
 1 

Gunnel Forsberg, Ewa Gunnarsson & Märit Borgström  

 

 

 

The Qvist Questions Revisited – Framing of  Text and Texture 

Prolog 

Det är inte utan att man blir överraskad av att få en förfrågan om att skriva en text i en bok av 

den här karaktären. Att i nuet få möjlighet att skapa denna återblickande reflektion har väckt  

oanad stor inspiration och glädje längs resan. Vi vill tacka Lena för att vi fick tillfälle att gå 

några år tillbaka i tiden och fundera över vårt forsknings- och politiska arbete som i stora de-

lar startade i forskningssamarbetet på Arbetslivscentrum, inhyst i det gamla allmänna BB, 

adress Fiskartorpsvägen 15 A, i Stockholm.   

Introduktion 

1986 sjösattes projektet ”Qvist – Kvinnor i strukturomvandlingen” på dåvarande Arbetslivscentrum. 

Projektledare var docent Lena Gonäs och medarbetarna var vi, doktoranderna Gunnel Forsberg 

och Ewa Gunnarsson samt utredningsassistent Märit Röger (senare Borgström). Det var ett pro-

jekt som hade ambitionen att bygga en teori om triaden kön – plats – kvalifikation. Den empi-

riska influensen kom från två tidigare genomförda projekt som Lena lett; Strukturomvandlingspro-

jektet1, en jämförande studie av de branscher som i början av 1980-talet genomgick omfattande 

strukturförändringar i form av rationaliseringar och sammanslagningar av enheter, och Utvärde-

ringen av Kvinnokampanjen, ett projekt som analyserade effekterna av regeringens engångssatsning 

om 10 miljoner för att locka kvinnor att välja manligt dominerade utbildningar och yrken
 2. 

 

I denna artikel vill vi presentera några spår som vi drog upp under vårt gemensamma projektar-

bete och som sedan kommit att inspirera oss i vårt forskningsarbete alltsedan dess. Spåren illu-

strerar vi dels genom några skriftliga reflektioner och dels genom en illustration (se figur 1). 

 

Den resa som vi skildrar här är starkt påverkad av såväl de institutionella ramar och kulturer som 

funnits i de miljöer vi varit verksamma i och de forskare från olika discipliner som dessa miljöer 

                                                                 
1 Projektet redovisades bl.a. i  Olsson & Röger 1985; Gonäs 1989; Gonäs 1991 och Forsberg 1989.  
2 Projektet var en utvärdering som redovisades i Forsberg & Gunnarsson, 1985. 
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härbärgerat. Detta har påverkat hur forskningsfrågorna mejslats fram och vilka frågor som blivit 

synliga och tillåtits att utforskas. I Qvistprojektet samsades flera olika disciplinbakgrunder. Vi 

lärde oss mycket av varandras olika utgångspunkter och syn på kunskapsproduktion. Särskilt 

lärde vi oss hur man kan tänka kring och tolka samma empiri utifrån olika perspektiv.  

 

Qvist-projektets övergripande syfte var att studera strukturomvandlingens konsekvenser för den 

kvinnliga arbetskraften. Vi analyserade förändringar på arbetsplatser, och på den lokala arbets-

marknaden och vi studerade den könsmässiga segregeringen och strukturerna på den regionala 

nivån med förhoppningen att kunna identifiera några av de grundläggande externa hindren mot 

respektive potentialerna för förändrade relationer mellan könen i arbetslivet. 

 

 

Figur 1: The Quist questions revisited 

 

 

Illustratörer: Tre Qvistar 

 

Det huvudsakliga teoretiska stödet till Qvist-projektet fick vi genom den förklaringsmodell som 

Joan Acker formulerade. Acker säger att genus (gender) ” are socially produced distinctions between 

female and male, feminine and masculine…..[that occur] in the course of participation in work organizations as 
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well as in many other locations and relations” (Acker 1992, s 250) Det var både omtumlande och något 

svårsmält att ta till sig att genusstrukturen skulle vara inbyggd i själva samhällsorganisationen. 

Men efter att Joan Acker deltagit i ett projektmöte i Lenas sommarhus på Fårö 1986, hade hon 

övertygat oss om att detta var en hållbar teori om samhällsläget.3 Hennes förklaring att man kan 

studera dessa organisationers könsstrukturer på fem analytiska nivåer, såsom 1, i arbetsdelningen, 

2, i symboler och föreställningar, 3, i individuella identiteter, 4, i dominans och underordning i 

mänskliga relationer samt 5, i processen som formar själva könsuppdelningen i de samhälleliga 

organisationerna, kom att utgöra en viktig utgångspunkt för våra studier (Forsberg, 1989).  

