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ARBETE

-vad är kvinnorna på spåren?
Ar det en slump att kvinnliga forskare över fentliga utirlden. Vi tuingas bli tuå.språkiga,
hela världen, ovetande om och oberoende av Kuinnor anser att de prioriterar lå'ngsiktiga
varandra, börjat syssla med studier av vad ar- hiinsgn. Att ge en framtid tir uiktigare iin en
bete är och vad tid är? Det berättade Berit Äs, snabb succö. Miinniskor d"r uiktigare tin ting,
den norska kvinnoforskaren, för mig i ett sam- Man kan inte slutu uara h,ustru och' mor för
att man jobbar med nå,got annat iust för ögontal i somras:
blicket. Men niir ui sitilua tgcker ui uisat
I{os massan au kuinnor finns en förkiinsla mtinsklig ltd,nsyn tgcker md.nnen att ui uisar
-au att något är alldeles på tok. Man börjar se
suagh.et. Niir ui tycker ui ser helheten tycket
ett hot mot h,el,t centrala uiirderingar, mot sin mtinnen att ui inte ser "de stora l"injerna". Niir
egen praris. Til,l,s uidare iir det mgcket suaga ui hiiudar mtinskliga uärden tgcker miinnen
signaler, men det utirer till en aLIt större med- att '--i bortser
från ekonomiska realiteter.I aruetenhet och så, formar det sig tiLL politik.
betssituationer Letar kuinnor först efter psakologislca förklaringar eller efter fel hos sig
över hela världen försämras idag kvinnors sjtil,ua innan
de angriper den materiella sireella villkor, hävdade hon. Men samtidigt tuationen. Kuinnorno ser undantagen medan
finns det fler kvinnor än någonsin förr som miinnen strtiuar efter generel,l,a och. rdttuisa
fått utbildning och som kan tolka mönstret i regler. Ntir kuinnorna h.iiudar andra krau har
det som sker, se att det inte är "ödet" eller md,nnen, både i facket och. bolagsstyrelsen,
"tilIfälligheter". Genom kombinationen av suå,rt att förstå att dessa krau tir Lika pol'itiska
förvärrade villkor och ökade kunskaper
som de krau de sitilua sttiller.
samma kombination som en gång utgjorde
grunden för arbetarklassens mobilisering
Jag tror det är livsviktigt att hitta ett "tvärskapas förutsättningen för en kamp, för ett språk", ett gränsöverskridande språk mellan
"globalt kvinnouppror", som Berit As menar de två världarna. Nästan instinktivt skyggar
håller på att växa fram.
kvinnor inför traditionellt "manliga" områVad är kvinnorna på spåren? Kvinnor har den. Teknik t ex. Vi i arbetsgruppen bakom det
andra erfarenheter än män. Hushållsarbetet här numret har också känt av det: den nya tekoch barnomsorgen, som de flesta kvinnor niken är ciet som varit svårast att närma sig.
(och numera också en hel del män) har erfaÄndå tror jag det är livsnödvändigt att vi bryrenhet av, oavsett om de dessutom har ett lö- ter den kvinnotraditionen.
nearbete eller ej, kräver en annan organisaTeknik är för allvarligt för att överlåtas åt
tion och andra förhållningssätt än arbetet i
produktionen. Det handlar hela tiden om män- teknikerna. De ekonomiska prioriteringarna
niskors behov. Det går inte att planera "ef- och den nya tekniken får inte lämnas ifred för
fektivt" - det kräver en annan sorts effekti- inflytande från kvinnors erfarenheter och
att kunna samordna många delar kunskaper. Man behör'er inte vara tekniker
vitet, den
titl en helhet. Arbetets längd styrs inte av för att avgöra vilken teknik som hjäIper och
vilken som förtr5rcker. Men hamnar vi i bara
arbetstiden utan av vad som behöver göras.
Björg Ase Sörensen, norsk arbetslivsfor- teknikfientlighet kan teknikerna sitta i (nästan) orubbat bo.
skare, beskriver skillnaden så här:
Borde det inte vara en a-v kvinnorörelsens
J ag tror att det finns en sorts kulturkonuppgifter just nu att hitta ett "tvärviktigaste
flikt mellan miin och kuinnor. Som kuinnor får språk" som
gör vårt sätt att se begripligt
personl,igt
ui
dem
ansuar
ui Liira oss att ta
för
(eller den
har att göra med. Men i den tekniska rationali- för andra häiften av mänskligheten
Samhällsförbegripa)?
vill
som
den
del
av
tet, som de flesta mcin f år Liira sig, tuingas man
ändringen kan inte vara en "kvinnosak".
göra andra mtinniskor till objekt, till föremå'\.
Vårt "annorlunda" synsätt är bl a förankrat i
för att klaru bol,agets norn'Ler. Så Liir sig kuinnor att det finns en sctrts rationalitet som våra annorlunda arbetserfarenheter. Kvinnor
gtiller kuinnor, i besttimda priuata samman- har länge burit ansvar för det olönade arbeh.ang, och. en annan som behtirskqr den of'
tet i reproduktionen. (Hushållsarbetet för-

utom barntillsynen beräknas tiIl 2 miljarder
arbetstimmar. På den avlönade arbetsmarknaden görs det 6-7 miljarder arbetstimmar
sammanlagt. . .) "Lönen" har i bästa fall varit
känslan av att behövas, en sorts meuing, en
tillfredsstä11else. Fortfarande ligger många
kvinnors identitet i första hand i det arbetet,
inte i iönearbetet.
Hur har det präglat vårt medvetande?
Svenska undersökningar visar att kvinnor
sätter sådant som bra arbetsmiljö och trevliga
kamrater på jobbet främst, medan män ser
bra lön och möjlighet till avancemang som det
viktigaste.
Många kvinnor tycks alltså vilja ha något
mer än lönen ut av arbetet. Gemenskap,
känslan av att behövas, kanske en sorts meningsfullhet. i{r det något vi bär med oss från
det olönade arbetet där den endalönen ligger
just i sådana immateriella värden? i{r det i såfall något vi ska förkasta? I vissa länder finns
krav på "husmorslön". Ar det ett riktigt krav
eller ska vi acceptera att vissa saker inte kan
lönas eller belönas i pengar? Det obetalda arbetet har fått en dåIig klang idag, vare sig
det görs inom familjen eller för en ideell målsättning. Att hävda ett värde i arbetet utöver
lönen uppfattas lätt som reaktionärt. Det blir
reaktionärt i vårt samhälle där så mycket ideellt arbete utnyttjas för att öka lönsamheten
på andra håtl. Men vad är det vi ska angripa?
iir det att allt arbete inte är betalt eller att arbetets värde bara mäts i pengar? Det är svåra
frågor som vi snubblat över i det här numret.
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Idag, när robotar och datorer är på väg att

ta över mycket av det som varit människors
arbete, är det nödvändigt att börja definiera
vad arbete är och vad lönen är belöning för.
Om tekniken vore vår och inte kapitalets
tjänare skulle vi nu äntligen ha tid för allt det
arbete som försummats och där människan
inte kan ersättas av maskiner. Till att utveckIa mänsklig kreativitet, finns nya former för

till att ta hand om varandra.
Men tekniken har inte blivit människans
befriare. Istället har den blivit vår herre, så att
den t o m behärskar mångas medvetande: man
ser på mänskliga problem ungefär som på tekniska problem.
En maskin kanske inte kräver meningsfullhet i arbetet. Människor borde göra det. Andå
finns utarmningen i arbetet i dag på alla nivåer i samhället, inte bara där maskinerna tagit
över utan långt upp i tjänstemannaled och byråkrati.
Alltför många tvingas idag välja mellan
pengarna och livet. Antingen lön för ett arbete
som Iiänns otillfredsställande, meningslöst
eller tikgiltigt och sedan en fritid som ska ge
tillfredsställelse och mening. Eller dåligt eller
inget alls betalt men "1ön" i form av meningsfullhet och arbetsglädje (hantverkare, konstnärer, ideellt verksamma).
Det är trots allt våra liv vi säljer - är det
lönedå en orimlig begäran att arbete, också
arbete, ska ge mer tillbaka än pengarna? Som
tillfredsstäIlelsen att göra ett jobb i gemenskap med andra och i vetskapen om att arbegemenskap,

tet är nödvändigt? Som Lucasarbetarna, Al-

livsviktigaste arbete vi har att göra. Kanske
borde vi ägna tre timmar i veckan åt arbetet
med att byta spår, tre timmar som är lika viktiga som lönearbetet och hushållsarbetet. Tre
timmar som vi lär oss respektera som arbete,
så att det inte hamnar i trötthetspåsen bland
andra dåIiga samveten.
Det skulle b1i en ansenlig mängd arbetstimmar för att hitta konkreta alternativ till det
nuvarande sättet att organisera samhället och
arbetet.
Det tar tid att bygga upp en ny vana. Låt oss
ta den tiden fram till folkomröstningen om
ttll Lönearbetet?
kärnkraft. Tre timmar i veckan från alla dem
Här är kvinnors erfarenheter viktiga.
som är emot kärnkraft blir rätt mycket resurPå olika vägar och med olika exempei för- ser att sätta mot ja-sidans pengar. Tre timmar
söker många kvinnor att sätta ord på sina erfa- så att ingen i min omgivning den dag folkomrenheter. Spåren leder mot ett ifrågasättande röstningen äger rum ska vara ovetande om var
av sjäIva samhällets organisation, priorite- jag står och varför.
ringar, uppfattningar om tid, effektivitet, orPengarna och makten finns Rå den sidan som
ganisation.
vill fortsätta på de utlagda spåren. För oss
I detta nummer talar några av de kvinnorna. som söker nya spår återstår olönat arbete och
Det handlar bI a om ett vidgat arbetsbegrepp mänskliga resurser. Därför är det viktigt att vi
som också innefattar reproduktionen och om ser till att vi får andra belöningar. Arbetsglädarbetets kvalitativa värde.
je. Kontroll över arbetet. Slippa utsugning.
Men det är inte bara kvinnor som söker Varsamhet om varandra. Gemenskap. Mycnya spår. Många män gör det också, gudskelov. ket av det ideella arbetet görs idag under samNågra är med i det här numret. Det finns ma pressade förhållanden som lönearbetet.
många fler. Gemensamt för dem är att de ser Låt oss leta efter nya former. Det är i det obehur helheten är sammansatt av delarna och talda arbetet vi redan idag kan ställa krav på
hur delarna bildar en helhet. För att verkligen organisation och kvalitet som en dag borde
byta spår måste vi förändra också oss själva, bli krav på allt arbete.
i vårt sätt att tänka och vara.
LW
Det är kanske det i ordets egentliga mening
gotssömmerskorna och många andra krävt?
Varför är motståndet så hårt? För att den
självkänsia som arbetsglädje och arbetsgemenskap ger vore alltför farligt för den rådande maktstrukturen?
Det kan verka cyniskt att tala om kvalitativa värden när många inte har något lönearbete
alls. Men kanske är det just det som gör att det
är nödvändigt att börja ställa frågor som vad
arbete är? Ar det detsamma som lönen? Vad är
lönen? Varför räknas inte obetalt arbete som
arbete? Varför är självkänslan så hårt knuten
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rexempel
städning
av Louise Walden

_-->

kvinnokultur är. När vi därför i
arbetsmötena kring det här numret
hamnade i en intensiv
städdiskussion beslöt jag mig för att
se på arbetet genom detta prisma.

-----=:<--J

iLI: Gittan J önsson

Det var nog barnsamariten

som satte igång det.
Jag hade heligt lovat henne

att vara hemma ti1l halvfem
för att hon skulle hinna handla och ha middagen klar till
halv sex, för det var gubben
van vid. Med andan i halsen
kom jag springande från bussen ett par minuter över halv

J

Jag har, som många kvinnor, ett
förhållande till städning. LJnder
årens lopp har städningen för mig
blivit ett prisma genom vilket man
kan se mycket annat. Vad arbete är.
Vad livskvalitet är. Vad

krympte tili tummelisa. Osäkert stammade jag fram att
det blev inte så mycket tid
över när man heltidsjobbade
och den tiden ville jag ägna åt
viktigare saker än städning:
mitt barn, min karl, mina
egna intressen.

Hon avfärdade mina ursäkter: Hade inte hon jobbat hela
fem, full av ursäkter. Hon sitt liv? Och haft familj? Och
mötte mig i hallen med hän- en karl som inte gjorde något i
derna i sidorna (åtminstone hushållet? Jo. Men REIttT haminns jag det så). Utan att de hon haft det.
UtskäIlningen var viktig, det
iyssna på mina förklaringar
till förseningen satte hon förstod jag, eftersom hon och
igång. Det var oansvarigt att middagen faktiskt försenades
låta barn bäxa upp i skit. Golv i 40 minuter på grund av den.
skulle tvättas två gånger i När hon gick föll jag ihop och
veckan. Köksgoivet varje dag. grät, grät, grät. Ringde tilt
Fönstren helst varje vecka. mamma, moster, syster, väHon hade minsann kollat:lis- ninnor. De lyssnade, tröstade,
terna. Knapparna på spisen. deltog, berättade om liknande
Bokhyllorna. Det var SMUT- erfarenheter. En reagerade
annorlunda. Min karl. Hans
SIGT.
Vi var väl jämnsmå men un- reaktion var: "Det är väI inget
att gråta för. Vad har hon att
. der utskällningens gång växte
hon till en jättekvinna och jag göra med hur vi lever vårt iiv?
6

Det finns faktiskt viktigare
saker i livet än städning."
Varför fick han inga skuldkänslor? Varför upplevde inte
han sig som misslyckad? Det
var ju ändå vårt gemensamma
hem (och vårt barn). Varför
förstod kvinnorna så väI? Vad
träffade hon hos mig när jag
blev så förtvivlad?
Jag försökte resonera mig bort
från händelsen. Jag sade mig
att hon naturligtvis EGENTLIGEN var förbannad på
mina kvinnoaffischer och politiska paroller och därför letat efter en känslig punkt att
angripa mig på. Och i alla fall
STÄDADE jag ju, och det var
väl inte SÄ skitigt fast hon
hade nog rätt om knapparna
på spisen för dom hade jag
faktiskt aldrig sett . . .

Men jag kom inte ifrån min
upplevelse.

För att ta reda på vad det
handlade om startade jag en
studiegrupp i städning som
bestod av experter
såna som

visste hur långt -skaftet på
långborsten skulle vara och

vilket medel som passade
till vilket golv och så och
- att
kvinnor som var bra på

städa och såna som jag, som
aldrig lärt sig.
Vi träffades några gånger en
höst och jag lärde mig mycket,
inte bara om städning.
Vi definierade städning:
Den innehåller två delar. Det
ena är SYSTEM, det som förr
hette "varje sak på sin plats
och en plats för varje sak".
Det är ordningsfrågan. Den
andra delen är RENGöRING.
Och det är helt enkelt hårt
slit, som tar tid, krafter, tålamod, psykisk ork.
Vi gjorde en klassanalys av
städning:

Deis finns den folkliga/

proletära städningen vars huvudsyfte är att håLIa rent.Dår
gick förr skiljelinjen mellan

dem som orkade hålla

sig

uppe och dem som givit upp.
Det var luten bakom kakelugnen för att ta död på vägglös-

sen, det var att acceptera

lappat och lagat bara

det

var helt och rent. Det var stolthet och självkänsla. Och det
var material i golv och möbler
som tålde såpa och vatten.
DeIs var det den borgerliga
städningen. De stoppade möb-

lerna och de ömtåliga bordsskivorna. Där ytan polerades
och hölls upp tiil beskådande
men där parketten, möbelklädseln och de äkta mattorna
inte tålde skurning, bykning
och piskning. Som en biid av
borgerlig dubbelmoral
skinande på ytan och skit- inun(rer.

Vi taiade om arbetarklaskvinnor som burit upp
städningen inte bara i sina
egna hem utan som heltidsarbete i de borgerliga hemsens

men. Det var alltid kvinnor
som städade, arbetarklassens
kvinnor åt borgarklassens,

kvinnorna åt männen. Hade

man ingen som städade åt sig
kunde man göra en dygd av
nödvändigheten och fly från
alltihop, förakta städningen
och romantisera slarvigheten
och bohemeriet. Som de flesta
män och många kvinnor med
"manliga" intresseområden
gjorde om de hamnade i den
situationen.
Vi enades om att städningen
var nöd'u'ändig, ja att det var
en livskvalitet att ha det rent
och någorlunda ordentligt omkring sig. Men det fick inte bli
en städmani, där man städade
bort människorna och låste ut
barnen. Städningens värde låg
i att det var ett arbete man
måste utföra för att uppnå ett
annat värde: av trivsel. välbefinnande för dem som skulle vistas i "städområdet". Om
man ville ha del av resultatet
trivseln borde man sjäiv-klart
också- ta del av arbetet,
ta hand om sin egen skit och
dela ansvaret för den gemensamma skiten, tyckte vi snusförnuftigt. Idag är städningen
en kvinnosak och vill vi ändra
på det kanske vi får göra litet
sjäivkritik. Som att det inte

är självklart att vi

ensamma

bestämmer städnivån eller att
ailt ska göras på det sätt det
alltid gjorts eller att man kanske måste lägga vissa praktis-

ka synpunkter på heminredningen. . .
De flesta städgräI startar
nog just där: i frågan om nivån
på städningen och hur man
ska städa. Men man har också
ett subjektiut förhållande till
städningen. Vissa tycker SYSTEMET är viktigast, det ska
vara ordning och reda i lådor
och skåp och sen kan dammråttorna få krypa fram under
soffan. Andra tycker YTAN är
viktigast och sen kan man
proppa garderober och byråer
fulia. Medan för en tredje
måste det vara RENT, inget
flottigt och fläckigt, och sen
klarar man rätt stort kaos i
systemet.

Också inom studiegruppen

representerade vi olika synsätt. Att hitta den fungerande städnivån för flera personer ställer stora krav på demokrati, medbestämmande,

förmåga att ta hänsyn till

andras uppfattningar och ändå inte behöva kompromissa
bort sina egna helt.. .
Det blev nu aldrig någon artikel av våra studier. Jag fortsatte istället teorilektionerna
med praktisk verksamhet.
Jag bad Lily, en äldre kamrat i kvinnorörelsen, att lära
mig städa. Hon struntade i
alla undermedlen i mitt städförråd, tog en hink, en trasa
och en borste och började i ett
hörn, med mig krypande efter
och görande precis likadant.
Vi jobbade en hei d"g, sen
hade vi erövrat ett rum och
jag var ohyggligt trött. Men
jag hade lärt mig att det inte
handlade om vita tornados och
listiga maskiner utan om noggrannhet, koncentration och
ork.
Ailt det här ligger nu 1ångt
tillbaka i tiden, men i flera år
intresserade jag mig sedan för
städning, ur alla tänkbara
synvinklar. Både praktiskt
och teoretiskt.
Det visade sig att jag inte
var ensam om det. Det fanns
två ämnen som tycktes outtömliga när en grupp kvinnor
kom samman. Städning och
sexualitet.

Idag ser jag mötet

med

barnsamariten som en konfrontation på flera nivåer.
Mellan två klassers uppfattningar. Mellan manskultur

och kvinnokultur. MeIlan
manuellt och intellektuellt arbete. Vår ömsesidiga okunnighet om den andres värld ledde
till en konfrontation. Hade vår
kunskap varit större kanske
det blivit ett möte. Mina dam-

miga bokhylior blev ett uttryck för förakt för det hon
tyckte var viktigt. Hade bokhyllorna varit dammade kan-

ske vi kunnat diskutera böckernas innehå]] .,.

j

))

städning
som

kvinnokultur

"Jag hatar sttidning.
Jag hl.tar det diirför
att hon gör det och
hon ska rirta ner aLLting på en gång, aLLa
rurn på. en gång ska
L)(rrs i en enda röra
och det kan jag hfie
med. Det kan iu, hdnda att man kotnnter
Ltem trött en kudll. ef -

ter jobbet och

hon
som också, har iobbat,

hon h.ar böriat röra
omkring... Jag uil.L
cttt hon ska st.d.da rnen

jag sko inte se det.

vad betyder egentligen städning för kvinnor? varför

väcker det så mycket känslor (och skuldkänslor) hos oss?
Vad är mammans roll i kvinnors städmoral? Och hur ser
mäns förhållande till städning ut?

Städningen i hemmet är fortfarande främst ett kvinnoarbete. I en undersökning av 110
barnf amiljer i Stockholm,
gjord 1977, använde kvinnorna i genomsnitt 1 timme om
dagen medan männen använcle 1/30-del så mYcket, dvs 2
minuter om dagen. En SCBundersökning från samma år
visade att 93'/, av män med
deltrdsarbetande fruar al'drig
städade.

För kvinnor är städning ett
arbete och därför'har de också ett förhållande till städning. Det är kvinnorna som
iider av att det är ostädat men det är också kvinnorna
som bestämmer nivån och reglerna för städnrng. Det är
kvinnornas ansvar och dåliga
också kvinsamve-te
- men
och stolthet. Det
nornas revir
är andra kvinnor som kan bedöma om arbetet är slarvigt

Männen har aldrig haft

hemmet som arbetsPlats. Därför kan de också ha ett mYcket

skuldfriare förhållande till
städning. Städningen får underordna sig allt annat "viktigt": jobbet, båten, fotboiien,
kompisarna det som har

med männens självkänsla och

sociala identitet att göra. De
här olika förhållningssätten
bär vi med oss även när verk-

ligheten förändras. Också
kvinnor som deltidsarbetar
har ofta ett förhåIlande till
städning. Också "jämlika"
män tycker städningen är

mindre viktig. Hellre tar man
på sig ansvar för matlagning
och barnavård än för städning. Mäns bristande ansvar
för städningen underlättas av
att kvinnorna ofta inte blir
nöjda med männens sätt att
städa och "hellre gör det själv"
än lär ut och visar.
Mäns och kvinnors olika
blir
Därför
eller väl utfört.
städningen något mYcket mer uppfattning om vad som är
än ett praktiskt Problem. Det "arbete" och "viktigt" avspeghandlar om arbetsstolthet, om lar sig också i en faktisk aratt bli godkänd i kvinnoge- betsdelning: I undersökningmenskapen, om bådekönsrolls- en av de 110 barnfamiljerna
hade både män och kvinnor 11
rdentitet och social identitet.
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Jag uet inte, nten jag
har ett .skrock för aLIt
uad stcidning iir, jag
uet inte uarf ör. Siitter
hon igång och std.dar
enlördag t er,omhon
cir hem'ma en l"ördag,
då iir det Lika bra att
man gå.r ut, för då
finns det ingen pl.ats
att uara och då. tir det
bdttre att kontma
hem niir hon cir fdrdig. Ska jag göra något så iir det bara fel.
Vi har ud] Lite ol'ika

san på det hdr med
sttidning.Jag kan notera att det cir lite stökigt nLen samtidigt
siiga att ui kan gå ut
och göra det eller det,

får maror
i kroppen nd.r hon uet
att det d.r nå.gonting
medan hon

som måste

göras

henlmcL."

Staffan, 34 år
Citoten pd clenna och föLjande sidor d"r hdmtade ur
K onsumentu erkets IiILa

skrift "Rent tiLL uarjepris?".Dd.rhclrAnn
Löf berg bla interujuat

rttiinniskor orn deras f ör-

hållande li11 .slodning.

I

"Jag Lcirde mig sttida som liten men fick ttira
mig lå,ta bli att stiida sen jag bleu ensam-

stående. Man skull,e ha det sngggt och prydtigt
omkring sig, fick jag lcira mig h.emma. Man
hade mer trå,nga utrgmmen då, så, man uar ju
tuungen att hdlla rent. . . Det uar util så. hcir att

foto: Sven Oredson/BILDHUSET

timmars arbetsdag men den
fördelade sig oiika. Kvinnorna
ägnade

i genomsnitt 3 timmar

per dag åt förvärvsarbete och
8 timmar åt hushållsarbete
medan männen ägnade 9 timmar åt förvärvsarbete och 2 åt

hushållet. Totalt gick 13 c/a äv
kvinnornas tid till städning.
övriga sysslor fördelade sig
så här: matlagning och disk
22'/c,, inköp, post och bank 8 %
barnavård 39 qo, tvätt och
klädvård 7 7c, sy, sticka eller
virka 7 '%,värd av husdjur 3Vo.
De förvärvsarbetande kvinnorna använde 25 % mindre
tid till hushåIlsarbete än hemarbetande kvinnor. Männens
tidsåtgång påverkades knappast aIIs av om hustrun var
hemarbetande eller förvärvsarbetande.

Kvinnor socialiseras (uppfostras) till städning. De 1är
sig se smuts, reagera på oordning. De flesta kvinnor har ett
förhållande till sin mammas
sätt att städa, ofta jämför man
sin egen städning med moderns och ofta tycker man att
man städar sämre.
Städning är, som många ty-

mamma blir lik sin mamma och så ddr, m"ed
skurhinken i h.anden frå"n morron tiLL kutitl och
allting sngggt och prgdligt. Man skulle ha besttimda tider för stiidning, besttimda tider oclt
dagar och. allting så,nt dtir, det fick inte rubbas
au ndgot annat, nå.got rol,igt. . .Idag har jag insett att det finns utisentligare saker i Liuet iin
att hdlla på och. städa och håLla ett h.us snyggt.
Man ska hinna med sina barn och inte niir barnen kommer och ber att ma"n ska föIja dem hit
eller dit alltid sciga nej för att något annat går
f öre. Men ntir min mcLmma kommer hit, då. sttidar jag faktiskt noggrannare. . .
Kerstin, 43 år

I botten ligger kanske att
kvinnor städar för att få det
märks om man inte gör det städat medan män städar
men inte om man gör det. Re- helst snabbt
för att hinna
(utom
sultatet är osynligt
för göra något annat.
andra kvinnor som också kan
städa): en känsla av fräschMen städning är inte bara ett
het, trivsel, ordning, Iätt-att- kvinnoarbete inom hemmet.
hitta, renhet, välbefinnande. Det är också ett av de äIdsta
Kanske är det därför många kvinno-förvärv s- arbetena.
kvinnor avslutar städningen Har inget annat jobb funnits
med att sätta en blombukett så har det alltid gått att få
på bordet eller duka extra fint. städjobb. Det har gått att föreFör att markera resultatet och na med hem- och barnansvar,
göra det lite mer synligt.
det har gått att röra på udda
Mäns förhållande till städ- tider på kvällar och morgnar
ning är annorlunda. Även de och nätter när man kan vara
som lärt sig städa av sina hemifrån. Det innebär inget
mödrar jämför sig inte med brott mot samhällets kvinnomammorna. Kvinnornas bal- uppf attning eller ens egna
last av traditioner och städ- värderingar. Man förblir inom
moral har männen sluppit. kvinnogemenskapen men kan
Därför tycks de vara öppna- ändå förtjäna pengar. När vi
re för moderniseringar och andra gått hem från skolorna
förändringar som att tvätta och jobben har städerskorna
fönster med skrapa
istället för kommit och återstälit ordmed trasa. I Stockholmsun- ningen. Och bekräftat föredersökningen tyckte de flesta ställningen att det är något
kvinnor att städning var siit- som bara "händer" utan att
samt men bara 23%hade gjort man riktigt vet hur. Arbetet
något för att förenkia den. inom hemmet och yrkesarbeBiand de intervjuade männen tet utom hemmet ingår en
fanns större intresse för ratio- förening som blir till en livsnaiiseringar och nya metoder. hållning, en moral.
piska kvinnojobb, reproduce-

rande (återskapande).

