsett om de är 
jugoslaver eller svenskar." I korthet handlar det om att Mira arbetar 
emot det som hon ser som "strömmen" - ökande misstro och armbågeri. 
Hon oroar sig för att detta skapar dels etniska polariseringar men sedan 
också sönderfall av alla mindre kompisgrupper. 

"Ett vackert ord i arbetet ... " 

I sin syn på Fabriken som arbetsplats reflekterar Mira vad som håller 
på att ändras i produktionen och organisationen och vad som kan göras 
bättre. Hon verkar prioritera de mänskliga relationerna högst; möjligen 
för att de systematiskt kommit på efterkälken. Mycket av hennes kom
mentarer, liksom andra kvinnors, handlar om krympande hänsyn och 
uppskattning överhuvudtaget, samt en tendens för den enskilde att bli 
osynliggjord som mänsklig varelse, som utbytbar och som reducerad till 
sin arbetsinsats. 

"Arbetsledare är ett både bekvämt och socialt förslappat folkslag. De 
promenerar runt och bidrar mycket lite varken vad beträffar kvaliten av 
vårt arbete eller våra inbördes relationer. Det hela börjar likna ett in 
och ut schema. Du kommer in och åker ut som arbetskraft, både dagli
gen och allmänt... Om du slutar registrerar ingen det. Arbetet blir lik
som lika mekaniskt. Vad skulle jag göra om jag fick bestämma? Ja, jag 
skulle först ordna en fantastisk arbetsorganisation. Kärnan i den skulle 
vara kontakt och samtal. Som det är nu flyter det över huvudet på oss: 
cheferna har sina möten och informerar arbetsledarna som ger oss 
uppgifter. Ingen frågar oss vad vi tycker om det hela." 

I sin syn på facket är Mira kritisk: "Facket är slappt i dessa avseenden 
också. De har sina interna möten men vill du veta något själv måste du 
dit och fråga. De kommer aldrig till arbetsplatsen för att fråga vad vi 
anser. De sitter väl mest. De kan lyssna på dig och lova mycket, men 
därefter .... Ja, facket och företaget kommer mycket väl överens. Vi blir 
åsidosatta i båda fallen. Det tråkiga är att arbetaren får höra mera av 
företagsrepresentanterna än från facket vad beträffar ändringar i 
arbetsorganisationen. I dessa avseenden är vi som arbetare lika miss
nöjda, oavsett om de det gäller är svenskar, finnar eller vi jugoslaver. 
Facket har tystnadsplikt, men det hörs obehagliga saker om denna tyst-
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nad. Därför håller jag mig ifrån att söka hjälp från facket om jag skulle 
behöva ... Det har blivit så att man är sig själv närmast och ensam om att 
klara sig." 

I denna känsla om att vara ensam, övergiven och utanför deltagandet 
i arbetsplaneringen ser Mira ett stort problem: "Jag skulle bry mig om 
varje enskild arbetare. Jag skulle informera alla på ett möte minst en 
gång i veckan. Med diskussion. Där skulle jag meddela vilka föränd
ringar som planeras, förklara dom och ge stöd åt alla som känner sig 
osäkra. Att vara snäll är viktigt men det säger ingenting. Det gäller att 
se alla närvarande, lära känna dem och uppskatta människan. Ett vack
ert ord skapar trygghet samtidigt som det motiverar ... De är nöjda med 
mig och jag med dem och med mig själv. Det hjälper enormt för trivseln 
på jobbet och för arbetsprestationen. Det finns en italienare som är 
arbetsledare. Hans arbetare kommer varje dag utan problem till jobbet. 
Han är modellen. Samtidigt som han noggrant förklarar arbetet och på 
ett seriöst sätt gör en uppmärksammad på vilka fel man gjort, berättar 
han mitt i det hela en rolig historia. Han hinner med den mänskliga 
kontakten. I dag har den mänskliga kontakten på arbetsplatsen blivit 
det viktigaste momentet. Folk är osäkra inför alla förändringar och 
inför ett stigande tempo som gör att de inte hinner tänka. Man vill inte 
bli maskin heller." 