 

Jämställdhetsforskningen vid Arbetslivscentrum – förebilder och föregångare 

Projektet formulerades inom ramen för den jämställdhetsforskning som 1979 startade vid dåva-

rande Arbetslivscentrum i syfte att samordna den forskning med anknytning till jämställdhet som 

då bedrevs där. Bakgrunden var att man konstaterat att arbetslivsforskningen dittills varit  

 

”starkt präglad av ett manligt perspektiv både när det gäller vilka grupper som undersökts och vilka fors-

kare som har gjort undersökningarna. Kvinnornas verklighet har i stort sett inte funnits med i den kun-

skapsbild som forskningen har givit om arbetslivet.” (Kvinnoarbetsliv, 1987 sid 8)  

 

Detta gav upphov till en omfattande forskningsverksamhet bland de kvinnliga forskare som då 

var verksamma vid Arbetslivscentrum.4 1987 samförfattades den gemensamma publikationen 

Kvinnoarbetsliv där olika delar av arbetslivet blev föremål för analys. (Baude m.fl., 1987) Detta är ett 

”state of the art” dokument som på ett utförligt sätt placerade frågorna om kvinnors villkor i 

samhället i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet i sitt sammanhang. Eftersom de deltagande 

forskarna kom från olika discipliner kom boken också att ge ett mångfacetterat perspektiv, såväl 

tillbakablickande på äldre klassiker som framåtsyftande med normativa ambitioner.  

 

                                                                 
3 Flertalet av bilderna i den textila illustrationen kommer från detta speciella tillfälle. Bakgrunden utgörs 
av de gotländska och Fåröiska färgerna från havet, ängarna och rosorna. Bilderna är ”the Quist Quar-
tet” (Lena, Ewa, Märit, Gunnel) kompletterad med Joan Acker. På bilden finns också Annika Baude som 
spelade stor roll i jämställdhetsforskningen vid Arbetslivscentrum. Hennes betydelse för den svenska 
jämställdhetspolitikens utformning ska inte heller underskattas. I skriften Visionen om jämställdhet 
(Baude 1992) berättar ett antal centrala jämställdhetsaktörer om sina erfarenheter från arbetet i det 
informella nätverk, Grupp 222, som Annika tog initiativ till i början av 1960-talet. Gruppen fick sitt namn 
från den gatuadress som var gruppens mötesplats, nämligen Annikas hem. I gruppen ingick flera per-
soner som kom att få stor betydelse för politikens område, bland annat paret Palme.  
4 Flera av de forskare som på olika sätt var engagerade med köns-/genusforskning vid Arbetslivscent-
rum vid denna tid har skildrat sina erfarenheter därifrån i boken Föregångarna, redigerad av Kirsti Nis-
kanen och Christina Florin (2010) 



 4 

Översikten i kapitlet ”Från könsrollstänkande till feministisk teori” (sid 33-56) bär prägel av den bety-

delse som den norska forskaren Harriet Holter hade i sammanhanget, eftersom hon aktivt deltog 

i den seminarieverksamhet som föregick publikationen. I retrospektion finner man denna publi-

kation givande att bläddra igenom; där kan man identifiera stora delar av den utgångspunkt och 

de perspektiv som därefter kom att prägla mycket av den följande svenska genusforskningen 

inom arbetslivets område. Bland annat betonades behovet av att också integrera det reproduktiva 

och obetalda arbetet i arbetsmarknadsforskningen. Boken ger också en bra sammanfattning av 

den forskning med relevans för arbetslivsfrågorna som föregick denna av Arbetslivscentrum initi-

erade verksamheten.  

 

I Kvinnoarbetsliv formulerades också sex angelägna framtida forskningsområden, av vilka Kvinnor i 

strukturomvandlingen och Kvinnor, kvalifikationer och teknik utgjorde två centrala frågor.5 Dessa två 

utgjorde utgångspunkt för vårt forskningsprojekt.  