Det

hemmastädFing
emmastädning
och
städbolag
Vad händer med städningen i
övergången från hemarbete till
yrkesarbete? Och vad är
skillnaden mellan yrkesstäderskan
Emmas förhållande till städning
och städbolagens resonemang?
foto : Gunnar SmolianskY/

BILDHUSET
tuiittat f önster 100 gånger så' Liir mtn
tutitta dem på' ett annat' stitt än man gjorde
firsta gången, det ligger i sakens natur" ' Det
mesta har man uiil Ld'rt sig a'u egna erfarenlrcter och så. har marr iu kamrater och om mcln
sett hur dom har gjort så ttinker man att det
ju
d.d.r uar biittre iin det iag gör och så' h'ar man
jag
i
aLska
ku.nnat tindra på uissa saker- . . Det
La faLL sd.ga att iag blir tokig ndr det dr smutssigt. Det finns ingenting iag Lider så mgcket au
sim niir det iir rörigt och smutsigt' lnte bara
hem'mct utan niir jag ser det borta också', tyud.r'r. Det cir en sjiilubeuarelsedrift att iag uiLL
ha d.et sngggt omkring mig, jag kan inte se det
pd annat scitt. Jag kan inte fatta mdnniskor
"HcLr 'man

sig

Vad händer med städningen
när den övergår från olönat
arbete till lönearbete? Från

att vara något man gör av omtanke om sig själv och ancira,
av inre moral och tradition, tili
något som är ett 5rrke och som
man gör för pengar? För det
första biir den kostsam.
1937 uppgick kostnaderna

för städning i skolor till
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som har det upp och neruiint och smutsigt och
dant, det iir för mig en gå,ta, men det finns ju
så.dana som

trius med det och' det iir ju uars

och ens ensak...

Ända sen man uar I'iten så uar det att den
oclt den dagen skulle n1'an sttida och det uar
inget att prata om, utan det uar så'. Äuen om
d.et inte sans att det tir ostiidat så' kdnner jag
öuerallt att det inte iir gjort. Kiinner det med
min inre kiinsla. Jag bruka"r sd'ga att jag iir
född tilL stiiderska.
Konstigt nog, f örresten så tror aLIa mtinnisko'r att de kan stiida. Om du inte kan göra nå"'
gonting annat så. kan du uiil std'da, heter det.
Men så. enkel.t dr det uiil cindå,inte - ell'er hur?"
Emma, 69 år

25 o/o av driftskostnaderna, 1955 1åg de fortfarande
på drygt 25%. Men under 50talet började man tidsstudera
städningen, arbetskåren organiserade sig och avtaien förbättrades. Under 60-talet gjorde man kommunala utredningar om städkostnader och
1970 kom "Den statliga lokalvården" (och städerskorna/

knappt

städarna bytte namn till lokalfast hemma stödar
vårdare

. ).
vi fortfarande..
1974 hade städkostnaderna
för skolor stigit tlLI 34% av

driftskostnaderna och 1976 till
nära 40 %. I första hand avspeglar det förbättrade löner.
Arbetskostnaderna utgör 90 %
varav lönerna är 60 7o och Personalomkostnaderna 30 7o. De

"På en uanl,ig arbetsplats tar man hiinsyn tiLI
de anstiiLldas krau på arbetsmiljö, till. produktionsresultat och Lönsamlt et niir man beslutar om arbetsmetoder och a,nskaffning au
tekniska hjcilpmedel. Det arbete som man
gör i sitt hem åt sig sjiilu och sina anhöriga
sker under a,ndra förutstittningar. Det finns
inga skgddsombud, ingen förLtandl.ar om arbetsmiljö,l,öner och arbetstider. Det iir dcirför Lätt att man både accepterar omöjl,iga
arbetsförhål"Landen och stiiller oreal.istiska
krau på arbetets resul.tat."
(Jr "Rent till varje pris?"

foto: Beppe Arvidsson/BILDHUSET

återstående l0 u/r, fördelas de 80 7n. Lönsamheten beräklika på administra- nas ligga pä 4-5%.
tion och materialkostnader.
När städningen börjar bli
(Fakta här och i det följande kostsam
för att de som städar
huvudsakligen från Forum vill ha betalt blir det också
inNärmiljös temanummer Städ- tressant att jaga kostnader.
miljö L/77.)
Man tidsstuderar och analyungefär

Sarntidigt som den betalda
hemmastädningen
hembiträden, städhjätp- nästan
försvunnit har den offentliga
städningen blivit en stor
marknad. Idag uppskattas den
till drygt 4 miljarder kronor.
70 % av städningen utförs i
egen regi av stat, kommun,
landsting och företag. Resten
tar entreprenörerna, städbolagen, hand om. HäIsovården
svarar för den största deien av
marknaden. ca 20 %. Undervisningen tar 17 Vo, kontor
15 Vo och handel L3'/o.
Idag finns det ca 1000 städbolag, varav 38 är organiserade i SSEF, Städentreprenörernas Förbund. Dessa 38 kontrollerar 80 7o av marknaden
c/o
- enbart ASAB har 41 av

serar, man letar efter rationaliseringar och efter att förbilliga genom bättre metoder,
redskap, maskiner, lättsköttare material osv.
Bl a har man tagit fram följande fakta:
Golvvården står för närmare halva städkostnaden. Hygienutrymmena, som har 3 7o av
städytan, svarar för 32 '/o av
städkostnaderna medan arbetsrummen, som har 55"h av
ytan, tar 29 o/o äv kostnaderna.
Man har beräknat att en övergång från äldre till moderna
metoder betyder en besparing
på 30'/o av arbetstiden. Man
har tagit fram nya maskiner,
som t ex kombimaskiner som
sprutar vatten, skurar och tor-

kar upp. Man har produktutvecklat material och möbler så
att de ska vara städvänliga.
Det hårda manuelia slitet har
minskat men i stället har den
psykiska pressen ökat, bl a
genom knapphet på tid.
I en statiig utredning ställs
bl a följande krav på god städmiljö:
o redan vid planeringen av
byggnaden ska hänsyn tas till
städningen
O en byggnad ska vara en bra
arbetsmiljö också för lokalvårdarna
o så få golvmaterial som möjligt bör användas. Att växla
städmetod är tidsödande och
kostsamt
O trösklar försvårar för städvagnar och maskiner.
Vid inredningen bör man ta
följande hänsyn:
o få stols- och bordsben
o hög- och väggskåp som går
upp till taket
1l

o tvättbara, ej textilklädda
stolar i lunchrum odYl
o tvättbar och lättstädad

klädsel på möbler
o enhetliga, lättvättade gardiner.

Kanske normer som också
borde gälla för den Privata

städningen och byggnationen'
som i alla fall är den största

"städmarknaden"?
Från att ha varit ett tYPiskt

kvinnojobb blir det allt fler
manliga städare fler ju
mer lönerna förbättras eller
kanske tvärtom: ju fler män
desto mer förbättras lönerna?
Män har mindre traditioner
att dras med och har antagligen lättare att anamma moderna metoder, maskiner etc.
Men blir det samma resultat?
En god vän tiII mig flYttade
nyligen in i en lägenhet som
ett städbolag flyttningsstädat

))
,,vi skiljer oss Lite grann å.t ntir ui sttidar, min fru och jag.
Jag tar en skurtrasa' som jag stitter fast på e? stå'ng'
frt;,n fru tgcker on1. att tigga på. knii. Vi stiidar ol,ika på
annat satt ictcså . . . Jug tror att man sttidar f ör att man iir
uppuuren med, ett uisst Liusmönster. Man har bliuit uan
t o en uiss standard au renhet omkring omkring sig.
"ii
Jag tror inte det d,r nå,gra Logiska öuerud.ganden el'l'er teo,uiitko beriikningar eller något så"dant utan det iir nog
inpriiglingar frdn barndomen... Det iag möiligen skuLle
önska uar att man hade Litet mer information om redskap
och material och kombinationer dtir. om man ska tuiitta
Linol,eumgol.u t er, uad. tir d.et biista stittet att göra rent på?
Det tir *ajhgt att d.et finns sådan information men då"
bord,e d.en uara mer påtriingande. B&de min fru och jag
betraktar nog sttidningen son't. ett nödutindigt ont. D9n
har Lå,g prioiitering i-sig som sgsselsöttning. Vi stiidar
ntir ui hår fid. Och med. den bakgrunden fungerar det udl
titlfredssttillande. Inte sd.rskilt bra, inte sörskilt dåLigt i siort sett tillfredsstiill,ande. Min fru Ltar sagt lite skiimtsamt att ui stiidar fem procent uar - nittio procent
få.r uara ostiidat."
Olle,54är

)

åt föregående hYresgäst. Hen-

mycket med städning, blev helt
upprörd över hur hårresande
smutsigt det var. Hon slet från
morgon till kväll i tre dagar
och hann med kök, badrum
och halva vardagsrummet. ..
För Emrnas "inre känsla"
finns det knappast Plats i en
"lönsam" städning. Om städprogrammet säger att golven
ska dammsugas I gång i veckan och man ser att det är
smutsigt efter två dagar
vad gör man då? Blundar? Det
var bI a om det städerskestrejken handlade. För att kunna
kontrollera städningen införde städbolagen normer: man
skulle hinna städa så och så
nes mamma, som arbetat

många kvadratmeter På en

städningen men var går gränsen när tidsvinsten går ut över
kvalit6n? Var går gränsen när

den rationella

inredningen

blir opersonlig och otrivsam?
Vart tar arbetstillfredsstäl-

lelsen vägen när man tvingas
göra ett slarvigare jobb än ens
arbetsmoral säger?
Den kvalitativa städningen
kanske vi bara har råd med På

hemmamarknaden för i
pengar kostar det ju inget om
100 000-tals kvinnor lägger
ner en stor del av sin fritid På

städning. Bara om man räknar
i mänskliga resurser.

viss tid. Men städerskorna Vad är då skillnaden mellan
hävdade att det inte gick att hemmastädning och Yrkesresonera så: vissa kvadrat- städning, mellan Emma-städmetrar gick fort och andra tog ning och städbolagsstädning?
en oändlig tid. Städningstiden Hemmastädningen är ett arborde avgöras av när det var bete som utförs av hjärnaRENT. Men det förutsätter ett hjärta-hand i förening. Hjärförtroende mellan den som nan planerar och organiserar,
städar och den som betalar handen verkställer och hjärtat
som knappast finns i modern finns med i engagemanget och
koncentrationen, i medvetenföretagsledning.
Visst är det bra att vi mo- heten om att man gör det av
derniserar och rationaliserar omsorg om sig själv och andra.
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Mycket av detta kan Emma
ta med sig ut när hon städar
för lön under f örutsättning
att hon bestd'mmer öuer uiLLkoren, dvs att hon städar tills
hon anser det är rent och sedan tar betalt för den tid det
tog. Kanske är det inte samma
del av hjärtat men känslorna
finns med i Yrkesstoltheten,
i självkänslan av att göra ett

gott jobb. Samtidigt måste
hon ändå väga tiden/Iönen
mot noggrannheten/kvalit6n.

Kanske kan hon inte lägga ner
lika mycket tid som hon kan

göra obetalt hemma, för då
kan hon bli för dYr och det kan
vara svårt att hitta köPare till
så hög kvalitet.
Man kan säga att Emma representerar en hantverkstraäition i städningen. När städbolagen tar över industrialiseras städningen (även om den
än så länge är arbetsintensiv
mer än kapitalintensiv, dvs
den stora kostnaden är för
människornas löner eftersom

man inte kan ersätta deras ar-

Diir stiidmaskinen ska fram må.ste inredningen uara rationel.l.. Stora tomma ytor, inga onöcliga
utsmgckningar eller dammso"mlande tertilier. Men en gå"ng kom heminred.ningen till för att
skapa en uarmare, triusammale, mer ombonad atmosid.r för mcinniskqns psgkisia ucilbeiinnande

...

Foto: Sven Oredsson/BILDHUSET

Nu
- än).
skiljs hjärna, hand och
hjärta.
Hjärnan hamnar hos direktören och administratören (som
sannolikt inget vet om städning i Emmas mening). Arbetaren säljer sin hand för att

att ha varit ett kvinnoarbete Om kvinnor utifrån sitt stämed rötter i reproduktionen dande fått erfarenheter som
blir det ett industriellt arbe- lett tiII större aktsamhet om
te underställt produktionens ting, till en känsla för vårdanvillkor med mekanisering, de och bevarande, så lär mänrationalisering, storskalighet. nen vid städrpaski.r".n" knapMan analyserar och program- past bli delaktiga av d.om erutföra arbetet. Men hjärtat merar den: si och så ofta iarenheterna. D"rm relation
lämnar han/hon antagligen behöver en tuftad matta grov- till städning blir snarast ett
hemma. När man inte själv dammsugas/dam-rrgnr/ förhåIlanaelitt städmaskinen.
kontrollerar sitt arbete, när skumtvättas. Förmågan att
-L:
um städnrngens
innersta
det styckas upp, tidsstuderas "se" smutsen behövs inte
gång var att skapa
en
och måts upp I kvantitet (som längre
-"?ilg,
är redan bestämi
- det
för människor
städbetingå"1 måste man in- när det
ska vara smutsigi. "i dräglig miljö
stinktivt skvdda det dyrbaras- vårdandet i städning".r rolr- ljl J-t:lis i blir städbolagens
te man har, sitt engagemang. svinner, för maskiner vårdar sfiianin,s en nödvändighet för
Det som ger arbetet kvalitet -1 inte, dom utför. Med .,,u- 1-tl..pto9Yktionen ska fungera.
för en själv och andra. När den skinerna och förbättrade löne (När städerskorna i malmsom kontrollerar ens arbete kommer männen (men."trr.l f*t:: , strejkade tvingades
inte vet vad det arbetet inne- ligtvis männen längst ner i hie- IKAP till allvarliga driftsinbär och inte kan bedöma det ."rkin, invandrarna...) Dei skränkningar på grund av den
förlorar man också den socia- vore intressant att ,"
.rnl växande smutsen.)
"., yrla motivationen. Man accepte- dersökning på hur många
Detta är inte ett angrepp på
rar att bli en kugge bland an- kesstädare som städar hem- städmaskinerna ellei på att
dra kuggar och överlåter hu- ma...
städningen moderniserås. Na_
vudansvaret till den som styr
Gapet mellan städbolagens turligtvis ska vi försöka iyfta
arbetet
och som uppbär sin industriella städning och den över-iungt manuellt arbetå på
höga lön- bl a för att bära detta privata hantverksstädningen maskineina och använda oss
"ansvar"
ökar. Till slut är det tveksamt av nya kunskaper för förbättStädningen förändras. Från om det är samma arbete.
ringår och förenklingar.
bete med maskiner

1

13

städning
som
medvelande-

'Ä

höining

Vad jag försöker blottlägga är vissa mekanisVää' händer när ett arbete alieneras ( görs
-"r.
främmande)? När dess ursprungliga funktion
för människors behov försvinner och ersätts av

produktionens och lönsamhetens behov? När
människor fråntas yrkesstolthet och självkänsla i arbetet? När ansvaret för arbetet förflyttas
fran en själv till en direktör man aldqig ser ( eller
en dataåaskin...)? När det specialiseras och
rutiniseras? Vad händer med arbetet? Vad händer med människan som utför arbetet?
Vad skulle hända om vi giorde tvärtom? Om
städningen var allas ansvar och det ansågs
självkta"rt att man delSde på städningen både
hemma och på jobbet?

I första vändan skulle det

bli förfärligt mycket förhandlingar och diskussioner för att
enas om en gemensam "städnivå". Både centrala förhandlingar och på varje arbetsplats. Normerna måste ju bli
olika på gruvor och kontor, i
bankpalats och på sjukhus.
Antagligen skulie vi få genomföra vissa förändringar
i arbetsmiljön för att få den
"städvänlig".
Sedan skulle vi få disPonera
om arbetstiden för att hinna
städa innan vi gick hem. Vi
skulle bli stressade av att hinna mindre och känna oss ineffektiva (innan vi vande oss
vid att se städningen som en
del av arbetet). Antagligen
skulle vi också vara tvungna
att förkorta arbetstiden för att
hinna städa hemma. Men vi
skulle nog lära oss bli aktsam-

till mindre eftersom vi skulle lära oss vil-

mare och stöka

ken tid det tog att stäIla i ordning. Och så småningom skulle det ieda till att städningen
gick enklare.
I4

En del av oss skulle komma
underfund med att det är roligare att städa tiilsammans
än att ha ett eget avgränsat
"städområde" så vi skulle bilda små städkollektiv.
AIlt detta skulle på sikt leda
till att vår medvetenhet förändrades. Vi skulle ändra UPPfattning om arbete, tid, effektivitet. I bästa fall skulle vi
förstå att produktionen är till
för reproduktionen och inte
tvärtom. dvs att arbetet är till
för att människorna och livet
ska överleva, inte att människorna och livet är tili för att
hå11a produktionen igång.
För många skulle det bli så.
För andra, dom som städar
mest idag, skulle det bli andra
erfarenheter och omställningar. "Amatörstädarna" hemma
skulle plötsligt få mer tid eftersom resten av familjen tog
sitt städansvar. Många skulle
välkomna det och börja använda den vunna tiden ti1l annat de drömt om att göra. Andra kanske skuile känna att de
blivit fråntagna något de kun-

de och som givit dem känslan

av att behövas. Innan de
kommit på andra sätt att använda sin tid, andra områden
att behövas På och hämta
självtillit ur kanske de skulle
vara oiyckliga. Men så småningom skulle de hitta något
kanske vårda människor i
-stället
för ting, kanske städa
den yttre miljön istäIlet för
den inomhus.

Men hur skulle det gå med
yrkesstädarna, städsPecia-

listerna? Och vad använder vi
alla. städmaskiner och städrobotar til1?
Gunnar Adler-Karlsson har
delat upp arbetet i slit, nödvändighet och aktivitet. Slitet
är det tyngsta "slavgörat".

Nödvändighet är det

som

måste göras för överlevnaden.

Och aktiviteten är det självörverkligande, det kvaiitativa
där man satsar av sig själv.

f

Eftersom vi nu delat

UPP

nödvändighets städningen
mellan oss förefailer det na-
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turligt att förde1a resten så att
robotarna tar hand om slitet
och städspecialisterna om aktiviteten.

Till det tyngsta,

grövsta

städjobbet i maskinhallar och
tunga industriella miljöer utbildar vi städrobotar.

Bland yrkesstädarna skulle
antagligen många börja jobba med annat när städjobben
blev färre. Och eftersom vi
andra hinner mindre blir det
jobb över på den kanten. Kvar
skulle bli dom som verkligen
vill städa, städbegåvningarna,
städkonstnärerna. De skulle
ansvara för den kvalitativa
städningen, den som skapar
skönhet, och som vi vanliga
amatörer inte förmår lära oss.
Ett absurt resonemang? Jo
kanske, när man använder
något så vardagligt som städning för att visa på olika samhällsmodeller.
Men kanske inte så dumt för
att beskriva en medvetandeprocess. Arbetet formar vårt

medvetande snabbare än vi

med medvetandet förmår

forma vårt arbete. Den industriella/teknologiska produktionsprocessen har redan förberett jordmånen för ett högteknologiskt samhälle där
människan är en utbytbar
kugge som underordnas produktionens behov. Vad vi
måste göra är att förändra
vårt medvetande trols det arbete ui utför. Att inte längre
passivt låta arbetet forma
vårt medvetande utan aktivt
skapa oss ett nytt kollektivt
medvetande som kan bära upp
en förändring av arbetet. Och

att göra det så tydligt så att
vi kan hitta varandra.
Egentligen finns redan förutsättningarna för ett nytt
medvetande om vad arbete är
och hur produktionen och re-

produktionen förhåller sig
varandra.

till

De finns hos de dubbelarbe-

tande kvinnorna och männen,
med förvärvsarbete och vårdansvar. De sitter idag med de

största kunskaperna om vilket
arbete som måste göras för att
livet ska fungera och vad man

orkar med av produktion när
man också har ansvar för reproduktion. Deras erfarenheter borde vara underlag för
alla former av förhandlingar
på arbetsmarknaden. Ur deras
kunskap borde kraven formas
på hur lång arbetstiden ska
vara, hur bostadsområdena
ska se ut, hur vården ska organiseras. Men de Iär knappast själva ha tid att formu-

lera sina erfarenheter. än
mindre sitta vid förhand-

lingsborden. Eftersom de bär
bördan av ett samhälle organiserat för att fylIa produktionens behov.

Menideras-ivårt-med-

vetande finns, kanske omed-

vetet, de erfarenheter som
kunde bli basen för den kollektiva medvetenhet på vilket vi byggde ett samhälle
organiserat för att fylla människors behov. Där meningsfulit arbete är en förverkligad
mänsklig rättighet.
tr
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I början på ?0-talet förekom
städerskestrejker i flera oiika
länder ungefär samtidigt. Bl a
utlöstes de av städbolagens
allt hänsynslösare metoder,
som genomgående innebar
samma taktik: förkortad arbetstid, mer städvolym och i
realiteten sämre 1ön. Förutom
den ökade stressen och den
försämrade kvaliten. Ätskilliga av strejkerna riktade sig
mot det multinationella företaget fSS (International Service System) vars svenska
avdelning är ASAB.
Genom dessa "rationaliselo

ringar" kunde man erbjuda

företag och myndigheter en
"billigare städning" utan att
det syntes öppet var pengarna
togs in.
I Sverige utlöstes städerske-

strejkerna när ASAB försökte

stegra arbetstakten i

samband med en omläggning av

Iönerna. Tidigare hade man
haft s k betingslön, en sorts
tidsackord som innebar att
man hade fast lön för ett
flexibelt antal arbetstimmar.
I samband med övergången

tiil fast timlön ville bolaget
förkorta arbetstiden. vilket

skulle innebära ökad arbetstakt, sämre kvalit6 och sänkta
Iöner.

Den 19 november 1974 lade
ett 80-tal städerskor på Domnarfvets Jernverk i Borlänge

ner arbetet i protest mot detta.
De skulle de närmaste måna-

derna föIjas av städerskor i
Malmberget, Kiruna, Svappavaara, Skövde, Umeå och på
Arlanda.
Strejkerna väckte stor uppmärksamhet och städerskorna fick mycket stöd, från lokala fackföreningar, från
andra yrkesgrupp€r, från
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kvinnorörelsen. från vänstern. Järnverksarbetarna i
Borlänge och gruvarbetarna i
Malmfälten stäIlde upp på
strejken. På bägge platserna
innebar städstrejken allvarliga driftsstörningar: smutsen
växte så att skyddsombuden
stängde toaletter och matsalar
och även ville stänga vissa av-

delningar. Arbetarna vägrade
att ställa upp på företagens
begäran att de själva skulle
städa, eftersom de ansåg det
för strejkbryteri.
På de platser där strejken
dels blev direkt kostsam för
företagen, dels stöddes av arbetarna på platsen fick städerskorna igenom nästan alla
sina krav, som växlade mellan
höjd timlön och bevarat betingssystem med bättre timIön. För städerskorna vid
Billingehus hotell i Skövde
gick det däremot sämre. Majoriteten av dem blev avskedade och Arbetsdomstolens
dom som godtog avskedande-

na eftersom strejken varit
"långvarig" blev prejudice-

rande för andra vilda strejker.
Också, Danmark har haft

städerskestrejker i protest
mot städbolagens metoder.

Vid Arhus

kommunsjukhus

genomförde städerskorna

2-3

arbetsstopp per dag för att
kasta ut städbolaget. Detta
hade bl a "rationaliserat" jobbet så att man på 3 minuter

skulle städa 3 toaletter som

användes av 150 operationspatienter. Vidare innebar "rationaliseringen" att vissa städerskor fick 3 timmars övertid per dag medan andra bara
fick fem timmars arbetsdag,
trots att de ville arbeta heltid.
Genom att bI a kräva en bakteriologisk undersökning och
genom stöd från sjuksköterskorna lyckades man bli av
med städbolaget.
I England innebär den s k
nattstäderskekampanjen det
första konkreta samarbetet
mellan den nya kvinnorörelsen och arbetarklassens kvinnor. Kampanjen, som pågick
1970-72, gick ut på att få städerskorna att organisera sig
fackligt - bara 3 Vo var vtd
den tiden organiserade. Kampanjen blev en lärorik erfarenhet, inte minst för kvinno-

rörelsens medlemmar. DeIs
insåg man gapet mellan de
frågor som rörelsen diskuterade och den verklighet som
var städerskornas. Dels kom
man till insikt om hur trögt
och tålamodsprövande fack-

ligt

uppbyggnadsarbete var.

Dels fick man inblick i hur
svårt det var att organisera
dessa kvinnor, som arbetade
var och en för sig, på natten,
som bodde spridda över hela
London (varifrån kampanjen
spred sig till åtskilliga andra
stora städer i England). Stä-

derskorna bestod dessutom

mest av invandrarkvinnor,
utan facklig tradition, vana

vid kvinnoförtrycket hemifrån
och rädda för att bli avskedade om de organiserade sig.
Sommaren 1972 gick städerskorna på försvarsministeriet
i Fulham i strejk. De fick stöd
från många håll. Brevbärar€, renhållningsarbetare och
matleverantörer ställde upp

på kvinnornas blockad

av

byggnaden, som blev så effek-

tiv att ministeriet hotades av

stängning. Regeringen fick
tvinga fram en förhandling
mellan städerskorna och städbolaget, som fick böja sig för
de flesta av kvinnornas krav.
Flera städerskestrejker har
sedan dess förekommit i England. Erfarenheterna från de
olika länderna har många gemensamma beröringspunkter.
Städerskorna är genomgående splittrade. De finns i

olika fackföreningar om

de

alls är organiserade. De arbetar för sig själva och har små
möjligheter att träffas. Deras
udda tider gör att det också är
svårt att finna tider för möten.
Många av dem är städerskor
därför att de inte kan ordna
barntillsyn på vanlig arbetstid eller för att de är ensamförsörjare. Det begränsar än
mer deras möjligheter att arbeta fackligt för att förbättra
sina villkor.
t7
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Jas uur blyg för att tala om att
jag uar stdderska, men nu efter

strejken skiims jag inte. Förut
om dom frågade sa man hem-

mafru eller att man stcidad.e
ibland.Innan ui började strejka hörde ui
nej fruntimmer ska inte -protestera, dom
klarar sig aldrig.

Dom skrattade åt oss.Men
sd- uisade ui att kuinnor också
kunde göra ndgot
efter strej-

- uerkligen
ken kdnde m&n sig

glad
gjort ndgot.
- ui hade
Dessutont
tror jag att strejken har udckt mdnga andra
kuinnor som gdr på låglönejobb
t er daghemsperso-

nal, l'temsamuriter osu.