Arbetsorganisation och ny teknologi 

"Jag tycker att införande av ny teknologi befriar människan arbetsmäs
sigt. Men den kan hota arbetaren. Femtio robotar kan ersätta etthun
draochfemtio människor. Folk blir utan arbete och mångas arbete blir 
tristare. Det blir som om roboten tänker och människan följer efter. 
Ombytta roller alltså. Reparatören följer efter roboten som är i cen
trum. Roboten liksom utför jobbet. Tidigare har människor slitits ut 
mer men de hade större självförtroende. Så därför menar jag att ny 
teknologi kan befria människan i dubbel mening - befria armarna, men 
också hjärnan och slutligen friställa dig. Tempot kan ändras olika på 
olika arbetsplatser, men det är inte själva tempot som behöver vara det 
stressigaste. Beroende stressar. Beroende av andra, osjälvständigt 
arbete och i detta även robotar som gör dig ytterligare beroende - av 
både maskinerna och andra människor. Det stressar mest. Du krymper 
liksom varje dag utan att veta vad du själv är i slutändan ... Då blir det 
omöjligt att ha visioner. Vad kan jag tycka och fantisera om när jag inte 
hinner annat än stressa upp i takten ... " 

I de pågående ändringarna i arbetsorganisationen ser Mira många 
fördelar. Att arbeta tillsammans i en grupp kommer att minska intri-
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gerna. Polariseringen mellan dem som kontrollerar och leder arbetet 
och dem som utför det och kontrolleras kommer att försvinna, tror hon. 
Ett team-arbete kommer att integrera alla dessa funktioner. Män
niskans ansvar växer och med detta motivation, fantasi och kamratskap: 
"När vi på det sättet arbetar tillsammans kommer även kamratskapet 
att stärkas i takt med självförtroendet. Som det är nu är alla i konflikt 
med varandra. Kontrollanter med verkmästare, båda med arbetare, 
arbetarna med varandra." 

Mira anser att organisationsändringar ökar det mänskliga utrymmet: 
"Numera håller planeringen av arbetsorganisationen på att stimulera 
utvecklingen av självstyrande arbetsformer. Banans band kommer att 
bytas ut mot mindre grupper av arbetare med självstyre och större grad 
av självständiga arbetsuppgifter. Redan nu ser vi hur dessa grupper 
samordnar sin tid och verkar trivas i sina grupper. De dricker kaffe till
sammans som arbetsteam, äter sin frukost och snackar om sitt arbete. 
Det är mycket bättre än den nuvarande passivicerande arbetsledarfor
men. Arbetsledarna ser efter sina favoriter och övervakar produk
tionen utan att stimulera någon till någonting." 

Mira ser positivt på framtiden förutsatt att den mänskliga dimensio
nen bejakas. Uppmärksamhet kan även förhindra onödig utslitning 
samtidigt som den kan hjälpa de utslitna att inte känna sig kriminella. 
Huruvida kommer det att uppstå tendenser till att folk grupperar sig i 
"elit"grupper? Den viktigaste frågan inför framtiden ser Mira i möjlig
heterna till vidare "skolning" av arbetare. Kurser är ett sätt att kunna 
delta, kunna förstå vad som sägs, kunna hänga med yrkesmässigt. Men 
att att gå på kurs förefaller vara förbundet med många hinder. 

Kurser och utgifter 

"Ja, det är ett tema för sig. När de säg att vi ville arbeta, gav de oss ännu 
mera arbete och hindrade och hindrar oss att gå på kurser. Det är den 
enkla sanningen." Vad beträffar dessa hinder ger Mira ett exempel: 

"Stat eller kommun, jag vet inte riktigt, tilldelade tjugo miljoner kro
nor till invandrarnas utbildning. En del av dessa pengar gick till Fabri
ken för företagets utlänningar. En grupp lärare ansökte om att börja 
arbeta med invandrarutbildningen. Brevet om att kurserna skulle starta 
kom till troligen samtliga arbetsledare. Men dessa har antagligen stop
pat det i någon låda eller rivit sönder det. Hur vet jag det? De flesta av 
oss fick aldrig information om kurserna av våra arbetsledare. I efter
hand fick vi veta att dessa stackars lärare kom och väntade på oss för 
att göra språktester. Men ingen av oss mötte upp. Man visste inte om 
det eller fick ordnad ledighet från arbetet... Men ett avtal hade skrivits 
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från Fabrikens sida att man skulle släppa arbetarna under de två 
planerade timmar som lektionerna skulle ta. Det fuskades helt enkelt 
från arbetsledarhåll för att förhindra oss att gå på utbildningen. Där ser 
du! De ser på oss som dragdjur ... När vi sedan klagade låtsades de ha 
glömt bort det." 