 

Fokus i Qvist-projektet var kvinnornas situation på arbetsmarknaden Kopplingen struktur – in-

divid var påfallande. I projektbeskrivningen skrev vi: 

 

 ”The general and overall aim of the Qvist-project is to study the effects of structural change on female workers. We 

intend to identify the obstacles as well as the possibilities for women to maintain and strengthen their position on 

the labour market, in periods of structural change. This requires a thorough examination of how such changes will 

effect women, as well as of to what extent future demand for new capabilities and qualifications will offer new op-

portunities for women.”(sid 1) 

 

Här vill vi återigen ge en eloge till sociologen Joan Acker som på olika sätt med sina teoretiska 

arbeten och forskningsempiri inspirerat oss alla från den dag hon kom till Arbetslivscentrum på 

80-talet till idag. Hon har i sina vetenskapliga arbeten visat hur genus är ett konstituerande ele-

ment i all form av organisering (Acker, 1999). Hon har varit en centralgestalt i uppbyggnaden av 

nordisk arbetslivsforskning på fältet genus och organisation.  

Tjugofem år senare 

Nu har det gått 25 år sedan Qvistprojektet startade. Lena, Gunnel och Ewa är numera professo-

rer på olika universitet och Märit har chefsbefattning på DO (Diskrimineringsombudsmannen). 

Vår fråga idag är vad som har hänt forskningsmässigt och politiskt under denna period. För oss 

                                                                 
5 De övriga fyra var: Arbetsorganisation och arbetsdelning, Kvalifikationer och lön, Kvinnor och medbe-
stämmande samt Familj och arbete. (s 114)  
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var det viktigt att studera strukturella förändringar utifrån ”kvinnligt perspektiv”. Vi ville studera 

huruvida kvinnornas problem var en effekt av strukturella förhållanden eller effekt av diskrimine-

ring. Detta var innan vi började använda gender på engelska och genus på svenska. Vi använde 

begreppen women/kvinnor, sex work och sexual integration/segregation och perspektivet var 

den asymmetriska relationen mellan könen som vi sett i tidigare studier.  

 

Vi fokuserade på tre väsentliga aspekter som vi utifrån våra studier hade identifierat som proble-

matiska, nämligen att rummet/regionen verkade spela roll för hur situationen såg ut på den lokala 

arbetsmarknaden, att förståelsen av vad som är höga kvalifikationer har mer med kön än med 

faktiska förhållanden att göra samt att den lokala arbetsmarknadens funktionssätt satte käppar i 

hjulet för kvinnors integration. Vi vill i denna betraktelse ge en reflektion över hur forskningen 

inom dessa områden utvecklats sedan mitten av 1980-talet.  

 

Rummet: På tal om regionala förhållanden  

Strax innan vi sjösatte projektplanen, 1984, publicerade två brittiska forskare, Doreen Massey och 

Linda McDowell en artikel med titeln A women’s place? Den tog på ett nytt sätt upp frågan om 

platsens och regionens betydelse för hur könsrelationerna utformades på den lokala arbetsmark-

naden. Deras analys gav näring åt den frågeställning som vi bar på. Där fanns en magkänsla sna-

rare än empiriska belägg för att geografiska aspekter var relevanta för att förstå kvinnors situat-

ion. Det handlade inte bara om att konstatera att villkoren skiljde sig åt för kvinnor i olika delar 

av landet utan också att dessa skillnader var utformade enligt vissa principer. Doreen Massey, 

som vid det tillfället kommit att få stor betydelse för den kritiska geografiska forskningen ef-

tersom hon tidigare samma år publicerat boken Spatial division of labour som på ett övertygande sätt 

beskriver hur den globala ekonomin inte bara är uppdelad och fragmenterad utan också att den är 

rumsligt spridd. Hon förklarar där de ”flinka fingrarnas” ekonomi och geografi. Tillsammans med 

sin kollega Linda McDowell presenterade hon i nämnda artikel hur samma mönster i den brittiska 

ekonomin givit upphov till olika former av könsuppdelning i regioner med olika näringslivsstruk-

tur. Denna analys fick stor betydelse för oss som arbetade med geografisk kvinnoforskning.  