Det

att börja arbeta
igen, man hade mer respekt
kd.ndes skönt

från arbetarna

både

iDomnar-

uet och ASAB.
Borlänge-städerska citerad
i "Sida vid sida"

foton: Curt Carlsson (nedan t v) George Sessler/BILDHUSET (ovan) Anders Petersen/SAFTRA (t h) Staffan
Kvist/Graffiti (längst t h) Bo Dahlin/BILDHUSET (nedan t v)
Men när det går så långt
som till strejk (eller arbetsstopp), när solidariteten väl

får fäste har

städerskornas

strejk en stor effekt. Det visar
sig snabbt att det inte går att
hål1a igång verksamheten, vare sig i gruvor eller på kontor, utan städning. Samtidigt
är det svårt att få kraft bakom
kraven om man inte får stöd
från andra yrkesgrupper, som
gruvarbetarna i malmfäiten,
sjuksköterskorna i Ärhus,
brevbärarna och renhållningsarbetarna i London. Städerskorna har så länge varit
en föraktad och diskriminerad grupp som inte ens facket
på allvar stridit för.
En annan viktig effekt av
den ökande sammanhåIlningen är den psykologiska effekten. överallt rapporterar
kvinnor
inte bara städerskor -om den självkänsla
och kraft de fått både på jobbet och hemma när de gått ut

i aktiv kamp för förbättrade

arbetsvilikor. överallt säger
de att de aldrig kommer att
acceptera samma kvinnoförtryck igen, vare sig privat eIler ute i samhäIlet. Kampen
visar både vikten av deras arbete och den sammanhållning
som kvinnor kan utveckla.

När städerskorna strejkar
gör de en gränsöverskridning
från kvinnojobbet till en arbetarkamp som främst förts
av männen. Deras intåg på
scenen kommer att förändra
bilden, både av kampen och
av fackets arbete.
Uppgifterna om städerskestrejkerna är till stor del hämtade ur boken SIDA VID SIDA, som utkommit på Rab6n
& Sjögren i höst. Den är en
rapport om kampen för arbete,

för bättre arbetsvillkor och
rätt till facklig organisering
bland kvinnliga lönearbetare i
Frankrike, England, USA'
Danmark och Sverige under
70-talet.

$
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e flesta 0u oss sttiderskorkontrner frå"n arbetarlclassen, som inte

heller har någon utbildning. Vi
har dubbelarbete, dus både jobb
på arbetsplatsen och i hemmet.
För många k1-tinnor iir det suå.rt
att fö. krafter öuer tiLL det fackLiga arbetet, som iir en nöduiinclighet för att förbcittra uåra arbetsf

örhåIlanden.

Oftu cir

det

ocksd suårt för mångu att få sin
iikta mans stöd i det fackliga arbetet, trots att ocks<i han iir förtryckt som arbetare. OcLt ui kuin-

nor her ju inte lång tradition su
fackligt arbete - kuinnorna har
ju lii.nge kastats in och ut på arbetsmarknaden aLLteftersom de
behöudes eller ej
kuinnorna har
ju historiskt sett- uarit uana att
underkasta sig alla slogs f örmyndare, det må, Dara mannen, arbetsgiuaren och i fackföreningsfrågor
har ju stgrelsen fått ta sig an aIIt.
Vi iir tDungna att göra upp med
allt detta, för om ui inte gör det,

iir ui inte rustade mot de a.ngrepp,
som utan tuiuel kommer."
Städerska

vid Ärhus

kommun-

sjukhus. Ur boken "Sida vid sida".
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Söfta

ARBETE
rexempel

sysselsättning
av Inga-Lisa Sangregorio
Genom historien kan man skymta två olika sätt att se på arbetet: som ett
nödvändigt ont eller som det som gör människan till människa. För de flesta
människoi idrg betyder arbete helt enkelt lönearbete-försörjning. Men
lönearbetet hai octia bHvit en del av vår identitet - utan anställning är man
ingen, räknas som ingen. Inga-Lisa Sangregorio ifrågasätter att lönearbetet
kommit att bli en så oit tig del av våra liv. Vore det inte riktigare att det var
a r b e t e t som betydde något - också det arbete som idag är oavlönat och
därmed inte räknas som arbete?
Jag bläddrar i gulnade kliPP
som jag samlat i förhoPPning
att någon gång kunna förklara
hur pervers sysselsättningsdebatten egentligen är.
Här är den norrländske
kommunalmannen som ville
bygga ut älven. Inte för att det
behövs eller skulle vara bra
utan för att "skaPa arbetstill-

fällen". "Det skulle

rädda

kommunen i tio år", säger han.

Här är den skånske kommunalmannen som ville brYta
skiffret i österlen, av samma
skäI. Offra änglamarken för
ett par hundra jobb i några år.
Och här är ett ännu inte gul-

nat klipp om en brand i

en

hangar nyligen, då nitton
oanvända flygPlan förstördes.
DVå,

Till eIädje och lättnad för
(utom
samtliga inblandade

möjligen försäkringsbolaget) :
planen var ändå osäljbara och
hade byggts främst "av sYSselsättningsskä1".
Den totala brist På PersPek-

tiv, både bakåt och framåt,
den totala brist På ProPortioner som de här exemPlen åter-
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speglar gör mig alldeles matt.
dithän?
Vem h.ar manipul'erat oss sti
skickligt att så må"nga ou oss

Hur har vi kommit

förmåtts att sjtilua begd'ra att
få öda bort uå.rt enda liu På
arbetsuppgifter som inte bara d.r meningsl,ösa utan rent au
skadliga?

Hybris och
människoförakt
De här exemplen visar

den
enorma hybris som är en sida

av en kultur som jag kommit
att känna mig allt mer främmande inför: föreställningen
att vi som lever just här och
nu har rätt att för aLL framtid
förstöra det som aldrig kan
å.tersttillas och qtt naturen bara iir ett rå,material för miinniskans nycker.
Men djupare sett är det inte
bara frågan om ett förakt för
naturen utan också för män-

niskan. Har man väl biivit
uppmärksam på detta destruktiva sätt att tänka ser man
det överallt. Det avsPeglas inte minst i språket, i det sjuka

makthavarspråk som vi gjort
tili vårt eget och som blockerar våra hjärnor så att vi snart
inte kan tänka en frisk tanke.
När arbetet berövats mål och
då talar makthamening
varna om- "nödvändigheten av

att vidta sysselsättningsskapande åtgärder". Och i stäIlet
för att spotta dem i ansiktet

bockar vi och skraPar med foten, tacksamma för att de vill

"sysselsätta" oss.
Det verkliga slaveriet är inte
det som kräver Piskor och bojor utan det där slaven saligt
slickar sin herres fötter.

Arbete, inte sysselsättning
Jag tror att varje diskussion
om framtiden måste börja
med att befria sPråket. Det
innebär naturligtvis inte att
jag tror att det räcker att bYta benämning På något för att
förändra det ("Iokalvårdare"
i stället för städerska. . .) Men
det språk vi lär oss att klä våra tankar i Präglar och begränsar dessa tankar. SYnen
på arbetet måste rimligtvis
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påverkas av om vi vänjer oss
vid att kalla det "sysselsättning"! Och om "arbete" ensidigt definieras som lönearbete, dvs det som någon betaiar någon annan för att utföra, då biir det lätt att se på arbetet som något som bara arbetsgiuaren i sin oändliga
godhet kan ge oss.
Men vad är arbete då? Varför arbetar vi? Vad betyder
arbetet egentligen för oss?
Det här är stora, nästan filosofiska frågor, som dagspolitiken och massmedierna näs-

tan aldrig berör. Men

om

man inte har något slags gemensemma värderingar att
handla efter, något mål att
sträva mot, blir det omöjiigt
att stäIia riktiga krav i dagspolitiken. Det kan kanske
ibiand vara nödvändigt att
på kort sikt handla på ett sätt
som egentligen motverkar våra långsiktiga intressen, men
i så fall måste detta vara ett
medvetet val och inte föIjden
av en bristfällig analys.
Jag tror det är dags att bör-

ja en sådan grundläggande

debatt. Den kommer naturIigtvis aldrig att tas upp av

näringslivet, statsapparaten
eiler det fackliga etablissemanget, knappast ens av de

politiska partierna, åtminstone inte av de partier som kivas om regeringsmakten. Den
måste föras av dem som vill
något annat än en idiotframskrivning av det nuvarande
samhället; inom vänstern, inom miljör'örelsen, inom kvinnorörelsen.

Inte bara försörjning
Genom historien kan man
skymta två olika sätt att se
på arbetet: som ett nödvändigt ont eller som det som gör

människan till

människa.

Gräver man i sitt eget inre
hittar man sida vid sida båda
förestäilningarna. Kanske är
de inte så motsägelsefulla som

de

vid första ögonkastet ver-

kar.
Om SIFO gick ut och frågade människor varför de arbetar skulle det vanligaste sva-

I

ret säkert bli "för att jag måste
försörja mig".De flesta har inte råd att grubbla över om de
är lyckliga eiler olyckliga i sitt
arbete, om det ger dem arbetstillfredsställelse eller inte, om
det tjänar något vettigt syfte
eller ej.
Men sambandet mellan arbete och försörjning är inte
längre lika entydigt som tidigare. I dag behöver den arbetslöse eller förtidspensionerade inte lida nöd i ett land
som Sverige. De är försörjda
utan att behöva arbeta men
de är uppenbarligen inte- lyck-

liga över detta. Arbetet ger
tydligen något mer än försörjningen.
För en del lyckliga människor är arbetet i sig en tillfredsstäilelse. Men även för
de betydligt flera som inte har
särskilt roliga jobb är lönear-

betet inte bara en käIia till
försörjning utan också till so-

cial identitet och arbetsge-

menskap med andra. I ökande

utsträckning-bli
har lönearbetet
kommit att
den encJa käl- +
2l

VISIoN

ocH
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William Morris, radikal formgivare
och socialist, skrev i slutet På
1800-talet framtidsromanen "Nytt
från en ny värld eller En epok av
vila". Där och i ett antal essäer
formulerade han sin vision av
arbetet och ett människovärdigt liv.
Vi har ställt några Morris-citat mot
bilder av dagens arbetsverklighet. . .
( Morris och nyutgåvorna av hans
böcker presenterades i Vi mänskor
4/79\
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tror att al"La leuan-

de uarel"ser lcdnner gl'iid-

je öuer att utnyttja sina
krafter,atttomdjuren

njuter au att uara smidige, snabba och' starka.
En mtinniska som arbetar, som ndr hon sgsslar
med nå.got kdnner Qtt resultatet kommer att eristera ddrför att hon arbetat med det och uel,at

göra det,

anud'nder

em.ellertid hiiirnans och

sjäLens krafter

så'ucil

som kroppens. Minnet

och fantasin hjtiLper
henne i arbetet. Inte baro de egna, tankarna
utan oclcsd

lan till social identitet och tiII
gemenskap utanför kärnfamiljen. Jag menar att detta är
en negativ utveckling som det
gäIler att vända, inte för att
göra arbetslösheten uthärdligare utan för att det även i
ett samhälle med "full sYsselsättning" finns så många människor som står utanför arbetsmarknaden att det med
nödvändighet måste få fatala konsekvenser om allt socialt liv knyts till arbetslivet.
I dag är vår sociala identitet
nästan uteslutande knuten til22

md.nniskors

td"nkande i tider sorn
fl.Utt stgr hennes narLn,

hand och. som en del. au
mdnniskoslciktet skapar
h.on. Om ui arbetar på
detta sd.tt, blir ui mannislcor och uåra dagar blir
La cklig u och händel,seriKa."

lönearbetet. Det gäller framför allt för männen men i
ökande utsträckning även för
kvinnorna. Jag märker själv
hur pinsamt jag tycker det är
när någon frågar mig vad jag
"är". Då väntas jag svara med
min yrkestitel, och jag kan inte längre säga "lärare" eller
"förla,gsredaktör" eller "byrådirektör" utan börjar veckla
in mig i långrandiga och obegripiiga förklaringar för att
motivera varför jag inte längre har en anställning som alla
"riktiga" människor.

Egentligen ligger det något
paradoxalt i att människors
identitet är så hårt knuten tiil
ett yrke, i en tid när arbetslivet förändras så snabbt att Yr-

keskunskaperna på många
områden blir helt föråldrade
under en livstid, ibland flera
gånger om, och många yrken
kräver föga eiler ingen Yrkesskicklighet. När jag tänker efter tror jag att identiteten inte ens är knuten till ett
grke utan till en anstdLlning.
I mig sjäIv är jag ingenting
värd, men om någon är villig

Hur tir då det hopp beskaffat som gör
arbetet uiirt mödan? "Det iir, enligt

om uila,
min mening, trefaldigt
- hopp resultat,
hopp om att få del, i arbetets
Ltopp om gld.dje i sjiilua arbetet. Likaså,
lropp om att aLLt detta i en uiss riklighet,
samt en god kual,itet, tillrtickligt med ui-

l"a och uila god nog att u&ra utird att ha, en
arbetsprodukt som är utird att iiga au
den som uarken tir dåre ell.er asket, gl,tidje
nog f ör att ui all.a skall uara meduetna om
denniir ui arbetar,inte bara enuona som,
om ui mister den, få"r oss q.tt kiinna oss
son"L en ra.stlös person..."
"- uilan som kompensation för pl.å'gan
som också finns i arbetet
- en uila som
d.r Ldngre d.n uad som krd,us enbart för att
återuinna den kraft ui gjort au med i arbetet."

"...ui kan försköna Liuet med nöjet att
uilligt k ö p a, uaror tiLL deras riittmiitiga
pris, med nöjet att s iiL j a uaror som ui

foto: Beppe Arvidsson/
BILDHUSET
Staffan Kvist/Graffiti

att betala mig för det jag gör
måste jag väl ändå vara värd

kan uara stol.ta öuer både för det sktil.iga
priset och för det util.gjorda hantuerket,
med nöjet att arbeta sunt och. utan jiikt
för att tiLlu erka uaror som ui kan
Dara stolta öuer? Det ojiimförligt högsta
ett
nöjet au de tre tir det sistnd"mnda
- ennöje större tin nå,got annqt i ud"rlden
ligt min mening."

onyttiga potatis-chips

som

säljs genom mördande massnågonting
ungefär så tror exponering i snabbköpen.
- naturligtvis utan Att administrera AMS-jobben
jag vi tänker,
att föra tankarna upp till ett räknas också som ett "riktigt"
medvetet plan. Kanske är det arbete.
därför den som har ett "rikDessa värderingar (som ui
tigt" arbete anses och anser gjort tiLL uåra egna) gör att ytsig finare och mer duglig än terst få arbetslösa förmår anden som har ett AMS-jobb. vända sin arbetslöshetstid till
Att t ex restaurera gamla hus något positivt. Även bland poi AMS-regi blir enligt det sät- Iitiskt medvetna människor är
tet att se inte "riktigt" arbete, det inte många som klarar av
medan det däremot är heder- att säga: "Arbetslös? Utvärt att t ex förvandia billig märkt! Då kan jag äntligen
och nyttig potatis till dyra och hinna göra allt det viktiga ar-

bete som jag inte hann med
när jag jobbade för brödfödan." Det är en sak att teoretiskt kunna resonera Så, en
helt annan sak att klara av att
praktisera det när självkänslan sjunkit tiit noll. Människors självkänsla och sociala
identitet or i hög grad knuten
till deras yrkesroll, och den
som berövas sitt lönearbete
berövas något väsentligt iiuen
om hans eller hennes försörjning tryggas på annat sätt.
Man kan beklaga det men
- det.
man kan inte bortse från
23
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Jag vaknar av att posten dun-

sar ned på golvet, tungt. För
tungt, krampen sätter in i magen.

Gode Gud, inte en gång
- Inte
ett stort brunt kuvert
till.
till med mina artiklar och ett

opersonligt, stencilerat brev,

"Vi tackar för visat intresse...

Jodå, nog är det ett sån't ailtid. Jag vet inte hur många jag
har fått, men de räcker för att
jag ska kunna tapetsera väggarna i min etta med. Det borde jag kanske ha gjort, för att
få igen för mina portokostnader om inte annat.
En tidning till som inte vill
ha mig, ett litet hopp tili som
släcks. Marknaden krYmPer,
precis som mina väggar hemma, det finns inte så många
platser kvar att söka till. Men
inte nu, inte nu. Nu ska jag
dricka kaffe och kolla min
24

almanacka. TVÄTTA. PLOCKA öGONBRYNEN. RING
MAMMA.
Jag skriver upp saker i min
almanacka som ett stressmoment. Om jag inte gör det jag
skrivit, blir jag stressad. Så
jag skriver upp små meningsIösa saker att göra, för att fä
ett skäl att överhuvudtaget gå
upp från sängen. För att förhindra att den totala meningsIösheten breder ut sig.
Idag blir det svårt. Jag har
inte tid hos min teraPeut. Lika bra det kanske. Visst behöver jag stöd, men är det inte
att privatisera ett samhälisproblem? Ar nlan inte tokig
ifall man inte får psykiska
problem av att vara arbetslös?
Vafan har jag för nytta av att
veta allt detta om rnig sjäIv
när jag inte kan få ett JOBB !
Men jag fortsätter nog att gå
dit. För att avlasta mina vänner. om inte annat. De få vän-

Stig Danielson

ner jag har kvar. Jag vet hur
jobbigt det är att vara min

vän, nu. Hur tröttsamt det är
med min monumentala självupptagenhet, jag kan ju inte
tala om något annat än mig
själv. Jag vet hur hjälplösa

de känner sig, det finns ju

inget de kan göra. Till slut försvinner de, en efter en. De står
inte ut. Och bördan blir större
för dem som är kvar, och min
bitterhet växer så jag blir ännu tristare att umgås med, det
blir en ond cirkel.

Man är nämligen inte arbetslös bara mellan nio och
fem. Att vara arbetslös är ett
heltidsjobb. Dygnet runt. Det
påverkar hela ens Iiv, hela
tillvaron, al1t. Man står ju
utanför iivet. Man mister inte
bara basen för en tillvaro, skälet att gå upp på morgonen,
arbetstillfredsstäIIelse, identitet och lön. Utan också sociaIa kontakter, kamrater, stimu-
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lans av andra, samtalsämnen, någonstans då? Varför vill
gemensamma intressen, p€r- ingen ha dig?
sonlig utveckling och egen beoch tillfälligheter.
- Otur viIl
jag inte ha ett
'kräftelse. För att inte tala om Dessutom
jobb tiil varje pris. Jag är
luciafester och julluncher.
I Tvätten är tvättad, ögbn- ingen streber som tältar vid
brynen är plockade och mam- arbetsledarens bord och kör
ma har blivit uppringd. Nu med smicker och tillgjordhet.
börjar dagens verkliga arbets- Så det så !
ja men alla som får
insats. Att klämma dagens
- Ja,
vinflaska. Att sitta i fåtöIjen jobb
är inte strebrar. Eller
och grubbla, pendlande mel- hur? Det kan inte vara fel på
Ian apati och ångestattacker. alla andra och inte på dig. Du
Och dricka. Döva både livet är en sopa !
och döden inuti kroppen. Jag
Nej, nej, jag har en masfunderar över den senaste sa- att ge. Jag har resurser,
olyckliga förälskelsen som kvider den sista lilla resten
som vanligt slutade med buk- självkänsla desperat.
landning. Att vara olyckligt
ÄR EN SOPA!
-Ja,DU
så måste det ju vara.
kär hör liksom till. Man träffar en kille och sätter sitt hopp Världen kan ju inte vara gatill honom. För någonting len och jag klok. Eller kan den
måste jag ju ha att leva för det? Ibland undrar jag. När
att se fram emot. JAG HAFi tidningarna skriver om arbetslöshet får jag alltid en
JU INGET ANNAT !
Det är klart att det inte går. konstig känsla. Man talar om
Inte kan den stackars killen arbetslöshet som ett privat
klara av alla krav jag ställer, problem. Det är synd om folk
alla förhoppningar jag har. som är arbetslösa, vi måste
EIler temperamentsutbrot- skaffa dem jobb så att de inten, labiliteten som blir större te sitter hemma och deppar.
och större för varje gång ett Och det är nog så sant, men
förhållande tar slut. Annu en den andra sidan då? Varför
ond cirkel. Två människor hör man aldrig: Men vi måste
måste ju mötas någorlunda ta vara på dessa människors
jämstäIlt. Båda måste ha ett resurser ! Det är ju inte klokt
liv. Men de här tankarna vad vi alla går miste om när
är bara "förmatchen". Nu vi aldrig får del av vad de arkommer "huvudattraktionen". betslösa har att ge. Vilken förKampen mellan självkänslan Iust för vårt samhälle att desoch självföraktet. En kamp sa tusentals människors ermellan David och Goliat. Och farenhet och kunskap inte
David blir allt svagare för kommer oss tillgodo !
varje dag som går.
Jag borde bli förbannad.
Det måste var något fel Det har jag rätt till och det
på- dig, viskar mitt svarta jag. skulle kännas bättre. Men vem
andra får ju jobb, ska jag bli förbannad på? Hur
- AlIadem
behåller
också, men inte blir man arg på en lågkondu inte. Det är kanske så att du junktur? På en arbetsmarkär en dålig journalist, att du nad? På en tidning? Så mycket enklare då att bli arg på sig
inte kan skriva helt enkelt.
Nej, så är det inte, det vet själv, vända vreden inåt. Inte
du- mycket väl hur det ser ut på konstigt att mitt självmordsarbetsmarknaden, försöker försök var riktat mot en kille.
Inte fan tar man livet av sig
mitt andra jag.
Det finns för många jour- för Expressen !
I början, då var jag kaxiganalister.
Jag kanske inte är
någon Mark Twain, men jag re. Jag ville inte ha ett jobb,
kan göra ett hyfsat jobb. Det vilket som helst. Ingen sysselhar jag gjort också.
sättningsterapi för mig, jag
Varför blev du inte kvar ville ha ett vettigt arbete för
-

det jag var utbildad till. Men
för varje brunt kuvert, åts en
bit av styrkan bort. Jag kunde inte frilansa längre. Att
skriva hemma blev en omöjlighet. Jag behöver den stimulans som en arbetsplats

kan ge. Hemma blev jag bara
alldeles tom i huvudet, hade
ingenting att skriva om. Apati
och sysslolöshet är dåliga vanor som fortplantar sig själva. TilI slut har man ingen
lust med någonting. Allt det
där som upptagna och jäktade personer tror att de skulle
göra om de bara blev lediga,
det blir inte av.
utnyttjar du inte
- Varför
tiden,
frågar bekanta mig lite aningslöst.
går du inte på ut- Varför konserter,
ställningar,
eller på
språkkurs eller Iär dig att måIa akvareller eller nå't?
Därför att det känns så meningslöst. Vad ska det tjäna
till? Det förändrar ju ingenting. Därför att det känns oärligt. Som om man lurade sig
själv att man hade ett liv, men
det är ju inte sant. Därför att
sådana saker gör man helst
med säIlskap, och aIIa jag

känner jobbar på dagarna.
Därför att det kostar pengar
och man blir inte rik av att

vara arbetslös.
Frågorna, ja. Jag står inte
ut med alla dessa frågor. Jag
kan inte svara på frågor. Jag
går numera över gatan för att
slippa hälsa på folk jag känner.

vad gör du nuförti- Hej,
(I min bransch frågar
den?
man nämligen först efter vad
folk gör, sedan efter hur de
mår.)
Jag har svarat på den frågan på tusen olika sätt. Jag

har varit ironisk, aggressiv,
putslustig och uppgiven. Nu
orkar jag bara inte svara alls.
mår du?
-JagHur
mår dåligt, naturligtvis,
men det gjorde jag sist vi sågs
också. Det blir så tjatigt, så jag
säger bara, jodå sådär.
Och bekantingen skruvar
på sig, känner sig besvärad
25

och kanske uppriktigt ledsen.
Men vad ska han göra åt det,
det är ju inte hans fel. Så jag
försöker undvika folk jag kän-

ner, det är bäst för alla parter. Jag slipper nojan och de
slipper få dåligt samvete för
att de mår bättre än jag och
har ett framgångsrikare liv.
Och så biir jag kvar i min
f åtöIj med dagdrömmarna

ARBETE
rtill

\arie pris?

och aggressionerna. För det är

klart att egentligen är jag väldigt arg. Jag har ju blivit bestulen ! Jag har blivit lurad på
en grundläggande mänsklig
rättighet. Flera stycken, förresten.

Ta arbetsglädjen t ex.

har gått igenom

Jag

platsannonserna i huvudet. I fantasin
tagit alla de här jobben, gått
igenom fördelarna och nackdelarna och kommit fram tili
att inga jobb är riktigt bra.
Jag vill inte ha dem. Det är ju
bara skitjobb. Jag skulle inte
tacka ja till att bli chefredaktör på Dagens Nyheter en
gång. Jag har blivit berövad
rättigheten att komma in på
en arbetsplats med entusiasm
och förväntningar. Det är nästan det värsta. Jag är ung och
har (förhoppningsvis, Gud Iaga att det blir så) ett långt arbetsliv framför mig. Men så
länge jag lever, om jag så blir
hundra år, kommer det alltid
att finnas ett stort svart hål
fyllt med hat i min sjäI. Hat
över den bortkastade tiden,
den som skulle varit till glädje
både för mig och andra.
Jovisst, visst har jag fått
nyttiga erfarenheter. Visst har
jag fått bättre förståelse för
dem som har det svårt, är inte
så snabb att döma andra längre. Men tiLi vilket pris?
Om jag nu någon gång får
ett arbete, klarar jag det? Eller har jag identifierat mig så
totalt som arbetslös att jag
aldrig kommer ur det? Klarar
jag det mödosamma arbetet
att återerövra arbetsglädje,
sjäIvkänsla, social identitet?
Frågor, frågor.
Vinflaskan är uppdrucken,
dagens arbete är uträttat. ll
26

Ai det arbete=sysselsättning vi ska ha - till varje
pris? 1{r det riktigt att av "sysselsättningsskäI"
öka produktionen även om det inte ökar "välfärden"? i{r teknikeh ett hot mot "arbetet" eller kan
den användas för att vi ska arbeta mer
- med an-

nat, som vi inte hinner ägna oss åt idag? Ar det inte
dags att ompröva synen på arbetet så att målet blir
"största möjliga lycka" istället för "största möjliga
produktion"?
Inga-Lisa Sangregorio fortsätter sin granskning
av vår uppfattning om vad arbete är.