Mira själv försökte att delta ändå: "Jag fick nämligen brev personli
gen, samtidigt som min arbetsledare faktisk informerade oss - men, med 
restriktioner! Han krävde att vi skall jobba till 13.00. Kursen startade 
ungefär då, kl. 13.20, och jag skulle inte hinna. Jag sa till honom att jag 
arbetar med skitiga saker, måste ha ett minimum av tid för att tvätta av 
mig och gå till kursen och och inte springa i min ålder. Jag klarar inte av 
den stressen. Istället för att förstå detta krävde han att jag skulle stäm
pla varje gång jag skulle gå som för att försäkra sig om att jag inte slu
tade tidigare ... En sådan brist på förtroende ... Sådant småaktigt gnäll 
och samtidigt en form av psykisk terror gjorde att jag sprang två gånger 
till kursen och sedan orkade jag inte längre. Jag blev så upprörd av 
denna illvilliga övervakning." 

Det som tycks vara det stora problemet beskriver Mira som att 
"arbetsledare prioriterar svenskar framför oss när det gäller fortbild
ningsmöjligheter. Däri ligger den stora diskrimineringen. Vi hindras att 
gå framåt. En svensk kom till min avdelning, fick samma arbetsuppgift 
som jag nu länge haft men skickades omedelbart till fortbildning istället 
för mig. Jag visste faktiskt inte ens om denna kurs. Det gjorde inte 
svensken heller. Så vi var lika lite informerade. Men chefen valde 
honom och inte mig. Kamrater tyckte att det var på grund av att sven
sken fjäskade. Jag vet inte, både det och att han är svensk tror jag. Jag 
har länge velat fortsätta förbättra mina skrivkunskaper i svenska. Om 
det inte blir genom jobbet kommer jag att göra det privat." 

Också avseende kurser ser Mira kritiskt på fackets roll: "Facket? Nej 
ingen direkt hjälp. De säger att du kan låna pengar och läsa som en av 
våra kvinnor gjort. Men när du är färdig står du där möjligen utan jobb 
men med en skuld på 100.000. Som hon stackare. Hon fick till att börja 
med arbeta på samma arbetsplats bland oss trots att hon kompletterade 
en ekonomutbildning från Jugoslavien. Där satt hon utan man, med en 
lön och höga återbetalningar till facket av studieskulden. Det var på 
gränsen att hon klarade av det. Så den stora orsaken till att folk inte 
kompletterar mera avancerade utbildningar är just utgifterna. Små kur
ser som Fabriken erbjuder är avgiftsfria, men som sagt, alla kan inte 
räkna med dessa ... Där ser jag stora problem för oss invandrarkvinnor" 

Till synes en ond cirkel. Det ser ut som om ett sätt att komma ifrån 
utslitningen är att gå kurser och att kvalificera sig. Samtidigt finns olika 
hinder för just dem som är i riskzonen, invandrarkvinnorna. De har 
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större fortbildningsvårigheter. Dels har de språkhinder, skrivande i för
sta hand. Dels höjer de sällan sina röster. Som kvinnor och invandrare 
är de oftare fastlåsta av och på bandet. Samtidigt som de slits ut "blir de 
problem för att de slitits ut", för att med Mira sammanfatta problemet. 

Föreningsarbete: Att /11 ut "de som talar med väggarna" 

Det "sönderfall" av kamratskap som Mira ser på jobbet möter hon även 
i vardagen. Här, i hennes arbete med jugoslaviska kvinnor möter hon 
en polarisering mellan de framgångsrika, ännu friska och de sjuka. Det 
var de sjukskrivna kvinnornas före detta kamrater från Fabriken och 
liknande, som fick henne att börja arbeta i föreningslivet. 