 

I Kvinnoarbetsliv skrev vi om den rumsliga och regionala aspekten av arbetslivet. Förutom att vi 

noterade vad internationaliseringen betytt för den kvinnliga sysselsättningens villkor och löne-

bildning, konstaterade vi bland annat hur den ekonomiska strukturen också skapade regionala 

skillnader inom Sverige, genom att rutinmässiga arbetsuppgifter (kvinnliga), som pillergöra inom 
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elektronikindustrin, förlades i perifera regioner medan konstruktions- och utvecklingsenheter 

(mansdominerade) koncentrerades i centrummiljöer. Vidare noterades en regional könsmärkning 

av arbetsuppgifter som avgör vad som är socialt möjligt för en kvinna (och man) att göra och 

därmed också hur en förändringsprocess bemöttes av kvinnor och män. Med formuleringen ”Det 

är en stor skillnad att erbjudas ett s.k. manligt arbete i en storstadsregion jämfört med en region med tydligare 

arbetsfördelning mellan könen” (sid 116) klargjorde vi på ett närmast hypotetiskt vis föreställningen 

om den rumsliga dimensionens betydelse. Senare forskning har i stor utsträckning bekräftat san-

ningshalten i denna hypotes, inte minst i Gunnels forskning om regionala genuskontrakt (Se 

Forsberg, 2010) 

 

Arbetsmarknadens relationella och permanenta karaktär 

Även inom ramen för det stora Strukturomvandlingsprojektet som Lena genomförde i början av 

1980-talet hade den rumsliga aspekten stor betydelse. I studien av hur strukturomvandlingen 

inom livsmedelsindustrin påverkade villkoren för män och kvinnor, upptäckte vi till exempel att 

den lokala arbetsmarknaden spelade en stor roll. Den visade ett intressant mönster av både gene-

rell över/underordning i meningen att män lyckades bättre än kvinnor i alla undersökta arbets-

marknader och lokalt specifika utformningar av dessa relationer (Forsberg, 1989; Gonäs, 1989). 

Resultaten bekräftade på ett konkret empiriskt sätt Hanne Haavinds tes att kvinnor kan göra vad 

som helst, bara de gör det underordnat män (Haavind, 1985). Lena myntade begreppet ”den per-

manenta tillfälligheten” för kvinnornas arbetsmarknad och det begreppet blev också relevant i ana-

lysen av den empiri som Gunnel fann i den livsmedelsstudie som utgjorde hennes avhandlingsar-

bete (Forsberg, a.a.).  

 

Vad projektet också lärde oss var att situationen för kvinnor i samband med strukturomvandling-

ar – som ledde till uppsägningar och förlorade jobb – hade varit uppmärksammad men inte pro-

blematiserad i den tidigare relativt omfattande strukturomvandlingsforskningen. Under 70-och 

80-talen pågick nämligen ett flertal studier med detta ämne som fokus som en följd av att eko-

nomin vid den tiden genomgick omfattande förändringar av strukturell karaktär. I dessa hade 

man nogsamt noterat att kvinnor, liksom äldre, lågutbildade och personer med funktionsnedsätt-

ning, hade svårt att återkomma i avlönat arbete efter en nedläggning. Det överraskande var att vi 

fann att man i dessa studier ägnat all analys åt de tre sistnämnda egenskaperna. Hur kunde de 

förklaras och hur kunde man lösa problemen? Däremot ägnades knappast något forskarmöte åt 

att förklara av vilken anledning just kvinnor – oavsett ålder, utbildning och funktionsnedsättning 

– fick svårigheter av denna karaktär. Inte heller förekom åtgärdsförslag till gagn för kvinnor. Det 
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fanns alltså anledning att bidra med svar på dessa frågor och den rumsliga och regionala aspekten 

blev en sådan ingång.  

 

I Qvistprojektets projektplan formulerades den regionala aspekten utifrån Masseys och 

McDowells brittiska studie: 

 

“Women’s participation and position in working life differ somewhat from one region to another, which means, 

that general changes on the labour market will affect them differently, according to the region concerned. The degree 

of male dominance on the local labour market will, to some extent, determine who will win the competition for the 

new jobs. To what extent do women’s conditions in for instance the southern mine district of Sweden (in Swedish:  

Bergslagen) differ from those in the regions surrounding the big cities? To what degree are women’s conditions and 

the structure of the regional industry and trade interrelated? (Qvist-projektet, sid 2).  