Ska vi okritiskt bejaka alla den skapar arbetstillfäIlen för
typer av arbete? Ska man Vattenfalls personal? Hade
uppmuntra inställningen att arbetarna i Kalmar konfektden som "arbetar" på något
sätt är moraliskt mer högtstå-

fabrik rätt när de protesterade mot förslagen att avlägsna

ende än den som inte arbetar?
Jag glömmer aldrig den
porrklubbsägare som en kväII

snasket från snabbköpskassorna med hänvisning till att
det skulle hota deras jobb?

ken på hans skyltfönster kom
utrusande och talade om att
han minsann var en hederligt
arbetande skattebetalare och
att vi (som han förmodade
levde på bidrag) inte skulle
komma och hindra honom i
hans yrkesutövning. Ailt mot
en bakgrund av uppfläkta
kvinnosköten och penisattrapper med inmonterad belysning i olika färger.
Eller antag att jag iever på
att tiilverka kanoner - elier
på att använda dem (om det
t ex räddar sysselsättningen i
Bofors). Kan man, som min
egen fackliga organisation
( S tatstj änstemannaförbundet) har gjort, motivera kärnkraftsutbyggnaden med att

i sig cir dåLigt motiueras

när vi klistrade kvinnomär-

Kort sagt: kan nå,gonting som
med

att det ger jobb?
Att sådana frågor överhuvudtaget behöver ställas beror naturligtvis på att vi avlägsnat oss så 1ångt från ett
samhälle där det man tiilverkade bedömdes i första hand
efter sin nytta och där arbetets nödvändighet var uppenbar för envar. I ett sådant
samhälle skulle naturligtvis
ingen drömma om att göra
något meningslöst bara för att
"sysselsätta sig". Det gäller
än idag för dem som har kontroll över sitt eget arbete och
resultatet av det.
Men hur vi besvarar frågor
som dessa måste också bli avgörande för vår inställning tiil

tq
.e

ill:
framtiden:
Hur ska vi förhålla oss till
"den nya tekniken", som kan
komma att minska behovet av
mänsklig arbetskraft inom
produktionen? Vilken teknik
är bra och vilken är dålig
och varför?
O Är det riktigt att av "sysselsättningsskäI" acceptera en
ökning av produktionen även
om detta inte i någon rimlig
mening kan sägas öka "välfärden"?
O EIIer är det kanske dags att
ompröva synen på arbetet och
förkasta den förvridna logik
som i dag dominerar debatten
och istället försöka komma
fram till en helt annan logik,
där målet är "största möjliga
lycka" snarare än "största
möjliga produktion"?
O

i\r samhällsnyttig

produktion
samhällsfarlig?
Vilka krarr kan och bör man
egentligen ställa på en pro-

dukt?

Idealet är naturligtvis att

produkten både har ett bruksvärde ( -är nyttig, användbar) och ett bytesvärde (kan säljas på marknaden).
Om detta inte går att förena
skulle nog de flesta människor
föredra att produceravaror
med bruksvärde framför sådana som enbart har bytesvärde. I det kapitalistiska systemet tvingas många emellertid att producera saker som i
praktiken saknar bruksvärde
men som ändå av någon anIedning går att sälja.
Men i och med att staten i

allt fler länder går in

med

stöd åt vissa industrier har det
blivit möjligt att hålla igång

tillverkningen av produkter
som saknar både bruksucirde
och bgtesud.rde. Ett bra exempel är de uppbrunna flygplanen som jag nämnde i min tidigare artikel. Vansinnet blir
därigenom ännu mer fulländat än under den "rena" kapi-

ULf Ragnarsson

talismen. Samtidigt ser jag
detta som en punkt där den
kapitalistiska fasaden hål1er
på att spricka och där man
skulle kunna sätta in stötarna
för att visa att en annan rationalitet inte bara är möjlig
utan nödvändig.
Medvetenheten om de faror
som en utbredd arbetslöshet
innebär för samhäliets stabilitet gör att man i alla länder håIler igång en mängd
verksamheter som företagsekonomiskt och dessvärre
även samhällsekonomiskt är
klart olönsamrna. Det iir den
kombinationen jag menar att
ui inte bör acceptera; den
u erks amhet ui subu entioner clr
med uåra skattepengar har ui
riitt och plikt att stcill,a krau

på.

Det intressanta är emeller-

tid att medan staten i olika

länder varit beredd att ösa in
obegränsade summor i gigantiskt oiönsamma projekt av
ytterst tvivelaktig nylta har

)

det varit nästan omöjligt att
få ens blygsamma summor för
tillverkning av nyttiga produkter som under nuvarande
marknadsförhåIlanden inte är
tillräckligt lönsamma. Varvsoch flygindustrin är exempel
på branscher som slukat enorma skattepengar. Samtidigt
som Lucasarbetarna i England och Algotssömmerskorna i Sverige inte ens fått
ett stöd som ryms inom fe1räkningsmarginalen för de
storslagna industriella misslyckandena. Det måste bero
på att deras krav pä en sa,mhiill.snyttig produktion är ett
så stort hot mot det nuvarande systemets logik att det
måste slås ner.

En annan viktig och farlig
del av Lucasarbetarnas budskap är deras försök att foga samman människors olika roller till en helhet. Det är

faktiskt salrLma md.nniskor
som tir bå,de producenter och
konsumenter. Om vi som

producenter tillverkar dåliga
och/eller skadliga varor drabbas vi som konsumenter
och om vi som konsumenter
köper varor som tillverkats
under oacceptabla arbetsförhållanden försvagar vi vår
egen ställning som producenter.
Det iir oss sjalua ui Lurar
Det synsättet går ju tvärs emot

den förhärskande tankemodellen, som går ut på att sortera upp olika delar av livet i
små prydliga fack, så att ingen ska få för sig att det finns

något samband mellan dem.
Just denna uppdelning och de
spelregler som säger att man
inte ska blanda ihop saker och
ting utan ta en fråga i sänder
är en viktig del av de härskar-

strategier som hindrar

oss

från att se att allt hänger samman, att vi inte med en del av
våra jag kan arbeta för något
som förkväver en annan del
av oss.

Verkliga och inbillade hot

En annan framgångsrik här28

Hur har

vi det
o

pa

jobbet?
57 % av samtliga sysselsatta

har jäktiga arbeten.

har "psykiskt ansträngande" arbeten.

33 %

I9 % av de anstäIlda kan inte ta emot ett privat telefonsamtal
per dag under ordinarie arbetstid.

kan inte ta emot ett l0-minuters privatbesök under arbetstid.
24 %

drygt, har inget inflytande över förläggningen av sin
arbetstid, och lI % har inget inflytande alls över tempot.

59 %

19 % av de anställda har enformiga arbeten och 11 Vo har arbeten som är både jäktiga och enformiga. Andelen med enformiga arbeten stiger ju fler anställda som finns på arbetsplatsen.
42 %

har inget inflytande alls över förläggningen av sina ras83 % har inget inflytande över tillsättandet av sin

ter och

närmaste chef.
27 % har inget inflytande över förläggningen av sin semester och 70 % kan inte väIja sina arbetskamrater.

5l % har ett arbete som ger stora möjligheter att lära nya saker, det gäller i högre utsträckning män än kvinnor.
har under det senaste året deltagit i någon utbildning på
arbetstid.

25 %

29,4 Vo av samtliga anstäl]da har en "instrumentell" instäIlning tilt sitt arbete. Med instrumentell instäIlning menas ungefär att man arbetar för förtjänsten, men arbetet ger ingen
ä.r.r".t utdelning. Det är klart fler män än kvinnor som har
den instäIlningen.
Instrumentell inställning är vanligare bland båda könen i
den yngsta åldersgruppen, L6-24 är.

Siffrorna iir tagna ur SCB:s Leunadsförhå'Ilanden i Suerige
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skarstrategi går ut på att
skrämma människor för inbillade faror och därigenom
få dem att acceptera mycket
värre faror.
Det råder som bekant ingen
brist på verkliga hot i vår
värld: rustningsvansinnet,
kärnkraften, milj öproblemen.
Men det spöke som håIis upp
för människorna är ett hett
annat: arbetslösheten. Med
hjätp av hotet om arbetslöshet
ska vi förmås att acceptera en
fortsatt rovdrift på naturresurserna, ett fortsatt energislöseri, en fortsatt miljöförstöring. Jag menar att även
progressiva människor utan
att inse det riskerar att spela
med i detta spel när de måIar
upp hotbilder av den framtida arbetslöshet som kommer
att följa i datorernas spår.
I en intressant artikel i le
Nouuel. Ob seru ateur, översatt
iZenit l/79, analyserar Mich.el
Bosquet, i Sverige mer känd
som Andr6 Gorz, de tänkbara
föIjderna av utvecklingen inom datatekniken. Kommer
mikrodatorerna att göra mil-

joner människor

arbetslösa

under 80-talet?
Gorz betvivlar inte att den
nya tekniken kommer att
drastiskt minska behovet av
arbetskraft inom industrin
och delar av tjänstesektorn.
Detta kan man emellertid uttrycka på två olika sätt.
Man kan säga att det blir
ont om arbete. Uttrycker man
det på det sättet blir det naturligtvis lättare att skrämma
arbetarna att konkurrera med
varandra om de allt fåtaligare
jobben istället för att föra en
gemensam kamp för en annan
ekonomisk rationalitet. Den
största risken ligger i att desperata arbetslösa kan komma
"Fred kan inte upprätthållas
på framtidens bekostnad
Fred är att leva på eggen
mellan nuet och framtiden
Fred är att kunna se barnen i ögonen
Fred är inte tålamod
Fred är att inte stå ut med lidandet
Fred är att kämpa för livet"

att kräva en ökad produktion

för att "skapa fler jobb". Ty

dithän har vi kommit i det officiella språket, skriver Gorz,
"att det inte längre är arbetet

som skapar produkterna utan
produktionen som skapar arbetet. Man arbetar inte 1ängre

för att producera utan producerar för att arbeta". I förIängningen av ett sådant syn-

sätt ligger

krigsekonomin

och kriget sjäIvt: den klassis-

ka "Iösningen" på ett över-

produktionsproblem.
Men man kan också uttrycka det så att människorna inte längre kommer att behöva
arbeta så mycket, åtminstone
inte i lönearbete.I sjiilua. uerket, menar Gorz, tir det bara
så. l"iinge ui kan förmås att se
en minskning au den nöduiindiga arbetsmd,ngden som ett
hot som den också iir ett hot.
Med en annan syn på arbetet kunde denna utveckling
istället bli ett hot mot det rådande systemet:
"Om alla blev medvetna om
att det verkligen in{e finns
några produktionsproblem
längre, utan bara ett fördelningsproblem, dvs en jämn
fördelning av de rikedomar
som produceras och av det
nödvändiga sociala arbetet
inom befolkningen så skulle
det rådande samhäIlssystemet
få stora svårigheter att bestå".

"Vi vill arbeta mindre
för att hinna arbeta mer"

På många områden har industriländerna nu nått en produktionsnivå där tillväxt inte
Iängre är något gott utan bara ökar slöseriet och miljöförstöringen och ibland direkt
motverkar sitt ursprungliga
syfte. Föreställningen att vi
borde producera mer "för att
Citat ur Ingrid Sjöstrands

diKt i RUSTA FöR FRED
Kvinnor och fredskamp
RÄDDA LIVET

Gidtunds

hjäIpa u-länderna" har övertygande visat sig vara både
teoretiskt felaktig och praktiskt ogenomförbar. En oför-

ändrad eller ökad "syssel-

sättning" kan då endast upprätthållas genom att produkterna blir allt mindre hållbara
och genom att förmå människor att köpa saker som de
inte alis behöver eller genom
att låta experter ta hand om
sådant som människor i alla
tider har klarat själva.
Det här är en känslig punkt,
det är jag medveten om. Men
jag måste erkänna att jag med
tiden blivit alltmer skeptisk
mot en tendens som jag tidigare, om än inte uttalat, bejakade, nämligen att förvandla
allt större delar av det obetal-

da arbetet till lönearbete.
Självklart anser jag att alla
bör ha rätt (och kanske plikt)
titl qvlönat arbete, men jag
tror vi måste sträva efter att
förkorta arbetstiden inom lönesektorn så att människor
själva kan ta ansvar för en
större de1 av sitt liv och

använda andra egenskaper än
dem som är gångbara i produktionen.
I det nummer av le Nouvel
Observateur där Gorz' artikel
först publicerades fanns också en enkät om fransmännens

inställning till

arbetslöshet
och arbetstidsförkortning. De
allra flesta skulle väIkomna
en sådan förkortning, inte
nödvändigtvis för att få mer
"fritid" utan för att kunna utföra allt det arbete som de inte har tid med idag: snickra,
reparera, odla grönsaker osv.
Man kan ironisera över detta
och se det som en flykt från
samhället till privatlivet eller
som en form av terapi, men
det beror mycket på hur det
organiseras. Under alla förhållanden tycker jag det är en
sundare form av terapi att odla grönsaker än att bygga båtar som läggs upp i fjordarna
i väntan på att skrotas eller
att stå i en maskinhall och utföra ett arbete som en maskin
kunde klara av.
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Hur skulle vi handla
om vi själva hade makten?

Det är lätt att bli missförstådd
när man kritiserar sysselsätt-

ningsargumenten. När jag
tidigare refererat Gorz' tankar och samtidigt hävdat att
det aldrig kan vara ett giltigt
argument för att göra något
(eller låta bli att göra något)

att det "skapar

sysselsätt-

ning" har jag blivit beskylld
för att inte respektera arbetet,
ja nästan för att proji.cera min
egen arbetsskygghet (antyds
det) på den hederliga arbetande befolkningen. Men det
är ju i stället just för att arbetet är så viktigt eller skulle
kunna u&ra det sorn man måste avvisa varje försök att förnedra det på det sätt som nu

firt9
K()IISUT,ITNT CITY

IBM har i en annons i

iIL:

engelsk press skickligt fångat

den

nya tekniken. Annonsen (citerad av Claes Sjöberg i Arbe-

taren) visar två män vid en
byggarbetsplats. "Om inte
den där grävmaskinen fanns
så kunde tolv man med spadar
fått jobb här", säger den ene.
"J a, och om inte spadarna

gument, som bara skapar en
falsk medvetenhet. I dag har
vi inte makten: alltså kan vi
ibland vara tvungna att handla på ett annat sätt än om vi

fanns så hade tvåhundra man själva haft kontrollen över
kunnat göra samma jobb med våra liv. Men den intressanta frågan - och den som vi
teskedar", säger den andre.
Jag tycker den här anekdo- egentligen borde besvara inten på ett utmärkt sätt visar nan vi beslutar våra kortsikpå det absurda i en del av de tiga strategier
- är vad vi
resonemang som förekommit skulle göra om vi själva hade
även i Sverige. Att en viss tek- makten. Skulle vi då avstå
nik kräver mer arbete än en från maskinerna?
Låt oss, som ett rent teoreannan kan ju inte rimligtvis
vara något gott i sig. Jag kan tiskt exempel, utgå från
tänka mig åtskiliiga skäI att att vi hade en maskin utan
gräva med spadar i stället för negativa miljöeffekter som
maskiner, men att det "skapar kunde utföra hundra maskinmer sysselsättning" kan ald- skriverskors eller svetsares
elier byrådirektörers arbete,
rig vara ett giltigt skäI.
Såvida man inte anser att ti- och att vi kunde välja mellan
vår enda tid - är tili att utnyttja den eller inte.
den
- slås
Skulle vi avstå från att utihjä1.
för att
Det är tänkbart att det av nyttja den? I så fall varför?
oiika skäi kan vara nödvän- Och skulle i så fail inte vetdigt att under en övergångs- skapen om att denna maskin
period försvara dödsdömda existerade förändra de hundjobb ("eldaren på elloket"). ra maskinskriverskornas och
Men det måste då vara en svetsarnas och byrådirektömedveten strategi som inte rernas inställning till sitt arska motiveras med falska ar- bete?
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Men man kan också utgå från

verkligheten sådan den faktiskt är och försöka upptäcka
de frön till förändring som ändå finns. En sådan "konkret
utopi" bygger i huvudsak på
dagens verklighet, men förändringarna går i rätt riktning.

Jag tror att båda slagen av
Drömmen
om det samhälle som "åt alla
lycka bär" får vi aldrig släppa, men vi behöver också den
verklighetsanpassade utopin
som en vägvisare för hur vi
ska handla här och nu, så att
vi inte avlägsnar oss ännu
längre från drömmen.
Min egen bedömning av si-

utopier behövs.

$NSTAD

Inför
80-talet
Det enda man med sä-

kerhet kan säga om
framtiden är att den
inte blir som vi tror.
Men det är nyttigt
att tänka efter hur vi
skulle vilja att den
blir. Det kan man göra på två sätt: anting-

en kan man

bortse

från verkligheten, sådan den olyckligtvis
ser ut, och skapa en
dröm, en "abstrakt
utopi" som Ernst
Bloch kallar det. som
inte kan förverkligas
utan en total förändring. Sådana abstrakta utopier är ofta förlagda till en avlägsen
tid (efter katastrofen.
efter (revolutionen)
och/eller till en aviägsen ort (Atlantis,
en annan planet).

tuationen inför 80-talet ser
ut ungefär så här:
o det är osannolikt att vi (med
"vi" menar jag då "folket", de
demokratiska krafterna eIler hur man nu viII uttrycka
det) får makten över produktionsmedlen.

o det blir då så mycket vikti-

gare att vi bevarar och utökar

makten över andra delar av
vårt liv ("reproduktionen")
O det betyder naturligtvis
inte att vi ska ge upp kampen
om produktionen; tvärtom
borde en fungerande arbetsgemenskap

i

bostadsområde-

na kunna ge oss styrka att
kräva förändringar även i ar-

betslivet

O det är emellertid sannolikt
att det arbete som behövs för
den socialt nödvändiga produktionen kommer att minska genom den tekniska utvecklingen

o

det riktiga kravet bör då va-

ra att minska arbetstiden för
aIIa så att vi får tid över till
annat arbete än lönearbete

o en livsfarlig utveckling

skulle däremot vara att kräva

en ökad produktion för att
"håIla igång hjulen"

O en annan iivsfarlig utveckIing skulle vara en ytterligare
uppdelning av befolkningen i
"produktiva" och "improduk-

tiva", "försörjare" och "försörjda"

O en annan kanske inte direkt
livsfarlig men ändå inte önskvärd utveckling skulle vara en

tillväxt

av tjänstesektorn som
bidrog till att ytterligare dela
upp människor i "experter"
och "klienter" och göra oss
ännu mer beroende av "samhället" för sådant som de flesta människor skulle kunna
klara av sjäIva om vi hade mer
tid och inte levde så isolerade
från varandra.
Jag tror det är viktigt att inse att samma teknikutveckiing inom produktionen teoretiskt sett kan resultera i helt
olika framtider. En möjlighet
är att den förbättrade tekniken utnyttjas tiII att tillverka
dubbelt så många prylar på
lika lång tid i stället för iika
många prylar på hälften så
lång tid. (Det är i huvudsak så
tekniken hittills har utnyttjats, vilket bl a beklagas av
Bertrand Russell i "Till lättjans lov".) En annan möjlig
utveckling, som skisseras i en
nyutkommen fransk bok, är
att datorerna på jobben ger
oss möjlighet att ägna mera
tid åt datorerna i hemmen...
Den förkortade arbetstiden
skulle alltså bara resultera i
en ytterligare privatisering
och uppsplittring av männi-

skorna.

Men en tredje möjlighet,
som jag menar är den "konkreta utopi" vi bör sträva mot,
är att människor välkomnar
den kortare arbetstid som blir

möjlig bland annat genom

teknikens utveckling och ägnar den återerövrade tiden
åt att tillsammans med andra
ta ansvar för en större del av
sina egna liv än vad som är
möjligt i dag.
!
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VAD SA LUCASARBETARNA

ii,

EGENTLIGEN?
o Produkterna ska konstrueras och till-

verkas mer för sitt bruksvärde än för sitt bytesvärde.
o Produkten ska inte slösa med energi och råvaror, vare sig vid tillverkningen eller användandet.
o Produkten ska vara miljövänlig.
o Produkten ska kunna tillverkas med utnyttjande av mycket mänsklig arbetskraft för
att inte ge upphov till strukturarbetslöshet.
o Produkten ska gå att tillverka med en ickeaiierande arbetsorganisation utan auktoritär ordergivning. Istället bör arbetet organiseras så att det förenar praktiska och teoretiska uppgifter och ger utrymme för mänsklig skaparkraft och arbetsglädje.
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AHERNATIV I
Första gången vi hörde talas

om det var i samband med
arbetarna på Lucas flygindustrier i England. För dem innebar alternativ produktion
ett medel i kampen för arbete
och samtidigt en väg till mer
samhällsnyttig produktion.

Arbetslösheten var

den

springande punkten i deras
resonemang. En produktion
som inte lönar sig ur företagsekonomisk synpunkt kan ändå
göra det ur samhällsekonomisk. eftersom ökande arbetslöshet innebär ökande kostnader för samhället, hävdade
de.

Sedan dess har det gått ett
par år, men det har inte gjort
deras resonemang mindre viktigt. Nu i slutet på 70-talet står
det helt klart att arbetslösheten kommer att fortsätta att
?t

öka i stora delar av världen
och att den ekonomiska krisen inte är någon tillfäl1ig
konjunktursvacka utan snarare hela världskapitalismens
kris.
Vår arbetskraft, vår yrkesskicklighet, vår kreativitet
blir plötsligt helt värdelös när
vi är utslagna ur produktionen. Men den borde ju vara en
resurs, säger Lucasarbetarna.
Vi kan använda den till att
producera nyttiga saker som
samhäIlet behöver, menar de.
Samtidigt en produktion som
är miljövänlig och som inte
slösar med energi och råvaror,
vare sig vid tillverkning eller
i användning. En produktion
som tillgodoser såväI våra
som u-ländernas behov.
Lucasarbetarna har alltså

knutit ihop

arbetarrörelsens

och miljörörelsens värdering-

ar. De har sjäIva utvecklat en
plan med förslag tiII olika alternativa produkter. De har
stakat ut en ny facklig handlingsstrategi. I en tid med
allt dystrare framtidsutsikter
har de bevisat någonting mycket viktigt: Att folk har egna
id6er att komma med utifrån
egna kunskaper och erfarenheter. De utgår från just sin
konkreta situation och letar
efter lösningar på den med hela samhällets behov och bästa
i åtanke. De utgår från att dagens situation är ny och kräver nya fackliga grepp.
Sprängkraften i Lucasarbetarnas id6er ligger förstås i
att så många andra är i samma
krissituation som de. I krisens
spår har samhällskritiken vitaiiserats och framtidsdebat-

ÅLGOTSSöMi}IERSKORNA
s rÅ R rÅ R Köb-FERAri^rli

Tio av sömmerskorna på
Aigots Nord i Skellefteå
har bildat arbetrt oop"iäti""t

VAD SAGER MAN

I

SVERIGE?

Algotssömmerskorna:
"Med alternativ produktion
menar vi en produktion som
inte exploaterar människan
och sliter ut henne, utan produktionsvillkor som utgår

från människans behov av

meningsfulla arbetsupp gifter,
omväxling och utveckling i arbetet, möjligheter till arbetsgemenskap och förbättrad
självkänsla."
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PRODUKTION
ten blivit intensivare.
I Sverige är det främst A1gotssömmerskornas kamp för
alternativ produktion vi kunnat följa, men många röster
har också ropat på alternativ
produktion på andra håll.
Kanske är det embrvot till en
ny folkröre1se.

att det kan komma en utveckling som kräver taskigare arbetsmiljöer, som vi inte kan
ställa upp på. Det måste vi

motverka med alla medel både
lokalt och centralt. Sedan tror
jag att det är en mycket viktig bit att försöka hitta former
av förvaltning av företagen,
som är utanför den rent kapiJan Odhnoff , tidigare utre- talistiska, arbetskooperativ
dare inom Fabriksarbetare- t ex. Så skulle man kunna förförbundet, nu 2:e redaktör för valta en alternativ produkLO-tidningen, säger:
tion. Om vi nu bara har efterDet här är en diskussion som frågan och det är en minst
vi måste ta genomgående Iika viktig bit.
Efterfrågan angår oss a1la.
överallt. Den måste knytas tiII
både dom som producerar och Utan den ingen alternativ
dom som använder produk- produktion. Alla är vi konsuterna. Kapitalismen fungerar menter och kan bli en stark
så att den slår ut en hel del av makt genom att vägra köpa
den industri som finns i Sve- de produkter vi inte vill ha,
rige och det sker i allt raskare som är resultatet av ett protakt. Vi måste vara beredda på duktionsmönster vi inte vill

ha och sett

i

ännu längre per-

spektiv, ett livsmönster vi
inte är intresserade av. Det

kräver medvetenhet och fasthet, det kräver att vi stöder
varann och arbetar ihop. Att
vi tillsammans visar på nya
modeller och alternativ, att vi
arbetar politiskt för ett annat

ekonomiskt system, som utgår
från människans behov och
inte från företagens vinst. Då
gäller det förstås inte längre
bara alternativ produktion
utan bygget av hela det resursbevarande och mänskliga

ALTERNATIVET till dagens
profitinriktade sIösarsamhälle, som kanske håller på att
utvecklas till det totalitära
kärnkraftssamhället.
Inez Svensson

33

DEN
OMVÄNDA

vISAN
av Leif Nylen
En uisa

just en

uiLL jag sjunga om
så"n dcir ni uet

den bakuiinda uiirl"den

dd,r kusken drar uagnen och hd,sten stgr fiirden
och aLLt iir idel" orimlighet
diir den som iir klok gå,r i Liira hos fånen
och tuppen gal. som en galning mot månen
just en sån uisa ni uet.

För nog börjar det Likna den bakuiinda uisan
från Turin
hur det tgcks som om Fiat'arbetarna minsann
tuiul.ar på, sjcilua bilindustrin
och inte Liingre uiLL ta det för giuet
att bil.en ska uara som motorn i Liuet
det tuiular dom på, i Turin.
nd.r man hör

För nog börjar det Ldta som den bakutinda
niir bgggjobbarna i Birmingham
uiigrar att riua den utdömda brdten
dö.r kommer framtiden inte fram
och fast det iir påLitligt fol.k från facket
så. kör dom med rena Mul,l,uadssnacket
bu g gj obbarna i B irmingham.

l.åten

Ja, nog börjar det uerka som omuiinda utirl.den
niir Lucasarb etornas plan
handlar om hur man gör pl.ogar a'D sutirden
dialg sapp ar ater au attackfLu gpl"an
så den omuiinda uisan finns redan skriuen
uers för uers bland alternatiuen
i Lucasarb etarnas plan.

I Turin försöker Fiat-arbetarna tvinga företaget

som är rationella även ur
I Birmingham har
synvinkel.
samhällets
byggnasdsjobbare gått emot rivningar som gjorts
på spekulation. Exemplen är hämtade ur boken
Alternativ Produktion. (Liber).

tili rationaliseringar

Bilderna från ovan: Fiatarbetarna i Turin
(foto: Stig T Karlsson); ett specialfordon för
barn med ryggmärgsskador', en värmepump (två
exempel på Lucasarbetarnas alternativa
produkter) och den sista bilden är från Mullvaden
(foto: Cecilia Borggård/SAFTRA).
Den omvända visan gjordes ursprungligen för
musikteatergruppen ARIELS valturn6 för VPK.
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mrn nya van,
explosionsmotorn

-

Många kvinnor känner sig inför teknik, som kvinnan
på bilden. Rädda, vanmäktiga och överkörda.

t

Medvetet,
och omedvetet är teknikmotståndet hårt. Kvinnor

E

å

tt
rl

tar instinktivt avstånd från en hård, centraliserad
superteknologi. Men den känslan kan lätt leda oss

tili att ta

avstånd från a I I teknik. Vår känsla av
otillräcklighet och bristande kunskap får oss att slå
ifrån

oss hela komplexet. Kanske med ett roat leende
som försvar.