"Den viktigaste punkten i föreningsarbetet är att hitta våra kvinnor 
som krupit in i sina lägenheter och talar med väggarna. Det finns tyvärr 
kvinnor som har gett upp kommunikationen med yttervärlden. Där ser 
du sambandet mellan arbetet som ger värde och en människa som är 
utan arbete för att den är sjuk och vars sjukdom blir utgångspunkt för 
ytterligare stämpling". 

I samtal med Mira har jag förstått det så att både "samhället", med 
dess antydningar om fusk-sjukskrivningar, och jugoslaverna själva, med 
sitt avståndstagande från de sjuka skapat en olidlig isolering för de 
drabbade. 

"Folk kom hit för att jobba. Också i vår kultur anses sjukdom som 
uttryck för svaghet. De som blev sjuka före andra bedömdes som sva
gare eller ibland som fuskare. Vissa var det. Men majoriteten blev ut
slitna, vilket de också fick skämmas för. För att gardera sig för allmänt 
förtal om fuskande jugoslaviska kvinnor avgränsade de friska sig själva 
från de sjuka. Och dessa stackare som både isoleras och isolerar sig 
själva blir sjuka på allvar efter ett tag. I sin ensamhet börjar de höra rös
ter ... Därför kallar vi dem, 'de som talar med väggarna' ... Det gäller nu 
att så snabbt som möjligt få ut dessa. Men de har svårt att förstå att de 
kan gå ut fritt. De tror att om folk ser dem på föreningarna, då kommer 
de att säga: 'Så du är frisk nog att komma på möte eller fest'. Och det är 
just dessa möten och särskilt fester som kunde ge dem livet tillbaka. 
Som en kvinna jag talade med nyligen. Hon sa till mig: 'Det knackar i 
mitt huvud'. 'I mitt också', sa jag, 'men när jag är ute bland folk glöm
mer jag lättare bort det'. 'Jag har ont i ryggen', sa hon. 'Jag med', sa jag, 
'på morgonen blir jag också stel, men arbetet hjälper till att värma upp 
mig så det blir lättare'. Och nu har hon blivit religiös och börjat läsa 
bibeln. 'Också ett sätt att lära sig svenska', sa jag, fast mindre trevligt. 
Det är visst Jehovas vittnen som öppnar öronen för sådana som hon, 
som ingen annan besöker. Hennes man slog larm till oss i föreningen 
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och jag kom till dem. 'Nu skall du gå tillbaka till jobbet', sa jag. 'Men, 
jag kommer att svimma av smärta', sa hon. 'Inte om du äter en stadig 
frukost', sa jag. 'Och dina arbetskamrater, vilka de än är, kommer att 
säga både bra och dåliga saker till dig, men de bli mera sällskap än 
bibeln. Du blir lite friskare än om du stannar hemma och knäpper till 
fullständigt. Du hinner börja tänka på annat än din sjukdom'. Efter åtta 
månaders sjukskrivning började hon så att arbeta igen. Hon fräschade 
upp sig. Hon sa till mig: 'Det går tungt, jag blir mycket trött. Men det 
knackar mindre i skallen på jobbet, det blir värre när jag lägger mig .. .' 
'Där ser du', sa jag, 'det är dina väggar som fortsätter att snacka 
hemma. På jobbet hör du dom inte'. " 

Mira menar att felet ofta ligger i att man inte tar också dessa 
"knackningar" på allvar - placerar dem var de hör hemma. "Om en 
patient inbilldar sig att han har en groda i magen då är det läkarens sak 
att ta ut den och inte säga 'att den inte finns'," avrundar hon. Men det 
är lika mycket fel att isolera dessa kvinnor och lämna dem till varandra 
så att de i all oändlighet diskuterar olika mediciner och sina sjukdomar. 
Nu har exempelvis denna kvinnas situation förändrats radikalt: "När 
hon kommer hem har hennes man, som är pensionär, ofta lagat middag. 
Hon vägar säga det till mig utan att skämmas. Hon har kommit långt. 
'Vad gör du när du har ont i skallen', frågor jag. 'Jag tar en tablett', sva
rade hon nyligen." 