 

Under de år som följt efter detta första försök att förstå kopplingen mellan könsrelationer och 

rumsliga/regionala förhållanden, åtminstone i Sverige, har mycket hänt. Den könsuppdelade ar-

betsmarknaden har blivit Lenas forskningsfält. Den regionala ingången gav också underlag för att 

utmana den huvudsakligen nationalstatsorienterade genusforskningen. Identifieringen av olika 

välfärdsstatsmodellers villkor för kvinnor gjorde inte skillnad mellan villkoren i olika delar av 

samma land. Genom statistiska analyser kunde nationella gränser brytas ner och nya regioner med 

specifika könsrelationer identifieras. Utfallet och bakomliggande förhållanden av detta publice-

rade vi tillsammans med Diane Perrons i en antologi med titeln Gender, Economy and Culture in the 

European Union (Duncan & Pfau-Effinger, 2000)  

 

I förändringens tjänst 

Det fanns i Qvistprojektet ett interventionistiskt anslag. Vi ville inte bara beskriva, utan också 

förändra och bidra till förbättrade villkor i arbetslivet. ”Analyses at the above mentioned levels will, in 

our opinion, identity some of the fundamental external obstacles as well as the possibilities for changes in the relat-

ion between the sexes in working life. “ (Qvist-projektet, sid 2) 

 

Detta var också i linje med Arbetslivscentrums målsättning. Det betyder inte att direkt föreslå 

lösningar, men att i dialog delta i en förändringsprocess. Denna arbetsmodell har varit ett signum 

för oss även fortsättningsvis. Kopplingen mellan att arbeta med stora statistiska datamaterial för 

att kunna belägga förhållanden och förändringar och att delta med sin kunskap till gagn för för-
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bättringar för kvinnor och män har utmärkt mycket av det vetenskapliga arbete som Lena bedri-

vit.  

 

Detta kommer särskilt tydligt i dagen i Lenas nuvarande projekt om jämställdhet i värmländskt 

arbetsliv. Idag är det inte någon som ställer sig undrande inför relevansen i interaktiva regionala 

genusanalyser. I projektet Jämväxt: Från ord till handling, är det inskrivet i projektplanen. Så kan 

man säga att cirkeln är sluten. Qvistprojektet har växt till sig och givit jämväxtfrukt.  

 

Här kan vi också återknyta till de brittiska geograferna. Linda McDowell har fortsatt sina studier 

genom att analysera hur genusspecifik identitet konstrueras rumsligt. Hon konstaterar att det i 

vissa regioner utvecklas en maskulinitet som inte längre efterfrågas på den lokala arbetsmark-

naden. Den bygger på hantverkskunnande och fysisk förmåga medan arbetslivet efterfrågar kom-

petens till ”high tech” och ”high touch” jobb. Här har kvinnorna en fördel. De är högre utbil-

dade och de är mer attraktiva för omsorgsarbeten. Den värmländska arbetsmarknaden, inom 

vilken Jämväxtprojektet arbetar, innefattar regioner och platser där denna identitetsuppdelning 

råder. Här finns alltså förutsättningar för att bidra till förändring.  

 

I Jämväxtrapporten Att riva murar – samspel mellan utbildning och arbetsliv, som Lena publicerat till-

sammans med kollegor på Centrum för Genusforskning och Arbetsvetenskap vid Karlstads uni-

versitet är den regionala dimensionen klargörande. Liksom EU:s regionala utvecklingsfond och 

de svenska utvecklingsprogrammen – som har jämställdhet som ett horisontellt mål – betonar 

Jämväxtprojektet att jämställdhet är en förutsättning för att uppnå balanserad regional tillväxt. 

Men författarna konstaterar att den ”bistra verkligheten bakom retoriken är behovet av kvalificerad arbets-

kraft, vilket sätter krav på arbetsgivare att ta tillvara den resurs som de högre utbildade kvinnorna utgör för kva-

lificerade arbete inom olika verksamheter.” (Gonäs et.al., sid 13)  

 

Den fördjupade analysen av dessa förhållanden i Värmland visar att forskningen har förädlats 

från de inledande frågorna i Qvist-projektet. Regionala strukturer, kvalifikationer och relationer 

till det obetalda arbetslivet är nu comme il faute i genusforskningen om arbetslivet.  

 

Ett utvidgat perspektiv 

Den könsdikotomi som var dominerande när Qvistprojektet startade har på ett konstruktivt sätt 

uppluckrats och problematiserats som ett resultat av genusforskningens utveckling. Så har till 

exempel nyare forskning skapar förutsättningar för att förstå olika former av maskulinitet och 
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femininitet. Även det intersektionella perspektivet har utvecklats mot ett mer inkluderande per-

spektiv där flera kategoriseringar utgör en samlad bild av överordning/underordning. Man kan 

samtidigt göra den reflektionen att frågan om klass, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet också 

var verksamma kriterier i de inledande analyserna av strukturomvandlingens könsspecifika effek-