"Ja, låt pojkarna hållas" (om vansinniga
elektroniska leksaker), "jag orkar faktiskt inte
befatta mig med sån't" (om teknik i största
allmänhet). Själv brukade jag kokettera med att
"jag är intresserad av det mesta, utom möjligtvis

explosionsmotorns sammansättning".
Avståndstagandet och främlingskapet inför
utvecklandet av en alltmer omänsklig teknologi är
förståelig. Tekniken är inte utvecklad av kvinnor
eller i huvudsak gjord för oss. Det är inte vi kvinnor

som åker världen runt i super-Caraveller med
portföljen under armen. Inte heller styrs den i någon
större utsträckning av "kvinnliga" värderingar.
Profit, tillväxt och rationalitet kommer främst,
människan i andra hand. Mot detta sätter vi våra
"mjukvärden". Men måste vi inte snart bryta det
här mönstret, ändra på vårt förhållningssätt? Ar det
inte bl a därför att kvinnor alltid tidigare avskärmat

sig från samhällets "tunga" bitar, teknik, ekonomi

och militärindustri, som vi idag har ett samhälle
som styrs av prioriteringar och värderingar som

kvinnor känner sig alltmer främmande inför?
Genom att skärma av sig från den delen, har vi
överlåtit åt de styrande männen (naturligtvis inte
alla män) att fritt forma den efter sina egna id6er.

De har fått "hållas i sin lekstuga".
Måste vi inte bryta ned vårt motstånd mot teknik
och i stället sätta oss in i den? Det är ju inte tekniken

i sig som är "ond", det är inte tekniken

0

I

som är

vår fiende. Men hur används den?
Vilka intressen styr? Vilken teknik vill vi bli av
med, vilken vill vi behålla? Vilken teknik lämpar sig
var? Och för att kunna svara på de här frågorna
(eller för att överhuvudtaget kunna ställa dem)
måste vi veta mer, kunna mer.
att med bibehållen mänsklig
- Det gäller
värdighet
välja vad som är bra eller dåIigt i
tekniken, säger Lars Kristiansson, professor i
datakommunikation.
Kanske att jag, och andra med mig, får börja

intressera oss för explosionsmotorns
sammansättning !

Raquel Urisman

n

foto:
Bengt af

Geijerstam/
BILDHUSET

DrcRERNAS

DUBBELHE

iobb försvinner
eller iobb förändras

W-iRi

av Maria Bergom-Larsson

IVlikrodatorernas inmarsch i arbetslivet har

liknats vid kärnkraftens hot mot hela vår
samhällsorganisation. Båda är uttryck för en
superteknologi som vanliga människor har
mycket små möjligheter att påverka. Samtidigt
kommer den att förändra våra liv på ett mer
genomgripande sätt än vi vågar föreställa oss.
Redan nu strömmar prognoserna in över den arbetsiöshet som skapas i den mikrotekniska revolutionens
spår : Robotstyrda obemannade fabriker, datoriserade kontor, datoriserade snabbköpskassor osv. Bara i England
räknar man med 4-5 miljoner
arbetslösa fram till 1990 som
en följd av mikrodatorerna.
Datoriseringens förutsättning är en ytterligt uppdelad
och sönderstyckad arbetsprocess där varje arbetare bara
utför ett litet handgrepp. I
stäIlet för en kvalificerad och
kunnig yrkesarbetare som utför en hel arbetsprocess har
kapitalet rationaliserat fram
en okvalificerad och lågavlönad tempoarbetare som bara
utför ett enda arbetsmoment.
Produktiviteten har ökat
och vinsterna - och det var
ju meningen med det hela !
Det är dessa sönderstyckade
arbeten som datorerna nu tar
över. /ir det då något att sörja
över?

Framför allt
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kvinnorna på de jobb som nu

datoriseras. Inom tillverkningsindustrin är det de arbetsintensiva kvinnliga om-

rådena som håller på att raderas ut. Se på teko ! De yrkes-

grupper som minskat

mest

inom industrin är kontorspersonaI, kontorister, maskinskriverskor, inköpskontorister, alltså i huvudsak kvinnlig
personal. Handeln, kontors-

arbetet och sjukvården och
offentlig förvaltning svarar
för ungefär 60 000 av de 90 000
arbetstillfäIlen som beräknas

ha försvunnit eller aldrig
kommit till stånd på grund av
datatekniken bara fram tiII
1975. De är typiska kvinnoom-

råden.

När datorerna tar över är

det alltså först kvinnorna som

hotas av arbetslöshet. Men
datoriseringen ingriper också

på andra sätt i arbetslivet. Så
tycks klyftan mellan mansoch kvinnoyrken förvärras.
Gunilla Bradley, dataforskare, skriver i en rapport:
befinner sig "Drygt 90 % av de sysselsat-

ta inom

befattningsområdet

ADB-ledning samt systemering och programmering är
män. Också området ADBdrift som omfattar planering,
ledning och kontaktarbete avseende ADB-drift samt preparering för databearbetning
och körning av datorer är till
övervägande delen (80 Vo) ett
"manligt" yrkesområde. Endast dataregistrering domineras av kvinnor". I den nya
hierarki som uppstått inom
datayrkena har kvinnorna
alltså hamnat i botten.
Hotet mot sysselsättningen
är den ena konsekvensen av
datoriseringen. Utarmningen av arbetets innehåIl är den

andra. LOs dataexpert Birgitta Frejhagen lyfter i ett
samtal fram hur både kontors- och bankarbete har utarmats genom den nya tekniken:

"Banken var förr väIdigt

beroende av sina bankkassörskor och det var på deras yr-

keskunnande och noggrannhet som bankens anseende vi-

\i

$

Vad htinder med miljön om och ntir spiirruakten, bonkkossö rskor oclt
snabbköpskassörskor försuinner och ersatts au maskiner? Va.d blir
kuar au den redan nu så torftiga miljön i uåra offentliga lokaler ncir
mtinniskan iir borta?
Foton: Kiell Johansson/BILDHUSET, Curt Carlsson,
Björn Myrman/BILDHUSET.

lade.

I dag har man lagt in

mycket av de känsliga bitarna
i datasystemen och bankkassörskorna har bara att lyssna

Inom sjukvården har datorerna helt ändrat de admi-

nistrativa rutinerna. Före datorernas tid gick mycket tid åt
på vad kunden säger och till rent pappersarbete vilket
knacka in det. De behöver in- gick ut över patienterna. I det
te veta hur saker skall han- nya systemet är journaler och
teras och vilka kontroller som Iaboratorieprover osv samlaska göras. Det ligger i data- de på data och lätta att plocka
programmet. Det betyder att fram. Men sjukvården visar
man kan minska behovet av också att datorerna kan anerfarenhet, och utbildning vändas på helt olika sätt, ett
från arbetsgivarens sida. Man som centraliserar makt i ett
värderar arbetet lägre, liksom redan hierarkiskt system och
iönen förstås." Samtidigt ett som tar hänsyn till Patienökar utslagningen eftersom de ternas och biträdenas krav
krav som datorerna stäIler är och önskemåI.
väldigt speciella: "Du skall
orka vara uppmärksam hela
Exemplen från Sahlgrenska
tiden, du skall orka arbeta sjukhuset och Huddinge är
med ett väldigt monotont ar- belysande. På de två sjukhubete utan raster, vilket är sen har man lagt upp patienthelt omänskligt. Det är en typ bokningen på två oiika sätt.
av väidigt hårda krav som På Sahlgrenska får en patient
ställs som gör att man har med sig en lapp från läkaren
svårt att hitta jobb för dom på de prover som ska tas. Så
som blir litet äidre bland de går hon till ett biträde som tar
anstälIda. Bara mellan 20-35 fram de kliniker som är akår, varken förr eller senare, tuella på datorn. På skärmen
klarar en människa denna kan hon se hur många patienfruktansvärda press".
ter som är inbokade på olika

dagar, vilka läkare som är på
semester och vilka som kommer att vara i tjänst osv. Utifrån dessa data kan sedan pa-

tientens behov jämkas in så
att tiden passar också hennes
Iiv.
På Huddinge sjukhus har
man gjort precis tvärtom. Där
anser man den centrala informationen vara den avgörande.
Där samlar man in uppgif ter på hur stor personal det
bör vara på varje avdelning
och så placerar man in patienterna där det finns plats, åtminstone teoretiskt. Patientens behov finns inte med i
kalkylen. Hon får en kallelse

på posten. Väntetider

och

köer blir resultatet av ett sådant system därför att det
inte tar hänsyn till den faktiska verkligheten.
Dessutom anser man på
Huddinge att biträdena inte
behöver få utbildning trots
att det är dom som får ta
emot alla samtal från patienterna med förfrågningar om
JI

uppgifter som bara finns samlade i terminalsystemet. Här

permanentar datasystemet
redan befintliga makthier-

arkier genom att det berövar
dom som befinner sig på botten kunskap. De som får utbildning i data är istället sjuksköterskorna och naturligtvis
läkarna. Bland biträdena är
97 % kvinnor !
Exemplet från sjukvården
visar att datorerna kan användas på olika sätt. Robotifieringen på Volvo-Torslanda
är ett annat exempel på dubbelheten i den nya tekniken.
1500 jobb har rationaliserats
bort de senaste åren. 29 robotar svetsar och kontrollerar 50
karosser i timmen. Om planerna på full automatisering
fötjs så kommer det att innebära att det bara blir arbete
kvar till 60 personer mot idag
1030. Det jobb som försvunnit
var smutsigt och hårt. I stället
för tunga jobb har man nu
fått monotona. Men arbetsmiljön h.urblivit bättre för det
fåtal som ännu är kvar.
Dilemmat är detta: Om Volvo ska kunna konkurrera på
världsmarknaden så måste
bilarna bli billieare och bättre. Automatiseringens Pris
på Volvo-Torslanda är 1200
man. Det är mycket. Men kan
man inte sälja bilarna alls så
kanske det istället handlar om
50 000 arbetare som förlorar

sina jobb inom hela bilin-

dustrin

!

För att uppnå högre standard, resonerar LO, så måste
tillväxten öka, måste produktionen öka, måste investeringarna öka, måste automa-

tiseringen öka... Tillväxtkarusellens pris tycks vara
allt fier arbetslösa.
Ska framtidens Sverige bli

ett samhälle av

arbetslösa,
där vi som kvinnor säkert blir
de första som sparkas ut från
arbetsmarknaden tillbaka till
hemmen? Var det verkligen
det "arbetsfria" samhäIlet vi
drömde om? I

(på dalorn

3kailer man inte))
av Inez Svensson

Förr eller senare drabbas vi alla av datoriseringen. Vi
åker ut och in i väldiga register utan att vi ens vet om
det. Vi stöter på datoriseringen i vardagslivet nästan
varje dag, t ex på banken, på SJ eller på televerket. Vi
läser samtidigt allt oftare i tidningarna om s k datamissar, misstag som görs i datorsystemen och som ibland
ger komiska och märkliga resultat, dock aldrig särskilt
trevliga för dem som råkar ut för dem.
Ibland känns det sorn att slå
huvudet i väggen, när man
stöter på datorn. En räkning,
som jag sände till ett stort företag på ett levererat arbete,
blev inte betald på många månader. När jag ringde och frå-

fick jag beskedet
att det var datorns fel. Vad
svarar man då? Tidigare kunde man åtminstone skälla på
kamrern eller be att någon Ietade reda på räkningen och
snabbehandlade den. Nu var
det bara att lägga på luren.
På datorn skäller man inte.
Många känner sig inte bara
maktlösa utan också rädda för
datorerna. Att bara drabbas
av teknik, som man inte förstår sig på, det är kusligt och
ibland deprimerande. Inte
fungerade samhäilet så bra
innan, nu kommer det väI att
bli kaos, tänker man i svarta
stunder. Men då får man alltid
höra att datorerna är där för
att göra det lätt och bekvämt
för oss. Datorerna skapar ordning och reda, gör produktiogade varför,

nen mera lönsam och ger oss
mera fritid. Vi slipper hårda
ockr häIsovådliga jobb, hävdas
det från experthåIi. Och tänk
på MBL, vi får ju vara med
och bestämma också!

Jag betvivlar inte att datoriseringen kan innebära fördelar och jag anser inte att jag

är teknikfientlig, men ändå
diskussionen om vilket samhäIIe mikroniken skapar och
för vilka den används har ju
knappast ens kommit igång.
Det känns inte särskilt lugnande.

Och nog vore det hyckleri
att påstå något annat än att
den nya tekniken införts på

kapitalägarnas och företagsIedningarnas villkor.
Tack och lov att jag har ett
arbete som inte kommer att
beröras av datoriseringen,
resonerar många. Så tänkte
jag själv tills för bara ett halvår sedan. Men då stötte jag
plötsligt ihop med mönsterdatorn. Det är en dator som
kan komma att ta över mycket
av formgivarnas jobb i textilindustrin, om det vill sig illa.
Vid första påseendet verkade mönsterdatorn hur "snäll"
som helst. Den bestod av tre
olivgröna skåp, som gav ifrån
sig ett klickande Ijud, när datorn var i arbete. Utöver skåpen fanns en bildskärm som
på en TV, en ritplatta och en
skrivmaskin, som man tillförde datorn impulser med.
Efter att ha fått mönsterdatorns möjligheter demonstrerade för mig i en halvtimma,
måste jag säga att jag är mycket imponerad av dess förmåga. Det som skulle ha tagit

Låter det pessimistiskt?
Men så hade jag inte tänkt
det. När allt kommer omkring har vi ju ändå vår kreativitet kvar. Den går att använda på många sätt. Många
kreativa människor ihop kan
vända utvecklingen åt ett annat hå11. Det är det som det
blir viktigast att använda de
kreativa krafterna till framover. LJ

F
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mig flera veckor att utföra,
klarade datorn av i en handvändning. Den färglade, för-

storade och förminskade,
rapportritade och förändrade
detaijer snabbt som

ögat.

Skavanker, som den mänsk-

Iiga handen inte förmådde att

klara av, rättade datorn tiII.
"Den är lydig och from och

blir aldrig sjuk",

kommenterade ingenjören som visade den. "Och den skall bara ta
över sådant jobb som är tråkigt, precisionsarbete som
rör reproduktionen från skiss
till schablon". berättade han
vidare.

Kanske förhöll det sig så i
det här fallet. Men på Iängre
sikt kan mönsterdatorn ändå

komma att innebära att vi

formgivare förlorar rätten
till våra mönster och får ett
utarmat arbete. Formgivarnas
fackorganisationer är små och
svaga, de krav som fackorganisationerna hittiils stälit i
fråga om kontrakt och villkor
har industrin ryckt på axlarna
åt.

Låt oss ta exemplet färgsättning. Formgivarna hävdar med all rätt att det är en
del av den kreativa processen,
ett särskilt viktigt arbete när
det gäller massproduktion av
mönster. Industrin vill gärna
slippa kontakta formgivaren

och färgsätta efter eget tycke

i

samarbete med kunden. Då är

det lätt att tänka sig en ut-

veckling där den som färgsätter är en dataoperatör istället
för en formgivare, de dyra
maskinerna måste ju utnyttjas tiil fullo. Man kan också
Iätt se för sig en utveckling
där det är trenderna och modet som blir utsiagsgivande
istället för det kreativa arbetet. Så är det förresten redan i många fall, t ex i konfektionsbranschen.
Vad har då egentligen vi

formgivare att sätta emot?
Hur skall vi kunna tänka på

att erövra rätten att själva bestämma över den här tekniken
när vi inte ens har en möjlighet att komma i närheten av
den förrän vi befinner oss ute
i industrin? I undervisningen
på våra konstfackskolor finns
inte datorerna med. Inte heller finns det någon annan utbildning för oss, där vi kan få
reda på vad det handlar om.
Sanningen är den att vi
måste acceptera datorerna på
våra arbetsplatser vare sig vi
vill det eller ej. Utvecklingen
från och med nu och en lång

tid framåt är solklar: mer
datorer och mindre folk. Satsning på teknik istäIlet för

kreativitet. Mindre kontroll
över det egna arbetet.

ETT NYTT SYSTEM
INTRODUCERAS:
Efter andra världskriget
utvecklades två olika system för automatiskt styrda
verktygsmaskiner hos General Electrics. Det ena
byggde på numerisk styrning (ungefär styrning helt
med elektroniska impulser) och heter NC-systemet.

Det andra systemet, Record-Playback, fungerar

så att en arbetare gör det
första arbetsstycket i en

serie. Maskinen spelar in
hans rörelser på band och
kan sedan upprepa arbetet
så iänge man vill.
Systemet är en kombination av yrkesskicklighet
hos arbetaren och modern
teknik. NC-systemet däremot krävde att stora summor satsades för att utveckla det komplicerade
systemet. USA:s flygvapen
satsade 6 miljoner dollar
på NC-systemet. Flygindustrin hade vid den här tiden problem med strejker,
och ville helt enkelt ha ett
system som skulle eliminera verkstadsarbetarnas inflytande. Med NC-systemet
kunde man helt kontrollera
arbetskraften, och rycka
bort den yrkesskicklighet
som var helt livsviktig för
en högt utvecklad industri,
ur arbetarnas händer. Och

lägga den hos dem

som

programmerade datorerna.

Playback-systemet (som
var billigt) försvann innan
småföretagen ens hört talas om den.
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mormorsmor sd:
Harri,torakta irget arbete!
eller
HAREN SITITER PA MOROT
o

av Harri Miekkalinna

JaE tittar ut, tallarna står
kvar. Det gnisslar, det är basen som kommer. Han drar på
en kärra av metall, på den ligger det material. Basen kastar
upp det på mitt bord, flera
kartonger, muttrar lite, nånting om att jaga älgar, och sen
säger han, "Jaaha... Så har
du lite mera arbete igen", och
går. Jag vänder lite på kartongerna. De innehåIler flera
tusen julkort. Jag fnittrar lite,
det är sommar. Jag tar fram
ett julkort. Jenny Nyström

Jag jobbade där i tre år. Först
när jag, av misstag, kom med i

ett demonstrationståg, för jag
tyckte så mycket om det gula
håret på en flicka där, insåg
jag så småningom vad jag
gjorde. Det var på natten efter det att snuten hade rivit
våra plakat utanför amerikanska ambassaden där Sara
Lidman hade talat och vi Iåg
på golvet hos den gulhåriga
flickan och tittade på foton
av barn brända i napalm och
samtidigt pratade om varuhus
har målat det, det är en tomte OCH de produkter som såldes
och en häst som äter havre. där som allt gick upp för mig
Jag tittar ut igen, tallarna är - att jag hjälpte tiil att sälja
saker som ingen egentligen
så fina.
Medan jag sitter här och behövde, allt från 800-krolägger fem julkort i varje norsskjortor till smink och
plastpåse (de säljer dem se- barbiedockor och platådojor
dan på varuhus) funderar jag - ja, det blev så bisarrt: ett
en hel del. En hel del på arbe- barn, som de inte hade träffat
te. En gång jobbade jag på med bomberna, hade uppBerns som diskare. Mormors- sväIld mage och stora flugor
mor sa, "Harri förakta inget på läpparna. Jag sa upp mig
arbete". Det gjorde jag inte då på NK. Eller DE SA TILL
när jag diskade. Det gjorde MIG att säga upp mig, för
jag först senare, senare när längst nere vid glasrutan låg
jag fattade vems tallrikar jag små lappar som jag lagt:
KÄRA VAN!
diskade. Men jag hade just
KöP INTE DESSA ÄCKkommit tiII Sverige då. Jag
behövde pengar. Sen fick jag LIGA SAKERI
DU ÄR SÄ VACKER Ä]Vett bättre jobb, jag fick jobb
som dekoratör på ett varuhus. DÄ!
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Jag blev utan arbete igen. I

en månad hjälpte jag mamma

att städa åtta kontor varje
natt längs Kungsgatan, sen

vi1le jag inte mer. Jag låg i
Kungsträdgården och rökte
marihuana. Jag levde ganska
länge på att stjäla mat i butikerna.
Samtidigt blev dagstidningar allt fullare av hemskheter
i fabrikerna, så när jag blev
utsläppt från Långholmen
fanns det ingen anledning alls
för mig att åka till Rönnskärsverken (där en kompis från
Finland jobbade). I Rönnskärsverken förgiftas arbetaren, många får tydligen cancer. Barnen i trakten växer
dåligt. De havande kvinnorna
är redan rädda. Männen får
klättra upp på taken en gång
om året och byta TV-antenn,
därför att metallen i antennen
blir så sönderfrätt av röken
från fabrikens skorsten. Jag
ville ju inte dö, i stället rånade
jag banker. Enda felet (det
tycker jag fortfarande) var
att jag inte använde pengarna
på samma sätt som Lenin eller
utan
Castro skulle ha gjort
helt för privat bruk, jag- köpte
balla bilar och tuffa kläder,
eländigt, eIändigt eftersom
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iIL: Hans Rilssner

jag ändå visste så mycket om
dessa morötter, visste att t ex
arbetaren i Rönnskärsverken
låter förgifta sig för att ha råd
att köpa dem
råd att leva,
kanske, om det- nu är att leva.
Nu har jag kastat ut skiten,
igen. Alla de här tusentals jul-

korten. Tallarna vajar där
borta, de låter sina saftiga
kronor andas i luften. Jag vill
inte att någon ska hugga ner
dem och stoppa deras kådiga
kroppar i stora maskiner som
sedan spottar ut dem som la-

Jag ser inte talltopparna
längre. Nej, de ger inte sparken här. De spärrar in en på
isoleringen för arbetsvägran.
Det ger ungefär samma resultat som därute, man blir ensam och utan pengar. Kära
mormorsmor, du ligger där
nere i mullen och vilar DU,
jag glömde att fråga vad du
EGENTLIGEIV menade med
arbete?
Idag när jag gick ut ur cellen

för att hämta lite vatten kom
basen med sin kärra. Han
gerbyggnader fulla med jul- ställde sig att titta på en teckkort till girigbukar som säljer ning som jag fått av en tysk
dem till trötta fäder och möd- fånge, som sitter inspärrad lirar som inte Iängre har tid att te längre bort. Teckningen
sitta vid decemberkväIlar- föreställer en hare. Basen frånas sista köksbord och MÄ- gade vad teckningen BETYLA JULKORT ALLDELES DER. Jag svarade inte, jag
SJÄLVA tillsammans med visste inte vad jag ville svara.

barnen och katten och farmor
och pepparkakssmet och lackstänger; jag har under eftermiddagen kommit underfund
med att julkorten innebär ett

hinder

för

gemenskap

friluftsmänniska och teck-

ningen är mycket fin: haren är

levande, den skiter på moroten.

på

- av
samma sätt som de flesta
produkter
nutidens
och ett
- vänallvarligt hot mot våra

ner, de VERKLIGA massorna,
jag menar sjöarna och skogar-

na och bergen och ängarna
och vindarna.

Basen beundrar haren. Han är

FÄRG-TV,
REPARATIONER

Monica MagnussonCarina Nilsson
ATT ARBETA PÄ OBEKVAM

ARBETSTID
Vad säger forskningen om konsekvenser för människan och
behov av förbättringar beträffande

arbetstidens förläggning?
En sammanfattande redogörelse för
de medicinska, psykologiska och
sociala följderna av skiftgång och
annan obekviim arbetstid. En viktig
kurs- och debattbok med många förslag

till förbättringar.

Ca

6O:- inkl. moms

Bertil GardellRolf Ä. Gustafsson m.fl.
SJUKVÄRD
PÄ LöPANDE BAND
Rapport från ett forskningsprojekt om sjukhusets vård- och
arbetsorganisation
Den första svenska undersökningen
som ur ett "underifrånperspektiv",
vårdarbetet och vårdpersonalens

erfarenheter, beskriver kroppssjukhuset
som vårdinrättning och arbetsplats. För
att försöka förstå den situation personalen lever i och de problem de möter
har författarna sökt tolka personalens
erfarenheter och beskrivningar av vårdarbetet mot bakgrund av annan forskning.
Ca 6O:- inkl. moms

hos

Philip Carlggon Radlo o TV
Husargatan 24, Göteborg.
Tel. 031/1 1 15 86
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(tänk om alla
som \antrivs
med sitt arbele
sa upp slg
pa samma daglD
o

o

av Inga-Lisa Sangregorio

För några år sen hade jag ett arbete som jag
vantrivdes fruktansvärt med. Jag tog tjänstledigt (utan lön), formellt för studier men i reaiiteten för att jag inte stod ut. Jag sökte andra
jobb men fick inget. Den dag då jag måste bestämma mig närmade sig med stormsteg. SkuIle jag ta skeden i vacker hand och gå tillbaka
tili min byrådirektörstjänst eller skulle jag
hoppa av
- och i så fall till vad?
Ingen kan påstå att jag led i tysthet. Jag skrev
om mitt dilemma och brände kanske därigenom mina skepp. (Arbetsförmedlaren: "Ingen
arbetsgivare tycker om folk som skriver. Alla
har nånting att dölja.") Jag pratade med massor av människor för att pröva mina id6erpå
andra. Vilka minimikrav måste man ställa på
ett arbete och (inte minst viktigt) på sig själv
som utförare av detta arbete? Vilka valmöjligheter fanns det egentligen? Jag hade långa
samtal med en erfaren arbetsförmedlare,
jag talade med facket, jag var till och med uppe
på Statens personalnämnd. Och jag fick många
brev från läsare som berättade om sina egna
erfarenheter och om förhållandena på andra
arbetsplatser.

Ur alla dessa brev och samtal formades så
småningom en bild av arbetslivet i Sverige som
kunnat vara hämtad ur en Kafkaroman. Naturligtvis inser jag att det inte är någon rätt-

vis bild - blott hälsan tiger still - men just
då överväldigade och nästan kvävde den mig.
Jag såg framför mig tusentals små människor
på tusentals arbetsplatser runt om i landet,
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människor som vantrivdes i sina jobb men
ändå envist höll fast vid dem. Fastkediade
av amorteringarna på huset, avbetalningarna
på bilen, verkliga eller inbillade krav från omgivningens sida. Och av bristen på alternativ.
För det är inte Iätt att byta arbete i dag, det
fick jag själv erfara. Nyanställda tas in underifrån, befordringar sker i ökande utsträckning
inom varje företag eller myndighet, arbetsmarknaden blir allt mer låst. Folk sitter där
dom sitter. Alla har lärt sig att man aldrig ska
säga upp sig innan man försäkrat sig om ett
annat arbete.
Den dogmen fick jag verkligen inpräntad i
mig, från alla håll. AlIa "sansade" och "förståndiga" människor var överens om en sak:
vad jag än gjorde så fick jag absolut inte säga
upp min tjänst. Gå tillbaka en tid, sök halvtid,
förläng din tjänstledighet - men säg för guds
skull inte upp die ! Då kommer du aldrig tillbaka till arbetsmarknaden.
I och för sig hade de fullkomligt rätt i detta. I
dag fungerar arbetsmarknaden just så. Liksom
förutsättningen för att man ska få låna pengar
är att man inte behöver dem är förutsättningen för att få ett arbete att man redan har ett.
Ett sådant system är dessutom självförstärkande, i synnerhet under perioder av anstäIlningsstopp och låg avgång. Även önskade och
önskvärda arbetsbyten förhindras. Men liksorn
andra dogmer är denna giltig endast så Iänge
människor tror på den och efterlever den.
När jag satt där och grubblade på hur jag
sjätv skulle handla och fick mer och mer ont i

Studera kvinnohistoria

!