I denna tragikomiska historia ryms mycket besk kritik av omvärldens 
bemötande av dessa kvinnor. Sjukdom som skamstämplas. Ointresse 
som förlamar. Mänsklig omsorg som uteblir. När sjukdomen väl inträf
fat är den många gånger orsakad av bristande intresse för arbetsvillko
ren frän de ansvarigas sida, menar Mira. Folk tvingas att allt för länge 
arbeta med tunga och päfrest;mde uppgifter på samma arbetsplats. 
Detta ointresse av och för folks liv och hälsa markeras när de blir sjuka. 

"Då kasseras de. Ingen bryr sig om du är sjuk, om du kommer tillbaka 
eller inte. För människan själv, att komma och jobba eller stanna 
hemma, blir situationen lika, lönemässigt sett. Det är den sociala fak
torn som får en att jobba nu för tiden. Att inte förtorka hemma och att 
inte skämmas även om man faktiskt är sjuk. Men arbetsledarna är så 
indifferenta att de skiter i hur du har det. De ringer exempelvis inte och 
frågar: 'hur är det, när kommer du, tråkigt att du inte är med oss' och 
sådant som gör att du känner dig uppskattad, levande, uppmärksam
mad. Tänk om man skulle fä besök hemma. Skulle man vara så person
ligen värderad, saknad och uppskattad, så skulle man säkert krypa till 
jobbet om så behövdes. Nu kan du lika väl vara död. En annan tar din 
plats." 
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Denna utbytbarhet och osynlighet förefaller vara en tung erfarenhet 
hos alla intervjuade kvinnor. "Våra kvinnor är inte så blyga som det 
sägs. Men stolta. Denna egenskap hos människan har man glömt bort", 
konstaterar Mira. 

Som exempel på den totala glömska man blir förpassad i och på 
taktlöshet i synen på före detta arbetare, berättar Mira följande: "En 
jugoslavisk kvinna blev sjukpensionerad som rullstolsbunden. Hon är 
52 år - ser enormt bra ut stackare, men benen är totalt förlamade. 
Ingen har någonsin ringt för att fråga henne hur det står till efter det 
att hon slutat. Läkaren sa att hennes nerver orsakade förlamningen. 
Till råga på allt dog hennes man och hon blev helt ensam. Då började vi 
kvinnor turas om att gå till henne och laga mat, handla och hjälpa till. 
Vi är väldigt svåra när vi bråkar och intrigerar, men i fall av nöd, som 
detta, ställer alla upp. Hon berättade att företaget äntligen ringde och 
sa att de som slutat kan gå och välja en gåva i en affär som Fabriken har 
här på området. Hon tackade. Men hur skulle hon kunna hämta gåvan. 
Hon kan inte gå. Hon har inte handikappbil eller körkort. Tänk att de 
som ringer och vet om hennes tillstånd inte åtminstone som avskeds
gåva kommer och skjutsar henne när hon skall få sin gåva ... Hon var bra 
medan hon arbetade. Nu skiter de i henne. Om det inte vore så att 
svenskar är så noggranna byråkrater och någon såg på ett stycke papper 
att alla skall ha den här gåvan skulle hon inte finnas till. Men papperet 
är hennes livsbevis ... inte hon själv." 

20 år efter 

Företagets bemötande av "de sjuka" och "utslagna" betecknar Mira som 
en "dålig affär för Volvo och för oss själva". Miras, liksom andra kvin
nors kreativa och konstruktiva syn på alternativa åtgärder och deras 
reflektioner inför förbättringar av i första hand den psyka-sociala 
arbetsmiljön, är ett väsentligt argument mot synen på invandrarkvinnor 
som passiva offer. Deras kompetens och insiktsfullhet borde samtidigt 
bli en utgångspunkt för en kritisk diskussion om "kulturalisering" och 
professionell och social marginalisering av invandrarkvinnor. 

Jag vill i det följande placera Mira i ett bredare sammanhang; jugo
slavernas "Volvo-historia". Avsnittet bygger på mina intervjuer med 
andra jugoslaver; kvinnor, män, vanliga arbetare, föreningsaktiva och 
personalombud. 
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Ett jugoslaviskt familjeföretag 

Den organiserade rekryteringen av jugoslaver gick först till SKF och 
varven. Efter en jordbävning i Skopje kom så 1965 de första jugosla
verna från Makedonien till Volvo. Strax efter kom serberna. I slutet av 
1960-talet kom grupper från Kroatien och Bosnien. 1970-71 avbröts 
den organiserade importen av arbetare från Jugoslavien. Emellertid 
blev Volvo laddat med nästan hela den etniska skalan, ett mini-Jugosla
vien. I en av intervjuerna beskriver en kvinna perioden som "när det 
fanns jugoslaver vid alla banor på Volvo". Jugoslaverna fortsatte att 
komma en och en, som anhöriga till dem som redan fanns där. Volvo 
blev i hög grad ett "jugoslaviskt familjeföretag". Det är det fortfarande 
om än i nedkrympt version; alla intervjuade kvinnor är gifta med 
Volvo-arbetande män. Redan de första killar som kom krävde att deras 
fruar skulle få arbete på Volvo. Detta skapade emellertid problem. 
Facket var inte helt med på noterna. Jugoslaverna hävdade att detta 
var ett löfte kopplat till deras rekrytering. Man lovade se vad man 
kunde göra. Kvinnorna passerade den motsträviga porten. Motviljan 
mot kvinnorna tilltog med tiden då de i början på 1970-talet började få 
ett dåligt renomme på grund av sjukskrivningar. Hela den omtalade 
"kvinno-anställnings-perioden" präglades av bristande 
överenskommelse, tolkar och provanställningar på sex månader. 
Kvinnorna fick tidigt en stämpel på sig. Trots det fick nästan samtliga 
provanställda kvinnor fast anställning." 

I dag har den jugoslaviska gruppen tunnats ut på framförallt kvinnor. 
Omfattande sjukskrivningar omtalas som problem av både arbetgivare, 
facket och kvinnorna själva. Tolkningarna härav går isär. Orsakerna 
tycks vara komplexa; erfarenheter, livs- och arbetsförhållanden lagras 
på varandra på ett sätt som för kvinnornas del tycks resultera i en ond 
cirkel: De kom ofta direkt från skolbänken i Jugoslavien. De släpptes 
in, och satsade tufft, men pressades också hårt av den intensiva takten i 
den industriella arbetsmiljön på VTV. Småbarn kom tätt på invand
ringen och barnsjukdomar tätt på varandra. Hushållsarbete och inte 
minst själva arbetet på Volvo tryckte på. Skift. Bandet. Osäkerhet. 
Stress. Men det som ständigt framförts av både kvinnor och män är 
dock: degraderingen som människa och dekvalificeringen som arbetare. 

Det verkade som om det i starten rådde fullständig "jämlikhet" och 
"jämställdhet". Kvinnor och män "ingenjörer och herdinnor" fick börja 
med liknande manuellt arbete. Nu över 20 år efteråt har en viss diffe
rentiering vuxit fram men inte så explicit att den svarar mot den enskil
des förväntning om att tillgodogöra sig tidigare ( och senare) utbildning 
och möjligheter. 
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"Alla kunde jobba på Volvo som var unga och starka. Det krävdes 
inga kvalifikationer utom snabbhet och rutin. De flesta av männen 
hade med sig utbildning från Jugoslavien som kvalificerade arbetare i 
olika yrken. De fick inga vidare möjligheter kopplade till deras utbild
ning och kunnande. Varken då eller senare. Från början förelåg ett fak
tiskt hinder för avancemang från banan: språket. Det förhindrade ett 
självständigt arbete som tekniker eller ingenjör. Alla ansvarsfulla arbe
ten gick till svenskar, även med tiden, efter det att invandrarna lärt sig 
svenska. "Hellre svensk än utlänning" blev ett utbredd uppfattning 
bland jugoslaviska män avseende deras chanser. Hur är det nu då? 

Av det gamla gardet av jugoslaviska män finns ingen som jobbar 
direkt på bandet. Många arbetar med kontroll. (Attraktiva jobb för 
äldre arbetare). Kör kran. Arbetar med materialtransport. Några som 
är mera kvalificerade har blivit justerare och arbetar med reparationer 
och montering. Av de fåtal kvinnor som är kvar på Volvo finns en del 
"äldre" i kontrollen. Kontrollen är utanför bandet och det anses att man 
där bättre kan anpassa och bestämma sin egen arbetstakt. 