4 februari-2S maj 1980 btir

det igen en kurs i kvinnohisto_
ria, kvinnolitteratur, framtidsberedskap m m för dem som
vill ta del i kvinnokampen _
och vill lära sig att vågal

Prospekt

och

upplysningar

från

Malungs folkhögskola, tg2 0O Malung.
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magen av alla

att jag
inte skulle följa fick jag plc;tiligt en id6 .ää
jag fortfarande tycker är genial. far*
osom vantrivs med sitt arbete och känner att"ii"
de
yle gör någon nyt-ta sa upp sig p<i samma aait
Då.skulle det ju-plötsligt bti å"rror av lediå
jobb, då skulle det kunna bli en väIdig,o"täå
som rubb-a4" pa låsta positioner. Jae såg för
mig hur folk tömde sina skrivbora ön ,t åp,
samlade ihop sina personliga tillhörigh"tur,
tackades med tårta tiil kaffet. på ,o.rrtig"'"r"ibetsplatser skulle det kanske inte bh äågon
\u"f,utom möjligen chefen. på kväIl"" ,iitt"
det kunna bli en stor fest.. .
Och nästa månad kunde vi börja om igen,
om inte från början så åtminstone 6an hte Iör_
ändrade utgångspunkter.
P S För

IG

kl*q råd som jag visste

att bespara läsarna besväret att

ta till pennan för att utifrån olika
politiska utgångspunkter
visa hur

orealistiskt och småborgerligt detta för_
slag är, hur det underlåte,
ta hänsyn
"tt
till såväl Ämanlagar som MBl_förhanä_
lingar, hur det saknar klassperspektiv
och inte heller tar hänsyn till dö priirubbningar på villamarknaden som ett så_
dant oansvarigt beteende skulle kunna
framkalla vill jag härmed meddela ati
jag tiU fullo inser dessa komplikationer
och ett par tjog andra men ändå framhär_
dar i att det här är en strålande id6.
Vad sägs orh den I mars som Dagen D?

Hlrddr*

ffi.M

säkerhei;iöffi,
ItrH.|:llfFveqken

rAruu

Wllag

[L
Ett par dagar före årets val händer det _ Ny D"g
omfattande byggfusk vid landets kärnkraftbyggen. Den omtalaåe
"u@r sä_
"tt
kerheten vid de svenska kärnkraftverken avstöjas som en
bluff.
D n ! | radio, TV och andra tidningar har du kunnat följa utvecklingen kring byggfusket. Men varför liå till andrahandsuppgifter?
Gå
direkt till källan
- gå tiil Ny Dag.
n lI n

Om några månader är det val igen. Då skatt vi välja för
det
- kårnkraft eiler ej. Förj kampen mot kärnkrafthökar-

framtida sverige
na i Ny Dag.

ARBETARTIDNINGEN NY DAG

_
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lyckat om misshkanden
Rapport från ett symposiurn av Katia Walden
som har ett redovisningsvärde men inget eller ett negativt
är
biuksvärd"" dvs ett misslyckande något som kostar mer än det ger tillbaka). Men misslyckande
beror också på våra ambitioner - utan ambitioner inget misslyckande men heller ingen framgång.
Det farliga är när vi försöker låtsas som att ett misslyckande är en framgång - därför att det redan
kostat så mycket i tid och pengar. Vår tid är full av sådana misslyckanden - kanske är kärnkraften
det största. Med dom definitionerna på misslyckanden ordnades i våras ett internationellt
seminarium på HässelbY slott

"Ett misslyckande är en investering
(

intresserat dem, med föredragshållarna som responskrapas och målas om vårar- denter. Efter middagen en
rä, sjösättas, pallas upP om timmes "workshop" omkring
hösten. Varje solig dag om tre eller fyra ämnen, ett slags
sommaren hade Bo Persson fördjupning av det som tidisamvetskval om han inte an- gare behandlats under davände båten. Det tog tre år in- gen; därefter informell samnan han insett mekanismen ling med förfriskningar. GeBo Persson hade en båt. Som

alla andra båtar skulle

den

och gjorde sig av med båten.

Så hindrade Bo

Persson

ekon d:r, verksam vid Ekono-

miska Institutionen, Universitetet i Linköping, ett misstag
att bli ett misslyckande, ett
misslyckande att bli ett överlevande misslyckande. Detta
är också journalistiskt tillspetsat - berättelsen om hur
- fick uppslaget tiII
Bo Persson
det symposium som anordnades på Hässelby slott 20-22
mars 1979. Tillsammans med
bl a Lars och Madeleine Gustafsson och Svante Beckman
från Delegationen för långsiktsmotiverad forskning Iade
han upp programmet och inbjöd storheter från hela världen. Ekonomiskt stöd fick man
från Sekretariatet för framtidsstudier, Statens Kulturråd
och Styrelsen för teknisk utveckling.
Rent tekniskt genomfördes
symposiet så att varje dag
hölls sju 40 minuter långa anföranden. Därefter fick deltauPP
garna
ett 70-tal
- dela som
- eller
tre grupper,
sig i två
diskuterade de föredrag som

nomgående språk engelska.

Föreläsningarna

spände

över så vida ämnen som datateknik och informationssYstem, framtidens Postindustriella samhä11e, sjäIvmordets individuella misslyckande, kampen mot överljudsplanen, övertron på tekniken.
Med nästan bedövande rikedom förmedlades information,
fakta, uppslag, id6er längs en
skala som rörde sig från individuella till- organisatoriska,
ideologiska och kulturella
misslyckanden.
Psykoanalytikern Stanlea
Lesse från New York gjorde
en bred översikt över det agrara samhället. med utlevande, hysteriska sjukdomsuttryck, det industriella samhätlets självdestruktiva depressioner och hypokondrier
till det post-industriella samhäl1e, som vi redan nu kan
skymta. Det borgerliga samhället faller i bitar, kärnfamiljen upplöses, läkarna ersätts av datateknik, vi måste
lära oss leva med datorn. Dagens individcentrerade sam-

hälie ersätts av ett "vi-samhälle", vilket innebär en helt
annan typ av fostran än dagens. I den efterföljande
diskussionen vidgade Lesse
ytteriigare horisonten genom
att skissera en framtidsvärld
där de skarpa gränserna mellan skilda vetenskaper
sprängts, den högre utbild-

ningen innehåller

element

från ekonomi, psykiatri, antropoiogi, €D helhetssyn på
människan vägleder vetenskapen och ger också grund
till nya ekonomiska och poli-

tiska begrepp.
Bitande ironiskt var Lenna,rt
Th.örnquists förelä sning "Modern alkemi", där han analyserade den medeltida alkemin
och jämförde den med vår
tids övertro på teknologin och
drömmen om den eviga energin
hänsyn till de ast- utan kostnaderna
för furonomiska
sionsenergin, som de facto står
na-

i strid med fundamentala

turlagar. Alkemins försök att
framställa guld framstår nästan som mer verklighetsanknutna...
En annan höjdpunkt var

flygplanskonstruktören Bo

Lundbergs berättelse om hur
han, genom en enveten enmanskampanj som med tiden
väckte andra,lyckades, om inte förhindra överljudsplanen
dock begränsa dem tilt I i stä1Iet för 300, varav 7 i luften.

Ulf

Tredje dagen gav Jan Pra-

vändningar börjat formulera

nedrustningsförhandlingarnas relativa misslyckande,
sedd mot bakgrund av alltmer
vanvettiga rustningskostnader. "Men så länge vi pratar,
uppskjuter vi kanske utbrottet. . ." Serge Christophe KoIm
från Maison des Sciences de
I'Homme, Paris, redogjorde
för de till synes obönhörliga
ekonomiska lagar som på mer
eller mindre kort tid bryter
ned vänsterexperiment som
t ex Chile 1973, Portugal 1975,
Australien L972-74.
P D AnthonE talade
- och
detta var ytterligare ett
av
symposiets mest förföriska
inslag, kvickt, välformulerat,
utmanande
om "Industria- Ideology".
Iism and Work
Bäst
vore kanske om vi snarast
möjligt alienerade oss från
vårt arbete och lade tyngdpunkten på annat i livet, fritiden, familjen. All annan uppfattning av arbete är kvardröjande moralism och romantik. Walter Goldberg från
Berlin skisserade skillnaden
mellan den risktagande affärsmannen och den försiktige planeraren, två arketyper
inom olika system. Stagnation
kan vara ett misslyckande
som förvandlas till dödlie
framgång.
Vid det här laget hade in-

ter diskussionerna, över måltidsborden. En invändning
gällde det lysande jetset av

Ragnarsso?.t

digt var en luftig och elegant

witz en lika elegant som sig, inte minst i samtalen lek med teorier, med statistik
skrämmande översikt över kvinnor mellan, under och ef- och fakta som barlast, men in-

te avsedd att på allvar förankras vid jorden.
Kanske var det därför de
tänkare som far kors och tvärs närvarande kvinnorna
- föröver världen och sammanträ- fattare, forskare, formgivare,
der i Calcutta, New York och journalister, konstnärer,
Paris för att söka iösa värl- med stigande entusiasm lyssna
dens problem. En annan gä11- till Robert Jungks anförande
de frånvaron av en viss kate"Impending Doom
Apocagori människor, som blev allt lypse. The ultimate -Failure".
mer kännbar bland dessa beHan varnade för vår benägenhet att lura oss själva,
teendevetare och vetenskapsmän, nämligen konstnärer av samtidigt som han avböjde att
olika slag, som kunde repre- i ord skildra den undergång
sentera ett annat slags tän- som med ganska stor trolighet
kande, med andra associatio- väntar oss. Han nöjde sig med
ner. Vi började också känna ett enkelt konstaterande: även
att det fanns grundläggande om människan i alla tider utskillnader i mäns och kvin- målat den slutliga undergångnors uppfattning av vissa be- en och låtit den påverka sitt
grepp, som t ex arbete, och vi tänkande är vi i dag närmare
kände oss inte alls upplagda den än någonsin. Vi har skaatt föras åt sidan som "käns- kiga överenskommelser,
losamma". Det var färre kvin- kraftbalans
men vi måste
- låta
nor som tog tiil orda jämfört inse faran, inte
den förlamed männen, men de som Bjor- ma oss utan aktivera oss. Att
de det försökte ofta föra vi kan kontrollera utveckned diskussionen till en mer lingen är en farlig illusion. Vi
konkret nivå. Vi var kritiska måste i stäIlet inrikta oss på
mot den höga abstraktionsni- att färdas bort från det farliga
vån i vissa inlägg och otåliga området, gå tillbaka och ändinför bristen på konkretion. ra riktning. Först på lugnare
Som Inez Svensson uttryckte vatten kan människan återfå
det: "Det känns som om man sin rörelsefrihet. I dag ägnar
stod till knäna i dynga, medan sig ekonomer, statistiker och
de svävar omkring däruppe." andra abstrakt tänkande perMycket som bländat och sti- soner åt framtidens problem.
mulerat oss märkte vi samti- Vi behöver andra grupper som
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utbildar mer konkreta id6er:
vanliga människor, kvinnor,
konstnärer, som tar fantasin

tilt hjälp. SjäIv

Möte
med
Jungk

arbetade

Jungk med små "kvartersgrupper", där "vanliga människor" diskuterade fram-

tiden. Det tog litet tid innan de
hade gjort sig fria från de

vanliga klich6erna men sedan

kom, enligt Jungk, nya och
användbara tankar fram.
I den följande diskussionen
stödde Bo Lundberg Jungks
id6er, men ville att denne
skulle utnyttja sin unika auktoritet till att påverka denna
världens rika. Ty det är pengar och makt som behövs för
att ändra riktning och genomföra nya lösningar. Men f ö
gick diskussionen där få

kvinnor deltog

i

mycket
emot Jungk och den tendensen fanns också i de informelIa samtalen efteråt. Ord som
anti-intellektualism, osaklighet, brist på konkretion användes för att få inlägget att
falla över bordskanten. Vad
Jungk sade var "kända sanningar" men konsekvenserna
drogs inte ut. Omdömen som
"känslosam" och "känslotänkande" anades under ytan,
även om de inte sades ut.
Det var med en känsla av
trötthet och uppror man som
kvinna lyssnade till dessa in-

vändningar, med tycke av
"den obotfärdiges förhinder".
Starkt kände man (kvinna)
att kanske är det samtalet
mellan de båda könen som
först och främst måste förbättras: ett lyssnande där det
nog i första hand är mannen
som måste sluta att sIå dövörat till och låta andra argument tränga in i skallen än
de mest spolformade, som
vant lägger sig tillrätta i de

preparerade hj ärnf acken.
döma av spridda
Men
- attkanske
var det ocksamtal
som med störst
så kvinnorna
allvar tog åt sig de budskap
som fanns i symposiet och beslöt sig för att på olika sätt föra ut det och tillämpa det i sin
!
verksamhet.

Jag mötte Robert Jungk förs-

ta

gången på missllckandeseminariet. Han rörde vid något i mitt innersta. Han formulerade min oro och rädsla
inför framtiden på ett nästan
smärtsamt sätt men samtidigt
kände jag mig egendomligt
uppiggad av hans tro på de alternativa krafternas möjlighet att vända på utvecklingen.
Efter seminariet ville jag
genast läsa hans böcker, men
bara "Kdrnkraftssamhall,et"
fanns översatt. Hans bok "The
every man project", allemansprojektet, fick jag beställa
från London. "Al,l,emansprojektet" är en sammanfattning
av Jungks erfarenheter från
1945 och allt det han tyckt sig
iaktta av symptom, trender,
experiment och aktiviteter
som skulie kunna tyda på att
vi trots allt är på väg mot en
bättre framtid, att vi förmår
ändra på den förhärskande
ordningen, den kapitalistiska,
och hitta fram till alternativa
Iivsstilar och måI, som på sikt
skulle kunna leda tili en helt
annan samhällsutveckling.
Boken är också en redovisning av mängder av experiment och forskning som ägt
rum på olika hålt i i världen.
Den kan användas som en
handbok eller en "verktygslåda", som Jungk sjäIv kallar

det. "Verktygslådan" innehåller adresser, boklistor, och
annan information för att
skapa kontakt mellan människor världen över, som arbetar med samhällets förändring.
"Man kan förestäIla sig ett
världsomfattande allemansprojekt", skriver Jungk. Dess
syfte skulle vara att utveckla
gömda anlag, ta vara på människors resurser. SamhäIlslaboratorier skulle vara öppna
för spontana id6er likaväl som
för tåIamodskrävande grundforskning. De skulle ombesörja experiment för nya former av boende. skolor och arbetsplatser, för rekreation och
kontemplation.
"Är detta Utopia? Kanske
först. Men det som i det förflutna har förblivit drömmar
måste nu förvandlas till Planer och verklighet. Alternativa iivsstilar är inte bara ett
önskemåI, de är en nödvändighet".
"Allemansprojektet" finns
som sagt inte översatt tiU
svenska och det finns tydligen
inga planer på att översätta
den. Det är en kolossal miss.
Den skulle behövas för att
sätta fart på framtidsdiskussionen i Sverige. Vilket
förlag vill hjälpa till?
lnez Suensson

(vi vill bli kvinnor
över tidenD
av Inga-Lisa Sangregorio
Det första seminariet handiade, bland mycket annat, om

Under tlet senaste året har jag deltagit
som alla handlat om
arbetet. De var enormt olika, både
tiII uppläggning och innehåll, och
jar har i efterhand grubblat över vad
skillnaderna egentligen berodde på
och vad de betyder.

i tre seminarier

under kapitalismen". Här,
tänkte jag, blir det väl äntli-

alternativ produktion. Många gen tillfälle till spännande
anföranden, mycket informa- analyser om sambanden meltion. Så blev det dags att dela lan kvinnors olika arbeten
in sig i arbetsgrupper, som det som räknas som arbete
eventueilt skulle fortsätta ef- och det som bara ar arbete.
ter seminariet. Jag sökte mig
Samtliga anföranden handtill en grupp som skulle syssla lade om kvinnors lönearbete!
med "arbetsdelningen". Näs- Hur intressant det än må vara
tan bara män. Vi presenteraatt få veta mer om hur kvinde oss och talade om vad vi nor har det inom olika
tyckte att gruppen skulle ta branscher så menar jag att
upp för frågor. Jag föreslog varje analys av kvinnors siatt vi skulle ta med den tuation i arbetslivet blir obegrundläggande arbetsdelgriplig och meningslös om
ningen, den mellan "produk- man inte tar hänsyn till hur
tionen" och "reproduktio- deras situation är utanför arnen", som ju länge varit lik- betslivet. Varför är kvinnorna
tydig med uppdelningen på på väg att på egen hand och
mans- och kvinnoarbete och på egen bekostnad genomföpå lönearbete och olönat ar- ra sextimmarsdagen, medan
bete.

Pinsam tystnad. Så harklade sig någon och sa att de nog
hade tänkt sig att... och att
det nog skulle föra för långt
att... och som Braverman säger i "Arbete och monopolka-

pital" så. . .
Jag sa att jag också hade
läst Braverman och tyckte
den var utmärkt men att man
kanske skulle få en djupare
förståelse

för sammanhangen

om man inte hoppade över
själva syndafallet eller skilsmässan mellan produktionen
och reproduktionen.
Då föreslog en deltagare att
vi skulle dela upp oss i två
grupper. En skulle ägna sig åt
produktionen och en åt reproduktionen.. .
Det andra seminariet skulle
handla om "Kvinnoarbetet

manliga fackliga

ledare
ståndaktigt hävdar att den inte bör prioriteras och under
alla förhållanden inte är möjIig att genomföra under överskådlig tid? Sådana frågor får
man inte svar på genom att
bara studera kvinnorna i yrkeslivet.
Jag vet inte om det var en
tillfäIlighet att båda dessa seminarier var organiserade av
människor med stark anknytning till marxistisk forskning.
Det tredje seminariet var
jag själv med om att organisera. Det var ett nordiskt kvinnoseminarium med 120 kvinnor från de fem nordiska länderna, och temat var "Bygga
och bo på kvinnors villkor".
Jag har intresserat mig för
bostadsfrågor i många år och
ser bostaden och bostadsom-

rådets utformning och innehåll som en av de viktigaste
faktorer som påverkar kvinnors liv och valmöjligheter.
När vi dagen efter seminariet försökte bringa reda i våra anteckningar från två och
en halv dagars (och delvis
nätters) intensiva diskussioner i plenum och i smågrupper
slog det oss att det allra mesta
hade handlat om arbete och
att mycket lite konkret hade
sagts om bostaden (yta, utrustning, hustyp osv). Betydde det att vår utgångspunkt

varit felaktig, att bostaden
(som många hävdar) bara

avspeglar den boendes situaarbetsmarknaden
och att arbetsmarknaden och
inte boendet måste vara utgångspunkten för all förändring?
Nej, tvärtom. Den kollektiva nordiska kvinnovision som
växte fram på detta seminarium bygger på en mycket
vidare arbetsdefinition än den
gängse ("Arbete är allt det
som människor gör för att le-

tion på

va och förnya sig") och

på

en övertygelse om att föränd-

ringarna kan börja just i
boendet.

I denna vision är kriteriet

på en effektiv arbetsorganisation inte att den höjer produk-

tiviteten så eller så mycket
utan att den är "effektiv ur
den sociala förnyelsens syn-

vinkel". Det innebär att

nuvarande

den

arbetsdelningen

måste brytas, så att alla deltar

i både avlönat och oavlönat
arbete. Arbetstiden i lönear47

betet måste bli kortare, men
inte som i "manliga visioner"
i första hand för att vi ska få
mer "fritid" utan för att vi ska
ha tid att arbeta i lokalsamhället (kvarteret, närmiljön
eller vad man nu vill kalla
det). "Vi vill bii kvinnor över
tiden!" utropade en grupp.
Att basen för detta arbete
måste vara just bostadsområdet är självklart: det är där
barnen finns, det är där de
gamla finns, det är i stor utsträckning ännu i dag där som
kvinnorna finns. Och framför
allt: det är där vi ännu skuile
ha möjlighet att gå samman
och organisera arbetet på våra egna villkor. Reproduktionen är det område som ännu
inte är helt styrt av krafter
som står utanför demokratisk
kontroll. Genom att gå samman och skapa en arbetsgemenskap i närmiljön borde vi,
menade seminariet. också få
styrka att ställa krav på arbetslivet.
"Vi ska göra revolutionen i

reproduktionen!"

samman-

fattade en av deltagarna två
dygns intensiva diskussioner.

Vad som fanns på det nordiska kvinnoseminariet men inte
på de båda andra seminarierna var en självklar medvetenhet om att allt hänger samman
och att vi aldrig kan förändra
någonting till det bättre om vi
inte utgår från en helhetssYn.

Liksom arbetsprocessen har
gjorts obegriplig och oöverskådlig genom att delas uPP i
små bitar har hela Iivet "tayloriserats" genom att delas
upp i olika delar, med vattentäta skott emellan, så att vi
fått allt svårare att se hur de
hänger ihop och påverkar
varandra.
Det är den uppdelningen vi
måste avvisa, och där tror jag
att kvinnorna som gruPP har
större förutsättningar än män
som grupp att genomskåda

sammanhangen. Inte På
grund av vår "natur" utan,
faktiskt, på grund av vår kultur.
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FABRIKSTLrcKC

maklen och härl:
En musikteaterpjäs om kvinnoarbetets möda och glädje
som heter Fabriksflickorna,
makten och härligheten. Det
år Mdrgareta Garpes och Suzanne Ostens nya pjäs om tekoindustrin. Fast projekt är
kanske ett bättre ord. Från
första början har Tiia TorPe
medverkat på heltid. Hennes
uppgift är att informera om
pjäsen, dra igång studiecirklar av Gräv där du står-mo-

dell, på de orter där pjäsen
ska turnera. Det sker i samarbete med bI a ABF, Brevskolan och Beklädnadsarbetarförbundet. Grundtanken med
projektet är att nå ut till dem
som är direkt berörda. Man
har alltså valt att turnera i orter där det finns sömmerskor

och/eller arbetare med liknande problem som i tekobranschen. Det är ingen slumP

att de valde att göra en Pjäs
om just sömmerskor.
Inom teko ryms mYcket

- problematik, säger Marolika
gareta Garpe.
kvinnoarbete,
- Vi får medDet är PersoIåglönearbete.
nalintensivt och ett fabriksarbete, det är behovsvaror

som produceras.
Arbetet med pjäsen börjaCe
med en lång intervjuturn6 På

orter med tekoindustri, eller

orter som haft det. Man pratade med sömmerskor, både

fackligt aktiva och

andra,

uppköpare, importörer, designers, journalister, ekonomer och fackföreningsfolk för
att testa sin id6.
Tjia intervjuade efter sin
utgångspunkt.

Hur ser ni på pjäsen, vad
tror ni om studiecirklar?
Alla scener i pjäsen har ett

verkiighetsunderlag och
många kan säkert känna igen
sig, men det är ingen avporträttering. Det är inte därför
alla människor har intervjuats. Det är mer för att "få
syn på sin publik" och att
möta verkiigheten. Och vad
ser man då?
Det finns ingen entydig
- att
presentera, menar Subild
zanne Osten.
verkiigheten är inte
- Ikapitalister
elaka heraIIa
rar i hög hatt. Det finns alla
slags chefer, från dem som syr
själva när det är mycket att
göra till dem som är karikatyrer på sig själva.
sak med
- DetDetärärsamma
inte bara så att
facket.
man försöker hålla kvinnorna
utanför, det finns ofta inga
kvinnor som vill jobba fackligt.
Hur ser det ut på fabriksgolvet då, i verkligheten?
är väldigt olika det
- Det
berättar Margareta.
också,
fabrikshallar
- Jättestora
små skjul där man sitter
och
på Iådor och syr. Det sYs ock-

så mycket hemma fortfarande. Och attityderna hos

sömmerskorna är också väIdigt olika. Många har krav På
att få utöva arbetet På ett meningsfullare sätt. De är intresserade av vilka tyger som används, de vill vara med och
bestämma vad som ska sYS.
Sedan fanns det t ex en tjej
som älskade att sitta och sY
bikiniremsor! Men vi träffade
inte på någon som tyckte att
arbetet var meningslöst eller
tråkigt. Och framförallt, ingen i pjäsen har råd att inte atbeta.

-

De flesta sömmerskor Ie-

PRNA,
{igltelen

ver med väldigt små ekonomiska mar.ginaler, därför är
ackordet så viktigt. Det är
det sista ackordet som gör
livet värt att leva. Utan äet
får man ingen semester eller
kan gå på bio någon kväll.
Pjäsen ställer frågor snarare än kommer med patentlös_
ningar. Frågor som de berörda själva får arbeta vidare

med i cirklarna. Behövs
Ar det något

svenskt Teko?
att kämpa för?

Det är kulturpolitiskt vik-

tigt att göra en sådan här pjäs
just nu menar Margareta Garpe.

inför viktiga val,
- Vi står
viktiga
frågor. Ska vi lärnna
över tekniken till experterna
eller ska vi göra den gripbar
för människor? Det finns en
risk att kvinnor drabbas av en
allmän teknikskräck i stället
för att ta ställning til1 vilken
teknik vi vill ha. Därför måste
vi lära varandra. Vi kvinnor
kan inte bara klaga över att vi
är uteslutna från beslutsfattandet, vi måste börja arbeta
inom de områden där vi är i
majoritet, t ex teko.
- De ekonomiska resonemang som finns i pjäsen den
tror jag alla fattar. Vår motor
har varit nyfikenhet och en
önskan att lära, så det vi begriper, det begriper publiken
också.