Det ser ut som om "de gamlas" utslitning och arbetserfarenheter inte 
precis gynnat intresset för nyrekrytering av unga jugoslaver till Volvo. 
Det finns få från den "andra generationens" jugoslaver på Volvo. "10-15 
stycken, mest män". Situationen för unga är kanske en annan i dag. 
Språket är inget hinder. Åldersgenomsnittet på bandet är 24-25 år. De 
unga har samma vanor som sina svenska kamrater. De är kulturellt sett 
också svenskar. Men Volvos attraktionskraft har avtagit - samtidigt som 
de ungas anspråk har ökat jämfört med föräldragenerationens. Men 
upplevelser av kulturellt baserade åtskillnader tycks kvarstå också för 
senare invandrargenerationer på VTV: 

"Ett fåtal som startade med teknisk gymnasieutbildning - bland annat 
en flicka förresten - fick arbeta länge i produktionen - så är det alltid i 
starten - och fick sedan bättre arbete. Men det är klart att om de skall 
konkurrera med svenskarna om de mer attraktiva jobben så måste de 
vara bättre än svenskarna. Alla vaktar sitt och de sina, så även sven
skarna." 

I samtal med en personalombud nämnde jag dessa upplevelser och sa 
att de intervjuade kvinnorna påtalade en stämpling av jugoslaver. "Det 
finns i luften sedan 1970-talet då både bråk och andra komplikationer 
fanns med i bilden kring sjukskrivningar. En del fick faktiskt förtidspen
sion, män som kvinnor. Det var också en ambivalent hållning från före
tagets sida. Å ena sida anklagelser om fusk, å andra sidan fastslagna 
beslut om sjukpension. Folk blir också förvirrade ... är man sjuk så är 
man sjuk ... i annat fall skall man vara klarare och inte låta "jugo-histo
rier" ryktesvägen förpesta tillvaron för alla. Jag är själv förvirrad i frå-
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gan. Många människor har slitits ut. Andra slits ut av fasan att behöva 
stanna vid bandet till 65. De som börjat jobba vid 18 års ålder, som en 
del kvinnor, ser det som orättvist jämfört med i Jugoslavien. Där är du 
pensionär efter 30 års arbete. Här skulle de behöva jobba i 47 år ... och 
undrar om det alls blir någonting kvar av dem .... Det fanns en del för
sök med anpassningsgrupper som syftade till att föra de sjukare till mer 
anpassade produktionsformer. Men de sjuka ville ingenting. Det gjorde 
ont vad de än prövade ... Ja, jag vet inte om de är helt körda eller om 
man har tagit dem på fel sätt... för i deras svar finns både 'jag kan inte' 
och 'jag vill inte jobba vidare . .' Jag är benägen att tro att båda delarna 
finns med i bilden men att många är rädda att de blir helt slut om de 
fortsätter." 

Också de intervjuade kvinnorna anser att "efter 23 år på samma plats 
på banan ser du ingen anledning till att pressa ut den sista droppen ... 
Om ingen bryr sig om din hälsa så måste du göra det själv". Medan jag 
satt och talade med personalombudet kom en äldre svensk arbeterska 
som bland annat kommenterat situationen på samma sätt som jugosla
viska kvinnor: "Jag har gjort mitt, orkar inte längre. I dag går det inte 
för äldre folk att vara på bandet... kamraterna från förr är borta och 
omsättningen för stor. Och takten bara piskas upp av ungdomarna". 

Brytningars tid 

I flera intervjuer framfördes detta, att "vi befinner oss mitt i en kolli
sion" mellan den gamla och den nya generationen arbetare, invandrare 
inbegripna. Just skillnader mellan generationer - både vad avser mel
lanmänskliga relationer och arbetskultur - tycks spontant markeras som 
mera besvärande, eller snarare påtagligare än den kollision som 
upplevs i spåren av produktions- och organisationsnormer. Den senare 
förändringen beskrivs på följande sätt: 

Ett rotationssystem introduceras. Bana, timarbetsgrupper och själv
ständigt arbete ( ofta anpassat till äldre) existerar nu parallellt och kolli
derar med varandra. Banan och bandet är ett slitsamt och föråldrat 
system. Timarbete för med sig bättre arbetsvillkor men också grupp
tryck. Den enskilde i sidostationen blir alltmer en svans som sticker i 
ögonen med sitt "anpassade" tempo. 

Den typ av differentiering skapar konflikter arbetare emellan men 
också mellan olika organiserade intresse på VTV. Facket har hamnat i 
korsdrag mellan olika intressen. Mellan Volvo och arbetare, arbetare 
och arbetare. Att minska slitningar i arbetarkollektivet, att förbättra 
självstyre utan att skapa en situation av polarisering i A- och B-lag av 
arbetare. Elitistiskt timarbete skapar en polarisering till· nackdel för de 
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"gamla" i sidostationerna som tiden håller på att springa ifrån. De är 
olönsamma. Vad gör man med människor? Hur underhålla solidaritet 
mellan olika parallellt existerande former av arbete med liknande löner 
men med olikartade temJX>n och arbetsinsatser? De unga kommer, 
arbetar snabbt upp temJX)t och försvinner lika snabbt från Volvo. Vissa 
försöker man hålla kvar. De "äldre" ser här privilegier som de själva inte 
fick eller får. 

I samtal som jag fört med ett fackligt ombud, antyddes en utveckling 
av konflikter mellan arbetare och facket. Ombudet gjorde gällande att 
konflikterna har sin grund i en framväxande effektivisering av arbetet. 
Rationalisering av arbetsprocessen förefaller att skapa polarisering 
mellan arbetare och arbetare. De starka, effektiva A-arbetarna drivs 
fram i en elitistisk team-orienterad utveckling, där den enskildes lön, 
individuella villkor och arbetsförhållanden tar överhand i relation till 
en krympande solidaritet med·"de utslagna", B-arbetarna, som redan nu 
hotas av marginalisering i sina sido-stationer. Medan fackets syn på 
saken går ut på att värna om såväl de "starka" som de "svaga" arbetarna, 
hävdar ombudet att denna inställning har svårt att finna sympati hos de 
"starka" som uppfattar att det föreligger en orättvis arbets- och löneför
delning mellan dem själva som sliter och de andra som "tar det lugnt". 

_ Jag fick den uppfattningen att konflikterna också handlar om en indivi
dualistisk utveckling på arbetsgolvet där den enskilde och starke står i 
fokus på bekostnad av en kollektivistisk och solidarisk arbetarrelation. 

Facket tycks vara mitt i ett korsdrag där både "de starka" men även 
"de svaga" uppfattar sig drabbade av orättvisor. Jag vill illustrera denna 
tendens med en replikväxling mellan det intervjuade fackombudet och 
några arbetare. Fackombudet, liksom jag själv jugoslav, tog mig på en 
mycket instruktiv rundvandring kring några centrala arbetsplatser för 
att förklara den pågående arbetsprocessen och planerade förändringar. 
Vid ett tillfälle stannade vi vid en sidostation för. att jag skulle bekanta 
mig med innebörden av de enskilda, "lättare" arbetsformer, där en del 
av våra landsmän återfanns. I en skojig, men något giftig jargong 
frågade ombudet en jugoslav om han fick något gjort denna dag. 
Landsmannen svarade svalt: "Mer än du som inte gör någonting alls". 
Längre fram träffade vi en av de kvinnor som jag redan intervjuat. Vi 
stannade för att hälsa och jag sade "detta är en mycket duktig och ambi
tiös kvinna". Jag vet, svarade ombudet, "våra kvinnor klarar det bra" 
("snalazljive su", de är framåt, uppfinningsrika, tar saken i egna hän
der). "Ja", svarade kvinnan "det gäller att klara sig själv". 

Grovt sammanfattat tycks kollisioner mellan såväl generationer som 
arbetskulturer och olika organisations- och produktionstraditioner ha 
lett till en insnävning av utrymme och valmöjligheter för den första 
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generationen av invandrare. Utöver en generell tendens till marginali
sering på etniska grunder blir det allra svårast för dem med lägre 
utbildning, kvalifikation och med briställiga språkkunskaper. Det tycks 
vara så att just i den gruppen återfinns kvinnor där olika underord
ningsaspekter (etnicitet, kön och klass) med tiden kombinerats till en 
"karriär" av utslitning, social och professionell marginalisering. De som 
har "överlevt", kan som Mira informera oss om hur det har gått till vad 
som borde ha gjorts bättre. 
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