Just nu finns pjäsutkastet i

händerna på en mängd olika
personer med olika yrken som
utgör referensgruppen. Suzanne och Margareta gör de
omarbetningar som de tycker

behövs. Tjia åker land och rike runt och organiserar studierna. Den 8 mars har pjäsen
premiär i Skellefteå. I
Raquel Urisman

fakta om tekoindustrin
Tekoindustrin var på 5O-talet Sveriges näst största industri
med ca 115 000 anställda. Idag är 38 000 kvar. 85 Vo av de arbetslösa är kvinnor trots att bara 70 % av de tekoanställda är
kvinnor. Sannolikt därför att männen är förmän och kvinnorna finns på fabriksgolvet.
På sex år rationaliserades 20 000 tekoarbetare bort, samma
produktion bibehölls.
På Rydboholms Väveri, numera utflyttat till Taiwan,
ersattes 330 vävstolar av 64. 4 väverskor står nu för lika
mycket produktion som tidigare 17. Lönekostnad per producerad meter nedbringades från 2,50 kr till under 25 öre.
På Lapidus i Borås sker gradering och tiltskärning med
hjälp av datorer. Ett graderingsarbete som tar tio dagar för
en gradös gör datorn på tio minuter. Titlskärning går tio
gånger snabbare med en dator. snart kommer den datoriserade symaskinen som syr 6 000 stygn i minuten och kan lagra
upp till 50 av de mest komplicerade momenten i sitt minne.
Den teknologiska utvecklingen har också betytt sämre
kvalitet på kläderna. Den nya tekniken, rotorspinning, ger
en enormt ökad produktivitet men man får inte fram lika
många skilda kvaliteter på tygerna. Varje spinnerska spinner nu 28 kgltim mot tidigare 3,33 kgltim. Men tråden ligger oordnad vilket gör den svagare och fint garn kan inte
längre spinnas.
Till rotorspinningen har utvecklats ett särskitt kortfibrigt
-bomullsfrö,
iu kortare fibrer desto sämre kvalitet. Men dJn
kortfibriga skördas mekaniskt och mognar samtidigt över
hela fältet. För rotormaskinen spelar liberlänsden- ingen
roIl.
90 % av all bomullshandel idag kontroleras av japanska
och amerikanska företag. De bestämmer villkoren io, tzs
miljoner människor som arbetar i bomullsodlingar i tredje
världen.
I västvärlden förbrukar vi 20-25 kg textilfibrer per person och år. usA, Kanada, Japan och sverige toppar listan.
I u-länderna är motsvarande siffra z-5 kg per person och
år.
sverige konsumerar drygt tio miljoner par jeans per år,
Jqgan 47 miljoner par. Det går åt 8 mi
prä.l.tktiv bomullsodling för att "od1a" ett par jeans."nE; bomullsarbetare
tjänar inte ens en krona av de 150 kr ett par jeans kostar över
disk i Sverige.
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kdnnor
har alltid arbetat
av Harriet Clayhills

Från ett deltagande i iägarsamhället med fångst och
byggarbete, till hemarbete och dubbelarbete. En
historisk översikt över det förbisedda kvinnoarbetet.

Kvinnorna har alltid arbetat. I alla tider, i alla
klimat.
Till våra trakter av världen kom de vandrande efter att den sista storisen hade börjat dra
sig tillbaka för så där tolvtusen år sedan. De
bar på barn och andra tunga bördor. De hade
klubbor, pilar och andra redskap för fångst och
fiske. De hade också skrapor och sylar av
flinta för skinnberedningen och bennåIar att
sy med. De gjorde sentråd av olika tjocklek
till skinnsöm, bågsträngar, snaror och kastrep.
De höIt elden vid liv. De byggde vinterhus av
torv och sten.
Deras insatser ägnas inte mycket uppmärksamhet i den traditionella historien och kulturhistorien. Den ger oss ett intryck av att Mannen-Jägaren har strävat och kämpat och
"byggt landet" utan nämnvärt bistånd från
kvinnor och barn. En del av förklaringen till
denna enögdhet ligger i försörjarbegreppet,
som dök upp som en del av lönesystemet under penninghushållningen men som har projicerats bakåt på helt andra förhållanden.
Ingen stam skulle ha klarat sig om inte kvinnor och barn oavbrutet hade arbetat på sin
egen försörjning.

Efter ungefär åttatusen år av samlande och
jakt nådde svedjebruk och boskapsskötsel våra breddgrader. Män med ett nytt slags stenyxor fäilde urskogens jätteträd. Stammarna
trändes och askan gödslade jorden' Sedan ar50

betade kvinnorna i röjningarna med sina hackor och krafsor. När det var dags att så gjorde
några av dem gropar i marken med käppar medan andra lade korn i groparna.
Det var också kvinnorna som skördade. De
gick böjda över åkerlapparna och skar av stråna buntvis med flintskäror.

Kvinnorna skötte de raggiga korna, fåren

och grisarna och tog vara på den mat de gav.
Det låg trygghet i förråd av torkat kött och ost-

klumpar. Men mjöIkningen och passningen var
också något som band.

Människorna blev till slut bofasta. Männen tog
mera del i arbetet med jorden. Jägaren satte
plog i jorden och sådde själv. Han blev bonde
och husbonde. Kvinnorna arbetade hårt som
alltid men hade mindre makt över sitt arbete
än förr. När järnet kom fick de bättre redskap,
men de nya vapnen var bara männens. Det var
deras sak att beskydda kvinnor och barn. Det
skulle visa sig att beskyddet är roten till förtrycket.
Från denna tid framåt berättar hävderna
mycket om Mannen-Krigaren. Kvinnorna
skymtar i bakgrunden. De väver vikingaskeppens segel, de bakar tunnbröd och brygger öI
tilt färdkost. De sköter grovgörat i borgar och
kloster. De föder barn tillräckligt för att livet
ska gå vidare genom krig och farsoter.
På gårdarna fortsatte arbetet i ett kretslopp
som var i takt med naturens. Under sommaren
skulle jorden och djuren ge allt som människorna behövde för att överleva nästa vinter.
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iII: Irene Lundholrn

Kvinnorna var med i slåtter och skörd, samla-

lövfoder i utmarkerna, skötte kålland och
linåkern, klippte fåren, stod för den livsviktiga
produktionen av smör och ost. De rörde i blodnyttorna när slaktdjuren blev stuckna. De saltade ner kött, rensade tarmar och magar, kokade korvar och syltor. Fanns det tillräckligt i
huset av varma kläder, brödkakor, ljus, torkade läkeörter, Iindor, svepningar? Det berodde

de på dem.

Från predikstolar och andra upphöjda maniiga positioner blev det talat om kvinnors
orenhet, enfald och alltför goda relationer med
djävulen. Men ingen kunde påstå att de inte
gjorde nytta för sig. Det var än så länge uppenbart att ingen gård kunde klara sig och
ingen familj överleva utan deras arbetsinsats.

Maskintiden kom. Spil.ri.rgen och vävningen
in i fabriker. Snart fanns det rentav färdiga kläder att köpa. Smör- och osttillverkningen flyttade från fäboden till mejeriet. Säden blev körd till storkvarnen och mjötet därifrån till bagare och butiker.
Kvinnornas gamla arbetsområden gled ur
deras händer och kom utanför deras kontroll.
Många kvinnor följde med maskinerna in i fabrikerna, men de fick aldrig något att säga till
om där. Det var män som hade gjort maskinerna och på ett märkligt sätt kände sig alla män
ha del i dem. Det gällde också dem som inte
ägde de nya produktionsmedlen eller bestämde
över dem. Maskinerna var de forna smedernas
nya redskap. Männen trodde på sin framtid
tillsammans med dem.
drogs

Kvinnornas kunskaper behövdes inte mera.
De miste sina gamla redskap och hade ingen
del i de nya.
Kvinnorna hade genom tiderna inte bara
framställt förnödenheter, fastän detta hade
varit det viktigaste. De hade också kämpat för
att hålla smutsen från livet och ge tillvaron en
form. De hade gjort vad de kunnat för att barnen skulle växa upp och de gamla ha det drägligt. De hade strävat efter att få till stånd Je
lugna stunder och de fester som människorna
behöver.
AlIt detta fanns kvar för dem att syssla med,
blev det påpekat om de klagade övör att vara
undanskuffade i den nya tiden. De kunde fortfarande obehindrat vårda och sköta, ta hand
om andra, "skapa ett hem" från vilket männen
med nya krafter kunde gå ut i produktionen.
Det fanns ju sådana som inte var lyckliga nog
att ha man och barn. De kunde få utveckla sin
moderlighet och offervilja i olika vårdyrken.

Där är vi fortfarande. Tidsstudierna har
kommit i stället för årets rytm. Arbetets värde

mäts i pengar. De sysselsättningar som inte betalas räknas inte som arbete. Därför syns inte
det obetalda kvinnoarbetet, det är inte med i
statistik och nationalekonomiska beräkningar.
Men vi har äntligen kommit så långt ati de
bärande principerna i det stolta teknologiska
bygget blir ifrågasatta. Kvinnor och urrdr"
människor har börjat kämpa för en ny helhetssyn på arbetet och livet. I
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Rita Liljeström:

((la i bruk mänskliga
som idry ligger
i träda
Intervju: Louise Waldtin

Vad är arbete? Vad är kultur? De frågorna tar Rita Liljeström upp

i sin bok "Arbete och kultur", skriven på uppdrag av Sekretariatet
för framtidsstudier. Det är en spännande men inte helt lättläst bok.
som redovisar många av de teorier som finns kring arbete. Till boken finns också en studieplan, som stimulerar till fortsatta funderingar kring arbetsbegreppet. Vi har bett Rita att i intervjuform redovisa några av de viktigaste tankegångarna i boken.

Det är två stora och svåra tema du tar upp i din bok, begreppen kultur och arbete.

jag

att

har eftersträvat
-se Ja,
det dels tvärvetenskapligt,

det allt överskuggande. T o m
människan definieras i ekonomiska termer: th.e economic
m&n.

Vi påverkas också av

den

vi
pri_vata situation
dels att ge ett sorts övergri- växer upp i. Jag har försökt
pande helhetsperspektiv.
antyda vilken roli modern
Först försöker jag reda ut
är. I det inledande kapitlet definierar jag
det som "kollektivt medvetande". Vi påverkas av de

vad kultur

spelar som kulturförmedlare.
Dessutom lever vi med en rad

sociala normer och
re gler som förs vidare som
ett gemensamt kulturellt arv.
T ex reglerna för hur kulspel

produktionsförhåIlanden och den ekono- ska spelas, som generation efm i som finns i samhället. I ter generation av barn för vide förkapitalistiska samhällena spelade de sociala banden en avgörande roll. Ekonomin fick underordna sig be-

grepp som vänskap, familjekänsla, heder, lojaliteter. Kapitalismen och marknadsekonomin innebar ett helt annat
synsätt. Där blev ekonomin
52

Allt detta spelar in i den
"kultur" vi blir bärare av.
Därtill kommer att olika
dare.

klasser utvecklar sin sPeciella kultur. I bondesamhäl-

Iet fanns en levande "lokal of-

fentlighet" av gemensamma
fester, högtider etc där aIIa
deltog.

B

orgarklassen utveck-

lade en "privat offentlighet"
och blev opinionsbildare i
samhället utifrån sina "salonger" dvs innan de erövmakten. Arrat den offentliga
betarklassen har utvecklat sin
kultur i t ex Folkets hus- och
Folkets park-rörelserna.
DärtiII kommer att kvinnor och män utvecklat
olika kuiturer i vårt samhälle.
I och med industrialismens arbetsdelning mellan produktion
och reproduktion, mellan offentligt och privat fick vi en
manskultur som bar upp offentligheten och produktionen och en kvinnokultur som
bar upp privatlivet och reproduktionen. Med reproduktion
menar jag då dels den s o c i a I a reproduktionen som
innebär förnyelse av sociaia
mönster och dels den b i o 1o g i s k a reproduktionen som

l krafter

foto: Judit Lukåcs

innebär hänsyn till människan i hennes olika biologiska
åldrar.

Du talar också om arbet e t s två kulturer. Kan du utveckla det?
mänskliga arbetet är ju
-frånDetbörjan
en enhet av tanke,

praktiskt utföranhjärna, hjärta, hand. I
och- med iönearbetet upphör
arbetet att vara en del av perkäns1a och

de

sonligheten. Människan reduceras i stället till arbets-

t som säljer sin tid till
arbetsgivaren. Arbetet utar-

kraf

processen genom att specialisera olika arbetsuppgifter. I
det andra steget bryter man

ner yrkesarbetaren. Man förstör systematiskt mångsidighet och skicklighet. På det
sättet kan man använda outbildad (och därmed utbytbar
och billig) arbetskraft, pressa
priserna och öka lönsamheten.

Hand och hjärna skiljs åt,
dvs arbetarens arbete skiljs

från tjänstemannens planering och tankeverksamhet.

Men när kapitalägaren köper arbetskraftens tid måste
han också skaffa sig kontroll
över den tiden, för att det ska

Det blir en stor klyfta mellan
dem vars tid är värdefull och
dem vars tid är mindre värd.
Massa och elit.
Samtidigt skapas två arbetskulturer. I den ena har arbetet karaktär av självför-

bryter man upp produktions-

förnekelse, det som avtrubbar

mas.

bli ett så lönsamt köp som verkligande aktivitet, i den
möjligt. I det första steget andra innebär arbetet själv-

och bryter ner.

Men där hamnar kapitalisi en av sina motsägelser.
Genom att hävda att arbetaren bara arbetar för pengar
frånkänner man honom varje
djupare engagemang och Iojalitet. Marr får ett alienerat,
främmandegjort arbete. Men
eftersom man samtidigt har
behov av engagemang och lojalitet måste man hitta andra
drivkrafter. Man uppmuntrar
men

en arbetsmoral,

som

motiverar arbetaren inifrån:
arbete är livets mening. Dogmen om den fulla sysselsättningen. Arbete blir lika med
1önearbete. Lönearbete blir
något viktigt i sig oavsett
v a d man gör. Att vara arbetslös blir att förlora social
identitet, självkänsla, att inte
duga.

Idealiseringen au arbetet
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blir en ohelig allia.ns mell.an
marrister och. kapitalister diir
n'Lan htiudar Lönearbetets meningsfullhet. Pä bekostnad av
att många socialt viktiga, ja

nan i upproret är motstånd
mot "auktoriteterna". Dessa
ska inte bli domare över ens
tid, frihet och värdighet. Man
skolkar. Man markerar sin

påverkar ens tankar mycket
snabbare än tankarna påverkar jobbet", skriver du.

värderas som arbete om de inte är avlönade, specialiserade
och organiserade för att bevaka sina intressen.

sprit- och tobaksvanor. Man
bryter mot alla regler men

den som utför det. Ett utarmat arbete utarmar människan. Den teknologi vi har
idag bygger på alla delars utbytbarhet. Den ser delar men
ingen helhet. Den tar ingen
hänsyn till livssammanhang,
mora}, mänskliga dilemman.
Så lär vi oss uppfatta oss själva som sammansatta av olika
delar, utan helhetsperspektiv,
utan sammanhang. Vi blir
främmande för oss själva och
nöjer oss med att få våra materiella behov tillfredsställda.
Lönen blir belöningen för arbetet snarare än arbetsglädjen, möjligheten att vara
kreativ och utvecklas. Drivkraften att ha saker blir starkare än önskan att ha det

livsviktiga handlingar inte

avvikelse genom

kläder,

skapar sina egna, som man
håIler hårt på. T ex förbud
mot tjallning. Läraren talar
I samband med detta refere- om "bortslösad" tid. Själv
rar du också en teori om "de upplever man att man bestämmer över sin egen tid,
två ekonomiernat'.
som är icke förslavad och icke

Vi har idag en standardin- förlorad.
-riktning
som i grunden bygger
I grunden slåss man för rätpå att endast ett fåtal ska ha
att rå sig sjä1v, att rädda
ten
tillgång till den standarden.
jag undan produktionens
sitt
Så
exempel.
Ta bilen som
länge ett fåtal har bil kan man utsugning. Omedvetet för
åka fritt på vägarna, det finns
parkeringsplatser och avgasproblemet är högst överkomligt. Men när alla har bil får
vi sitta i köer, andas förgiftad
luft och har ingenstans att göra av bilen.
När spridningen av medelklassens strävanden överstiger möjligheterna väntar
missräkning, ökade spänningar och ökad inflation.
Det är den ena sortens ekonomi, som i grunden bygger
på en elits möjligheter.
I den andra typen av ekonomi sätts målen så att alia
ska kunna uppnå dem. Den
bygger på ett kollektivt tänkesätt.

De olika ekonomierna har
sina skilda klassbakgrunder.
Medelklassen är inriktad På
att genom individuell Prestation uppnå vissa Positioner,
arbetarklassen kämPar med
kollektiva medei. Men med tiden har arbetarnas kollektiva
kamp blivit alltmer inriktad
på att erövra privata måI,
egen standardhöjning.

I samhällen där klasstraditionen är stark, som i England,
kan man finna ett direkt motstånd mot att sugas upp i medelklassens ideal. En undersökning, som jag refererar i
boken, visar hur arbetspojkar

utvecklar en "anti-skolkultur" för att värja sig. Kär54

man vidare en kollektiv moral

hos arbetarklassen: misstro

mot de intellektuella. Ett informellt motstånd mot apparaten. Förbud mot tjallning.

Förakt för smilfinkar

och

medlöpare.

Man vet att verkligheten
är att alltfler jobb utarmas

och standardiseras och då gäl-

ler det att hålla sitt inre jag
skilt från jobbet. Man håller
sig undan.
Men hos den svenska arbetarungdomen har klasskäns1an försvagats. De söker skulden för misslyckandet i skoIan hos sig sjäIva istäIlet för
att se att skolans utsåIlningssystem riktar sig mot hela deras klass. Den svenska skolans myt om att "alla har samma möjlighet" skulle falla
samman i samma stund den
provades i praktiken. Armeer
av ungdomar skulle slåss om
ett litet antal eftertraktade
jobb medan arbetsgivarna
försökte pressa in dem i utarmade jobb. Genom att arbetarungdomen lägger skulden på sig själva för sitt misslyckande uppstår inte den situationen.

Du vill lyfta fram hur vårt

lönearbete och vår plats i Produktionen formar vårt medvetande? "De jobb man gör

Begränsningen av det man
-utför
blir en begränsning av

skönt.

Det är det medvetande som
formas av lönearbetet och av
den industriella/teknologiska
produktionen.

Inom den obetalda reproduktionen formas ett helt annat medvetande.
Vad jag förstår är detta kärn-

punkten i ditt resonemang. Du
talar om att samhället ensidigt styrs av "arbetets målinriktade förnuft" utan hänsyn
till "de sociala relationernas
logik". Att hänsynen till produktionen blivit det allt överskuggande medan vi varit
blinda för att reproduktionen
har sina egna villkor och sin
egen organisation, utformad
för att fungera i sin dubbla
funktion av social och biologisk förnyelse. I stället överför vi produktionens villkor
på reproduktionen, med närmast katastrofala fölider.

Just det. Huvuddelen
-reproduktionen
har hittills

av

utförts av kvinnorna obetalt i
hemmen. Men samtidigt har
kapitalismens hårda utslag-

ning av de icke-produktiva
I och med kvinnornas ut- i bruk mänskliga krafter som
alltid skapa sociala problem. träde på arbetsmarknaden idag
ligger i träda. Ett loka1t
I den tidiga kapitalismen kan har den offentliga sektorn självstyre skulle
ge männiman tala om social misär, där svällt enormt. Under en 15- skor åter
en självtillit att lösa
först medelklassens välgören- årsperiod har den offentliga sina egna
och den
het trädde in för att på privat och främst kommunala svs- ningens problem.nära omgivinitiativ lindra nöden. I nästa selsättningen ökat med tZin. kunna bli en bas för Det skulle
fas tog "det allmänna" över, Men fortfarande bär kvinnor- process som gjorde en kulturmoral och
med det dubbla syftet att ta na upp det mesta av vården: mönster
tydliga
för
barn och
hand om de svaga och skyd- 1975 var 92% av de sysselsatta ungdom. De
1är ju av vad vi
da samhället för de utslagna. inom hälso- och sjukvård gör, inte av
vad vi säger.
1800-talet blev asylernas år- kvinnor.
Min vision är helt ogarderad
hundrade. Liksom arbetarna
Alltmer av vården och ser- och lätt att angripa. Det finns
stängdes in i fabrikerna
vicen
organiseras efter mo- många frågetecken i hur detta
stängdes barn in i skolor. fördeller
hämtade
från industrin praktiskt ska göras, men jag
brytare i fängelser, de psyoch
byråkratin. Att vårda blir tror att vi måste finna småkiskt sjuka på dårhus. När soprofessionellt,
ett yrke. Allt skaliga lösningar om vi ska
cialdemokratin kom till makfärre
av
oss
"har
råd" att ta på tillgodose reproduktionens
ten ville man bort från föross
uppgifter
för samhällets behov. Sannolikt bör det finmyndarmentaliteten och sträimproduktiva
medlemmar, nas storskalighet i delar av
vade i stället efter en matede gamla, de sjuka, de produktionen, men då måste
riell grundtrygghet och om- barnen,
svaga.
Men
då förlorar vi ock- vi finna former för att kombifördelning av inkomsterna.
så
den
samhörighet
och den nera det med småskaligheten.
Vården blev en fråga om makollektiva
kultur som byggs
teriellt vä1stånd. Solidariteten
just sådana sociala f)u har sagt att arbetet med
med de svaga tog sig också ut- upp av
boken var
process. Vad
tryck i tro på behandling och handlingar. Vi får service t_ycker du nu,en
ett
år efteråt, är
istället
för
solidaritet
och gevård
det var individen
det viktigaste du fick ut av
menskap.
som skulle förbättras.
den processen?
Vad händer när vardagens
Vårdarbetarnas uppgift
blev inte att mana de "svaga" och omtankens osedda arbe- - Den gjorde mig medveten
tili kamp mot de mekanismer te blir lönearbete? När vi skil- om statens och den offentliga
i samhället som gjort dem jer hjärtat och handen? Vilka sektorns betydelse. Jag fick på
oönskade utan att hjälpa indi- livskvaliteter håller vi på att allvar upp ögonen för den
förlora när vi professionalise- försummade reproduktionen,
viden på fötter.
rar det som förr var mänsklig som i sin tur hänger samman
Det blev en avpolitiserad

vårdideologi, utan koppling
till samhällsproblemen. Människors förmåga till att själva
ta itu med sina problem underskattades och fötjden blev
en ökande offentlig kontroll
över områden och aktiviteter
som familjer och individer tidigare själva svarade för. Mot
en ökad tilltro ti]l "vårdexperterna" svarade en minskad
självtillit till egen kunskap

och förmåga.

Det är paradoxalt att medan kontrollen över produk-

tionen hela tiden varit föremål för politisk kamp
än
idag oavgjord i Sverige - så
har kontrollen över reproduktionen i all tysthet brett ut sig
under allmän tilltro att det rör
sig om utjämning av välfärd
o9h om progressiv upplysnlng.

gemenskap och omtanke?

med det olönade kvinnoarbe-

tet och den osynliga kvinnokulturen. Jämställdheten är
Vad är då din vision?
idag helt definierad ur proI slutet av boken skissar jag duktionens perspektiv. Vad
-på en ide om större lokal skulle jämstälidheten innesjälvförvaltning. Medan vi or- bära om man såg den ur reganiserat produktionen allt- produktionens perspektiv?
mer effektivt har reproTre nyckelord har utkristalduktionen totalt försummats. liserats för mig: marknad.Se bara på våra bostadsmiljö- hushåIl-offentligllet. Av de
er! Det är där jag tror vi mås- delarna består vårt samhäIle.
te börja om vi ska bygga upp
en vettig "reproduktionssfär". Hur ser motsättningarna melVi borde frigöra människor lan dem ut och hur påverkar
med initiativkraft och id6er de varandra?
för att mot sociallön ägna sig Jag tycker att "Kultur och aråt forskning, uppfinningar, bete" tillsammans
min tiungdomsvård, miljöfrågor. digare bok "Rollermed
i
omvandDe kunde bli en sorts sjätv- ling" bildar en sorts avstamp
ständiga lönearbetare som för det jag nu håller på
mobiiiserar lokala förmågor, och som bl a handlar ommeä
det
utvecklar försök till självför- kvinnor står för i vår kultur
valtning, prövar kollektiva och vad de burit upp av reprosamarbetsformer. Vi skulle ta duktion och social förnyeii".l
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SE UPP!
Satsningen Bå kärnkraft började egentligen med forsknlng ueh'lagstlftnlng under 5$-talets första
Skärholmen planerades l0 år innan det byggdes... I dag sitter utredningar som fattar beslut om hur våra liv ska se ut de närmaste årtiondena, Se uppt I dubbel mening. Var vaksqqn. Och
titta uppåf mot de högre Instanser dåir besluten förbereds. Vi k a n påverka. Kvinnor har bevisat
det när vi slogs för fri abort, när vi rev upp sexualbrottsutredningen. Låt oss inte skrämmås av
att det är områden och ämnen som vi känner oss friimmande för. Låt oss bilda se upp-grupper
(likaväl som gräv där du står-grupper...) och hiiilpas åt att hålla ögonen på vad man sitter och

år;,.

beslutar.R,inga,skriva,bråka.Vikan,omvivillochtörs.

Förutom de utredningar som regering och
till- iiksdae tillsätter finns också 4ndra instanser

,Vj haf fina tiaditisfiär,,i i $\rer:ig€. sofr*,.vi,käfi ,,lrtr''r fgt.

ja. Offentlighetsprincipen, t ex, som ger

oss

eång,tilt allå offentliga papper, på statlig oCh kornmunal nivå, Man kan prenumerera på,Från riksdag
och depa4ement som är en tidning med. nyheter
orn t ex vilka utredningar sorn tillsätt* Den utkommer med 40 nr/år qch kostar 95 kr/år. Ad"ress: FYån
riksdag och departementn, Sveavägen 1fi6, $ tr fl34$
Stockholm. tel 08/151120,
,
Man kan också kontakta Riksdagsbiblioteket, Nya
riksda8shusef Fack, t00 12 Stockholm, tel.0E/14 20 U0'
för att få hjälp och upplysningar.
Qm vi nu inte har resurser att starta egnar alternativa utredningar kan vi försöka få med våra tankeeångai i de etablerade utredningar som göisKfi*tg_ gittei det t o m någon diir och längtar eftef
,

som qys,slar nred analyser och framtidsprognoser, Vid olika universitet har det också bildåts

tvärveten*kapliga centra som arbetar med alternativ foiskning, IIär är adresserna' till
några etablerade och'lalternativa" institutio*
ner sorn man kan ta kontakt med och få reda
på vad de svsslar med:
Styrelsen för teknisk utveeklins {STU)
(teknisk foishning ath utueelcling)
Fack, fOS ?2 Stockholm, tel 08/7{4 51m

vårt stöd...
Vi hii gålt igenom de utredningar som iust nu fu Statens fne.rstriveiL
på eång på områden $om har med det här numret att (bl u bianiih:i,tredningar)
eöiä och valt ut följande uo* kanskö är värda att 3o*.1$3[S, ttgZ6 $tbckholmrtel,06/240S{m

l

håfiä ett öCa på:
(ådressen är, där intet annat anges, Fack, l0S I0
Ingenjörsvetenskapsakademien ( IVA )
$tockholm" Vdxelnurnret titl departernenten iir
oE/?st lfl

tH.I

'
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våras, Den handlar om hur vi ska
ge jobb åt'oalla", friimst genom att
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ARBETE
-ochfängelse
befrielse
av Kersti Jalava

Alternativ produktion, arbetslöshet, arbetet som
kvinnobefrielse, lönens inverkan på arbetef och det
oavlönade arbetets betydelse. Dessa och andra frågor belyses i sex sinsemellan olika böcker, som dock
har ett gemensamt. De tar
alla upp arbetets betydelse
i våra liv.

"Det är något allvarligt fel med
ett samhälle som kan visa upp en
teknologisk nivå som gör det möj-

ligt att konstruera

och bygga Con-

corde-plan, men som inte kan klara av att tillverka tillräckligt med
enkia husuppvärmningssystem
för att hindra att gamla pensio-

närer fr;rser ihjäI varje vinter.

Uppskattningsvis dog 980 i för-

tone blivit något av ett honnörsbegrepp. Det har kommit att be-

tyda något allmänt

positivt,

exempelvis övergång från en
slags produktion till en annan
mer samhällsnyttig variant.
I iniedningen till själva Lucasplanen slås fast att aiternativ pro-

duktion inte enbart handlar om
att arbetare och andra anstäIlda

fjol enbart i Londonområdet, än-

är beredda att känna för rätten att

då var vintern ovanligt mild."

arbeta med produkter som hjältill att lösa människors problem istället för att vara upphovet till dem. Det handlar också
om att människor måste ha en
vettig arbetssituation. Under de
senaste 70 åren har systematiska
ansträngningar gjorts för splittra
upp arbetet i små enkla moment
som kan utföras i alit snabbare
takt. Resultatet blir, enligt Lucasplanens inledning, att arbetaren
reduceras till ett blint, icke-tänkande bihang till maskinen. Vantrivseln, sjukfrånvaron och omsättningen av arbetare ökar.

Citatet är hämtat ur Lucas-arbetarnas omtalade plan för alter-

nativ produktion. En av medför-

till planen var Mike CooIey, tekniker på Lucas och talesman för den fackliga samordningskommitten där.
fattarna

Tillsammans med de två svenska journalisterna Leif Friberg
och Cloes Siöberg har CooleY gett
ut boken "Alternativ produktion"

på Libers förlag. Boken cirklar
kring ett centralt tema; vad är det
egentligen vi producerar, varför
och på vilket sätt? Vem och vilka
ska bestämma över produktionens inriktning och vad är egentIigen lönsamhet?

Alternativ produktion

Alternativ produktion har På sis-
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per

Tragiskt slöseri

Lucas-arbetarna framhåller att
även om det för en ekonom kan
verka rimiigt att avskeda några
hundra arbetare för att få bokföringen att gå ihop så kan förlusterna för samhället bli mycket

stora. För de avskedade själva
handlar det om förnedringen och
det knäckta självförtroende som
följer med arbetslösheten. För
skattebetalarna blir det kostnader för understöd åt de arbetslösa. Arbetslöshet innebär ett tragiskt slöseri med landets värdefullaste tiligång: vanligt folks
skaparkraft.
Mike Cooley berättar om hur
kampen för den alternativa produktionsplanen drevs vidare på
fabrikerna och hur det gick till
när planen växte fram. Friberg
och Sjöberg har följt upp med

reportage från Fiat i Italien och
LIP i Frankrike. De har även

besökt krisdrabbade orter och fö-

retag i Sverige.

Handbok för
arbetslösa

Den som är, eller riskerar att bli
arbetslös, kan ha nytta av "Handbok f ör arbetslösa". Den har getts

ut som nummer tolv i

RFHLs
skriftserie. B akom boken står för-

utom RFHL, Fib-juristernas arbetsrättsgrupp, Arbetsgruppen
mot ungdomsarbetslöshet och
elever från socialhögskolan. Boken vänder sig i första hand till
ungdomar och är skriven på ett
informativt och iättfattligt språk.

Om arbetets vikt skriver Lena
Norman och Monica Wah.Lin i"Arbete-frigörelse" (Aldus). De har
intervjuat sexton kvinnor om hur
det är att återgå till förvärvsarbete och studier efter hemarbete.
Innehållet presenteras mer eller
mindre som en akademisk uppsats och förefaller ibland något
söndertuggat. Det hindrar inte att
kvinnornas erfarenheter kan ha

allmänt intresse. Det som dröjer
kvar i minnet är den positiva
skildringen av arbetet och arbets-

gemenskapen. Trots praktiska
problem och trots, eller tack vare
ökade krav, har självförtroendet
ökat hos de intervjuade kvinnorna. De känner att de kan mer och
uppskattar det ekonomiska oberoendet.

Kvinnouppgifter
flyttades ut

historiskt perspektiv och bl a
återföras till behovslöneprincipen. De arbetande kvinnorna var
ända fram till 1920-talet huvudsakiigen ogifta. Enligt det resonemang som då fördes ansågs inte
dessa kvinnor ha någon försörjningsplikt och kunde därför klara
sig på en lägre lön än männen,

som förutsattes vara familjeförsörjare. Kvinnorna ansågs dessutom ha "mindre behov" än männen och kunde därför leva på en

inkomst som var helt otillräcklig

för en man. Till

dessa historiskt

ken är hur lönesättningen sker
och varför det arbete som premieras med reda pengar ofta ses som
mer värdefullt än det oavlönade

tar

där-

emot, bland mycket annat, upp Iö-

nesättningsfrågor i sin bok "Giistarbeterska i manssamh.dllet" pä

Publica-Liber förlag. Hon konstaterar att i ett Iängre perspektiv karaktäriseras de yrken som
domineras av kvinnor av att de är

kvinnouppgifter utflyttade till
samhället, att det är nya yrken
utan manlig yrkestradition som
uppkommit i industrialismens
spår och att de s k kvinnoyrkena
i mindre grad är avhängiga teknisk apparatur än de mansdominerande yrkena.

Iet. Högkonjunkturen var

en

starkt pådrivande faktor, den in-

vandrarpolitik som hittills förts
började ifrågasättas alltmer. I

slutet av 60-talet hade hälften av

alla mödrar med barn under sju

år förvärvsarbete.

1970 utgjorde

kvinnorna 40 procent av arbets-

kraften. Samtidigt har antalet

daghemsplatser ökat även om an-

talet fortfarande är klart otilt-

räckligt. Under S0-talet var ökningen obetydligt men från 1965

till

1970

nästa tredubblades de

till

Antalet platser i familjedaghemmen uppgick sistnämnda
33

000.

år

tir

32

000.

i

betingade orsaker lägger Kyle det

faktum att det ständigt varit

överskott av kvinnlig arbetskraft.
Resultatet har blivit att personinriktat och icke-tekniskt arbete lönemässigt värderats lågt i samhället.

En fråga som inte diskuteras i bo-

arbetet. Gunhild KyLe

Även den låga lönesättningen
av kvinnoarbetena kan ses i ett

Solidarisk

Formell jämlikhet
Kyle söker i sina studier

om industriarbetande kvinnors viilkor
i Sverige orsaken till att det manliga maktinnehavet förblivit bestående även sedan formell jämIikhet meilan män och kvinnor
genomförts. Hon konstaterar att

den praktiska fördelningen

av

hemarbetet mellan män och kvinnor i det förindustriella samhäl-

let medförde få nackdelar för

kvinnorna. Hemmafrubegreppet
var endast ett överklassfenomen.
Hustruns produktionsinsats var,
framförallt i bondefamiljen, väl
jämförbar med mannens.
Kyle urskiljer en omsvängning i
attityden till kvinnorna på arbetsmarknaden i början av 60-ta-

Boken en
perscrnlig gåva
Stort sortiment, personlig service

i

Annorlunda julgåvor
från Vietnam, Laos och Tanzania
finns hos
H

andel

Kungstensgatan 27, 113 57 Stockholm. Torsd/fred 14-18.
Varor sänds även mot postförskott. Vi har bland annat broderier, applikationer, handgjorda
kort, konst, te, godis m m

J]

gE
Sjuhäradsbygdens
Tryckeri AB
Sparregatan i 0
Box 495
501 0B Borås
Tel. 033/10 20 85

Stockholmskontor
Kammakargatan 66
111 24 Stockholm
Telefon 08/20 14 19

Kulturcirkeln.
Ett modernt

civiltryckeri med

^^.-

@lturcirlteln

(ABF-huset)'

isstriä41

fotosättning, otfset,
boktryck, rotation,
bokbinderi och distribution.
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till för vuxna

pekar på vilken betydelse det

kvinnor pressades tillbaka in i

traditionella könsrollerna. Recep-

slutande instanser huvudsakli-

oavlönade arbetet har. Hon framhåller faran med att kärnfamiljen
blir alltmer sluten och att genera-

hand om hur vi ska ta hand om
våra barn på bästa sätt, utan om
hur behovet av arbetskraft ska

tioners kvinnokunskap riskerar
att gå förlorad därför att de inte
förs vidare tiII nästa generation.
I luften ligger att eftersom det är
så svårt att få männen att dela

Dagis

Tydligt är hur dagisdebatten i begen länkats till arbetsmarknadsbehovet. Det han-dlar inte i första

tillfredsstäl1as.
"Vad händer med barnen?" he-

ter emellertid ett avsnitt i antologin "Kuinnor och arbete" som utkommit hos Brevskolan. Boken är
sammanställd av Siv Malmberg
och innehålier ett flertal olika in1ägg grupperade under olika rubriker. Det var en bok utan fadd eftersmak till skillnad från "Huis
husmoren ikke fantes" som getts
ut av norska Pax. Bland medarbetarna märks Hugo Hegeland. I

inledningen

hemarbetet med kvinnorna är det
bäst att behåila hemmafrun.
Helt visst måste synen på det
arbete som hittills utförts oavlönat i hemmet omvärderas. Ingen
vill väl hellre på fullt allvar påstå
att lönesättningen i dagens sam-

häIle är helt rättvis. Men därav
följer inte att samhället skulle

fungera bättre varken för
vuxna eller barnen om män

oss

Cooley/Friberg/ Sjöberg : Alterna-

tiv produktion (Liber)
Handbok för arbetslösa (RFHL
skriftserie

12)

Lena Norman, Monica Wahlin:
Arbete-frigörelse (Aldus )
Gunhild Kyle: Gästarbeterska i
Publica-Liber )
och Arbete (Brevskolan)
Grenness red.: Hvis husmoren ikke fantes (Pax)
manssamhället

(

Kvinnor

och

TAG VÄRVNING I,RENUMERERA PÅ

o

pto

t
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Nyhet för året:
Kalenderdelen innehåller
historia om kvinnliga forfattare!

Världens bästa
Nya Teatertidning!
Följ den nya teatern,
de fria grupperna.

Och så forstås många
nya tips om bockeq ski-

barnteatern!
Delta i debatten!

voq tidn ingar, organisationer och gruppeq kvinnohus, bokcafeer m m, både
i Sverige och utomlands.

PRENUMERERA NU!

Nu ute i

bokhandeln!

[lXr LiberForlas
60

tet för att nå ett mänskligare samhälle är betydligt mer komplicerat än så.

tar Ragnhild Gren-

ness upp vad som skulle hända
om husmodern avskaffades. Hon

EUt

de

4

nr- 28kr

Stödpren 50 kr
Pg 61 40 1O-7
(ange frän vilket nr
du vill ha tidningen)

Stockholm

JURIDISK HJÄLP
Speciellt arbetsrätt, hyresrätt, flyktingrätt och familierätt.

Normalt beviljas allmän rättshjälp

REA!

Kom

i

dessa ärenden.

Jur. kand Sten De Geer, Torstenssonsgatan 6, 114 56 Stockholm.
Tel. 08/60 37 30

ils

@
dr en tidskrift om böcker.

Den ger genom

KJALIA]IOERS

MÅHNI

nyutkommen litteratur

går inte förgäves, vi har
Ni'ULKIAPPSIAIffE]I!
stora storlekar upp till 54,
rymliga i måtten

Er 1lönrt
Odelbergsv 22

[genfillve*ning

121 63 Johannerhov

varje

nummer återkommande lista över

I

.ill

översiktsu-

tiklar, recensioner och en i

Tel 08/59 03 35

K

Fleminggatan 29. Tel. 51 60 30
Hörnet Fleminggatan/Agnegatan

-

informa-

tion om i vid mening samhiillsinriktad, radikal och marxistisk litteratur.
Bokcafdts Månadsbulletin ges ut
av Nordens i sdrklass största vänsterbokhandel, Bokcafdt i Lund. Må-

nadsbulletinen kommer ut med 10
40*idiga nummer per år; för den
som har behov av heltäckande och

aktuell information om

progressiv

litteratur är den oumbärlig.

Ring eller skriv och

Göteborg

beställ

ett provex.

Länsmansgärdens
Tobak
Daggdroppegatan2 -Tel.54 45 72

KUNGSBROBAREN
Kungsgatan 82

Vällagad mat, Gott katfe

Bokcafdt, St Petri Kyrkogata
222 21 Lund
0461141590. 147104
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PETER WEISS

Motståndets estetik II
Andra delen av Peter Weiss roman Motståndets estetik. När
den första delen kom ut 1976
hälsades den som en av 70talets viktigaste litterära händelser:

Peter Weiss roman förefaller
att vara en syntes av allt han
tidigare skrivit, en roman som
borrar sig djupt in i 1900talets europeiska historia,
som inte lämnar en politisk
fråga värd namnet obelyst.

Agneta Pleijel i Aftonbladet
Peter Weiss har något viktigt
att säga och han säger det på

Arbetarkultur

A

ett mästerligt sätt.
Artur Lundkvist i Dagens
Nyhete r
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"lag för min del har aldrig funnit

någon

betydande man som varit kvin na"
ett uttalande av en man apropå kvinnlig rösträtt.

Sedan dess har

Trots detta odiskutabla faktum fick kvinnan rösträtt 1921 .
det hänt en del, men inte så mycket som man kunde väntat sig på över femtio
Kvinnor förtrycks fortfarande i Sverige och i andra länder.
Här är läsvärda och tankeväckande böcker om kvinnors verklighet.

Ann Cornelisen
KVINNOR I SKUGGA
Syditaliens flodande sol har mörka
skuggor. Fattigdom och förtryck

drabbar kvinnorna på landsbygden
mycket hårt.
Oversättare : Lennart Edberg

Aftonbledets kvinnliga iournalister
DOKUMENTET

xÄruor srNl

-

OCH VAD

Kvinnokamp på en mansdominerad

Karin Alfredsson (text)
Ulla Lemberg'(foto)
DEN MAN ÄLSKAR AGAR MAN?
"När argumenten tryter, då slår han

mig".Vilka man slår sina kvinnorl

Varfor stannar kvinnorna trots det
kvar hos männen ? Interviuer med
och fakta om misshandlade kvinnor
isverig,e och England. Rikt illustrerad.

Elisabet Hermodsson

arbetsplats. lll.

ORD I KVINNOTID

Marialiisa Abrahamsson

"Vad har det inneburit for vår civilisations människosyn, vår syn på naturen, samhället, teknrken, att bara

Kulturkritik iartiklar, essäer och dag-

boksblad.

SNITTET
En berattelse om

ett akut keisarsnitt.
Tankar om svensk modra- och forlossn ingsvå rd.
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män byggt upp de system av kunskaper med vilka vi betraktar världen..."

M&
S

ett

KF

företag

år.

Pia Milton

KVINNOMISSBRUK
En bok om kvinnors bruk/missbruk
av alkohol, lakemedel och narkotika.
Det är mannens missbruksmönster

som präglat vårdapparatens och
forskning,ens svn på den kvinnliga

missbrukaren. Hår har kvi nnorörelsön
en viktig uppgif t.

SIDA VID SIDA
Kvinnokamp på fabrik och kontor
Redaktion: Susanne Ciese och
författargruppen
Svenskt bidrac: Anita Cöransson
Översättnine : f bba Witt-Brattström

Kvrnnliga lonearbetares villkor

Frankrike, Danmark, England,
och Sverige under 70-talet.

I

USA

Kerstin Moberg:
Från tjänstehjon
till hembiträde
UppsalaUniuersitet
Intresset för kvinnornas historia,
som stigit så kraftigt de senaste
åren börjar ge vetenskapliga re-

sultat

i form av doktorsavhand-

lingar.

Kerstin Mobergs bok är en
av Historiska Institutionen vid Uppsala Universisådan, utgiven

tet i serien "Studia Historica Upp-

saliensia".

Det är inte någon tung bok och
fakta som är intressanta

den ger

för alla som viil veta mer om
kvinnors försök att sammansluta sig och påverka sina

förhålian-

den.

Här gäIler det husiigt anställda
utanför jordbruket. Deras antal
steg oavbrutet fram till 1930-talet.
fu 1870 var antalet 65 000. år 1930
145 000. Siffror som dock kan antas vara alltför låga enligt undersökning av folkräkningsmaterial som gjorts vid historiska in-

stitutionen

i

Uppsaia.

Att ta plats som piga, jungfru,
hembiträde var enda utvägen att
försörja sig för otaliga kvinnor,
men räknades ändå inte som ett
yrke. För unga flickor på landsbygden var det oftast det första
steget

i flyttningen till städer och

samhällen, vilket var så vanligt
att det medförde kvinnounderskott på landsbygden från 1918.

förening år 1904. Enligt mönster
från tjänarinneföreningen i Köpenhamn lade man fram ett kontraktsförslag, som föreningens

medlemmar skulle visa upp för
husmödrarna. NIan krävde fyra
timmar ledigt på söndagar och en
vardagskväll, nattvila efter kl. 11
och ersättning med 25 öre i tim-

de denna arbetskraft. "ökningen
sammanföll med expansionen av

men efter denna tid vid bjudningar och liknande tillfällen.
Detta var alltför radikala krav.
som måste uppges. Många år
framåt kämpade man för tio
timmars arbetsdag och en ledig
vardagskväil och söndagsefter-

de typiskt borgerliga yrkena inom
vilka man, för att upprätthålla en

middag.
Endast en obetydlig del av tjä-

Det var den nya medelklassen,

som växte fram

i

samband med

industrialismen, som efterfråga-

viss standard, gärna

önskade

håIla sig med ett, helst flera hembiträden". G. 24)
Dessa hushållsanställda var en
typisk låglönegrupp, men det var
ändå inte lönen som mest uppmärksammades utan det var den
obegränsade arbetstiden och de
dåliga bostadsförhåIlandena som

i sina försök
föreningsbildning, som började med Stockholms tjänarinneman först tog upp

till

narinnorna kunde nås av föreningsidtier och organisera sig.
Bor man på sin arbetsplats och är

helt beroende av arbetsgivaren är
det inte lätt att ställa krav.
Kerstin Moberg kan ändå visa
att föreningsbildningen hade betydelse. Genom föredrag och möten, resolutioner och uttalande i

Iagstiftningsfrågor förde man
fram åsikter och krav från denna
f

örbisedda yrkesgrupp.

i kamp för altctnatiuen
Arbetaren är veckotidningen som bevakar alternativrörelsens utveckling och som själv försöker bidra till kampen. Ständigt rapporterar vi
om alternativ energi och alternativ produktion.
Nu inför folkomröstningen om kärnkraft satsar

Prenumerera
nu!

vi extra för att sprida obekväm information. Inte

minst granskar vi hur andra massmedier sköter
sig. Hans Lohmann, Inga-Lisa Sangregorio, Britt
Arenander och Leif Persson är nägra av vara
fasta krönikörer. Dessutom som vanliot: kultur
debatt, miljö, satir och arbets-

Tel:

08/34 36 10

marknad.

";-'d
',-l.a
.o'/'

Ja, 1ag vill prenumerera på Arbetaren
tills vidare Jag vill ha inbetalningskort
varle

il helår
180-

i_-

halvär
95-

f, kvartal
55-

ARBETAREN

Namn

Adr..

...

Svarsförsändelse

Postadress

Kontonummer 0427

Tel

OBS Denna kupong gäller bara nya prenumeranter!
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32 STOCKHOLM

Under hela 20-talet fanns det
hembiträdesföreningar endast i

uppgifter som skickades ut av

Stockhoim och Göteborg med ett
hundratal medlemmar samman-

Är 1932 begärde den socialdemokratiska riksdagsgruppen en

lagt. Den svåra

arbetslösheten

gjorde att hembiträdet fick finna
sig i de arbetsförhållanden som
bjöds.
I slutet av 20-talet fick föreningen i Stockholm många yngre, nya
medlemmar som var kritiska till
föreningens 1åga aktivitet. Under 1929 och 1930 tillspetsades
motsättningarna mellan dem och
styrelsen.

Styrelsen uppfattade denna
kritik som ett kommunistiskt försök att bryta den socialdemokra-

tiska dominansen inom föreningen och använde en minst sagt
egendomlig metod för att för-

hindra detta. Enligt protokoll
från

1930 avstängdes de kommunistiska medlemmarna från meddelande om föreningsmöten och

fick inte heller del av

64

andra

styrelsen.

utredning om arbetsförhållanden
på det husliga området. Motiveringen var att man genom att
förbättra hembiträdenas arbetsförhållanden skulle få över flera

kvinnor till

hembiträdesyrket.
Därmed skuile man motverka den

tilltagande arbetslösheten för
männen. Att kvinnorna tog arbete
för männen var ett vanligt argument som borde göra intryck på
riksdagsmännen, men de borgerIiga var ändå emot varje lagstiftning och reglering på "hemmets
område".

En undersökning utförd av
Hembiträdesföreningen samma
år visade att hembiträdens arbetstid varierade mellan 14 och
16 timmar per dag och att många
inte hade någon egentlig fritid.

Är

1936

hölls den första hembi-

trädeskonferensen

i

Sverige.

Förhandlingarna leddes av Fritiof
Thunberg från LO, som gett

stöd och ekonomiska bidrag för
att bygga upp en fastare organi-

sation inom hembiträdeskåren.
Socialdemokratiska ungdomsför-

bundet startade en hembiträdes-

kampanj med gott resultat och
man anordnade fackliga hembi-

trädeskurser på Bommersvik

några år. Efter 1941 minskade anslagen från LO och verksamhe-

ten avtog. Därmed

försvann

många föreningar, de kunde inte
stå på egna ben ekonomiskt och

organisatoriskt.

Är

hade hembiträdesuttillsatt av den socialdemokratiska regeringen iagt
fram förslag till hembiträdeslag.
Lg44

redningen,

Då hade tillgången på hembiträden minskat. På landet hade de
nästan försvunnit, sa en ledamot

av riksdagen. I f'örslaget ingick J

Bostaftråfi.

)

ördeboende
Bostadsrdtt är den enda förvaltningsforrn som
ger verklig demokrati för de boende. Det iir nsn:s
grundide sedan mer än 50 år.
Bostadsrättsftireningen beslutar om
boendekostnader, förvaltning och drift. Medlemmarna
?ger och bestämmer över pehgaq hus, miljö. Det är
kooperation.
Delaktigheten i verksamheten är stor. över
30.000 örtroendevalda arbetar i HSB-rörelsen.

HsiB

en folkrörelse för goda bosräder

65

DOKUMENTET
-och vad handesen?

när problemet inte längre är ens
eget privata problem, utan en del

reglering av arbetstiden. Hembiträdet skulle vara ledigt efter kl. 7
på kvällen. Många blev upprörda

av ett mönster som man kan bör-

ja arbeta för att förändra. Arbetet med Dokumentet ledde till att
kvinnorna på Aftonbiadet började träffas regelbundet för att

över detta.
I Dagens Nyheter skrev statsrådinnan Maja Sandler. Hon und-

rade "om inte befolkningskommissionens förslag motverkades

påverka sin arbetspiats. De lyckades också genomdriva en rad förändringar, bl a inrättades kvinno-

genom

hembiträdesutredningvilket skulle medföra
olust hos många människor att
skaffa barn". Tidningen "Socialdemokraten" presenterade förens förslag,

slaget med rubriken: "Frikväll
även åt husmödrarna, sten På
bördan om hembiträdet får
kväIlsfritt, nativiteten är i fara."

I artikeln påpekades att utredningen ingående diskuterat frågan om "frikväIl"
rar med barn.

för

husmöd-

Men sanningen var att endast en

liten del av hushåll med barn hade råd att ha hembiträde, som
Kerstin Moberg påpekar i annat
sammanhang.

Boken, som behandlar förhållanden fram till 1945, är verkligen iäsvärd, vilket dessa exemPel

på faktainnehållet visar.
Ruth Bohman

Dokumentet

vad hände

och
sen? av

Aftonbladets kvinn-

liga journalister.

Rabön & Siögren
Dokumentet är en raPPort av
kvällstidningen Aftonbladets
kvinnliga journalister om hur de
uppfattar sin arbetsplats. I korta,
egna berättelser, frammanas bilden av en arbetspiats genomsYrad

av kvinnoförakt, förtrYck av de
svaga och sociala problem för
många av de anställda. Det är bo-

kens styrka. Att mångas egna
upplevelser tillsammans ger en
bild av arbetsförhåIlandena, bildar ett mönster. Och det är först

redaktionen och det hölls ett
könsrollsseminarium. Men det
var inte lätt, och där ligger bokens
andra styrka. Den beskriver mycket tydligt kvinnosamarbetets
vånda och svårigheter. Besvikelser, konflikter, brist på organisation, avgrunden melian journalis-

terna och andra yrkesgrupper i
huset m m. Det är ingen rosenröd
beskrivning av hur bra allting blir
bara tjejerna får hållas. I slutet på
boken sammanfattar de sina erfarenheter i en bruksanvisning,
tänkt för kvinnor som vill bilda

tjejgrupper på sin arbetsplats. I

all sin anspråkslöshet beskriver
den mycket bra hur kvinnosamarbete tar sina första stapplande
steg.

\,\NTAR DU BARN?
Har du ett fusiskt krävande arbete?
Då kan du ha rätt att få ett lättare arbete de tuå sista månadema
av graviditeten.
Tala med din arbetsgivare eller facket! Men du måste göra det
i god 6d - minst en månad i förväg.

om du inte kan

få omplacering kan du ha rätt tillledighet med

havandeskapspenning.
Blanketten för ansökan och informationsfoldem HAVANDESKAPSPENNING finns hos mödravårdscenffalen och
forsäkringskassan.

lämna ansökan tillförsäkringskassan

senast den dag du

börjar din ledighet.

K

FöRsÄxnlrucsKAssAN

Raquel Urisman

---]

Nej, det handlar inte om fotografering
Makinon är ett nästan okänt kameraobjektivmärke här i Sverige.
Tillverkare är en väl etablerad japansk optikfirma. som blancl annat i
f lera år varit underleverantör till branschens gigant. Tirk inat, med grunclmurat gott rykte. Det handlar alltså om kvatlitetsobjektiv.
Nu satsar Makinon på en egen karriär. Och Domus satsitr

par

Makinttn.

Makinon-programmet består av fyra objektiv mecl fast brännviclcl santt
tre zoom-objektiv. De finns till de stora
systemkameramärkena Canon,
Minolta, Olympus och Pentax m.fl.
"KF har lyckats baka in båcle garanttn
och allriskförsäkringen i de redan lärga
objektivpriserna. som därför framstår
som extra attraktiva.' skriver fackticlningen Foto.
Stopp, tänker du kanske nu. handlar
inte detta om fotc-rsrafering slt vet inte
jag.
Jovisst. men clet handlar om
något annat också. Om var clu färr
valuta för dina pengar. Kctnsum
och Domus säljer inte för att
tjäna pengar utan för att tjäna
konsumenterna. Då kan det

bli

så här.

WilOffi

mecl förmirnliga inköp
mecl garanteracl köptrygghet
mecl insyn i verksarmheten