ter inom Strukturomvandlingsprojektet och Qvist-projektet. Valet att speciellt fokusera på kön 

var inte föranledd av att vi bortsåg från dessa utan att vi konstaterade att kvinnor blev en oförkla-

rad restpost när alla övriga karaktäristika förklarats. Kritiken mot genusforskningens blindhet för 

intersektionella förhållanden är därför inte befogad när det gäller arbetsmarknadsforskningen.6 I 

boken Kvinnoarbetsliv sägs t.ex.: ”Invandrade kvinnors procentuella andel i arbetskraften ligger obetydligt un-

der svenska kvinnors. Sysselsättningsgraden för de senare tillhör de högsta i världen. Skillnader i arbetskraftsdel-

tagande och sysselsättningsgrad har dock ökat under senare år på grund av högre arbetslöshet bland invandrade 

kvinnor (och män)….. Invandrade kvinnor möter beroende på sin könstillhörighet samma arbetsdelningsmekan-

ismer som infödda kvinnor på den könsuppdelade arbetsmarknaden. Därtill möter de specifika svårigheter bero-

ende på faktorer förknippade med deras invandrarstatus. Inom detta problemkomplex kan finnas negativ särbe-

handling av dem som arbetssökande, negativ särbehandling vid utbildningsinsatser inom företag och andra arbets-

platser eller generell fördomsfullhet på olika grunder.”(Baude, m.fl., 1987, sid 119-120)  

 

Samtidigt är det uppenbart att nyare forskning skapar förutsättningar för att återigen bygga mo-

deller med intersektionellt perspektiv (innefattande mångfalden av genuskonstruktioner) för att 

på så vis utveckla arbetsmarknadsteorin. Dock är vanligtvis den rumsliga dimensionen inte inte-

grerad i den intersektionella analysen.  

 

En aspekt som dock inte apostroferades i Qvistprojektet var sexuell läggning och queeranalys. 

Könskategorierna var relativt fixerade, oproblematiserade och heteronormativa.  

 

Arbete: På tal om kvinnor, kvalifikationer och teknik   

Qvist projektet gav Ewa en möjlighet att förflytta sig från en marxistisk forskningsmiljö inom 

Arbetslivscentrum till en då mer utmanande och gränsöverskridande kvinnoforskningsmiljö.  

 

Den tredje uppgiften var självklar redan på Arbetslivscentrum, det låg i dess konstruktion, och 

genererade ett utmanande och omfattande praktikernära samarbete med såväl olika lokala och 

centrala fackliga aktörer som politiker och handläggare av frågorna inom främst stat, kommun 

                                                                 
6 För en debatt om detta, se De los Reyes et.al. (2002) 
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och landsting. Här utvecklades aktionsorienterad forskning även om det, när det gäller forskning-

en inom temagruppen – Kvinnor i arbetslivet (Baude et.al., 1987), inte benämndes så. Det var 

snarare en orientering mer nära vad vi idag benämner en interaktiv forskningsansats som starkt 

fokuserade på den jämlika relationen mellan forskare och praktiker, på lärande av varandra och 

utveckling av en metodologi. I kvinnodominerade ”lågkvalificerade” yrkesgrupper bedrevs ett 

spännande metodutvecklingsarbete för att synliggöra dessa yrkesgruppers osynliggjorda erfaren-

heter och kvalifikationer. (se till exempel SIF, 1987 och SIF/ST, 1988).  

 

Språnget från UTOPIA till QVIST 

I början av 1980 startade UTOPIA-projektet (Utbildning, Teknik Och Produkt i Arbetskvalitets-

perspektiv) vid Arbetslivscentrum där syftet var att bidra till att bryta utarmningen av det grafiska 

yrkesarbetet. Inom projektet låg Ewas ansvar på att utforska och i nära samarbete med grafikerna 

utveckla arbetsmiljötemat och jämställdhet. Jämställdhet var som begrepp rumsrent att använda 

däremot inte kvinnoforskning. Kontakten med den engelska sociologen Cynthia Cockburn och 

hennes forskning inom den grafiska branschen kom för Ewa att bli en vändpunkt (Cockburn, 

1981,1983 och 1985). Det medförde att hon i UTOPIA- projektet började utmana det rådande 

jämställdhetsperspektivet och anlade ett tydligare kvinnoperspektiv när hon analyserade de 

svenska perforatrisernas arbetsmiljö och kvalifikationer (Gunnarsson, 1985). Det väckte mot-

stånd bland flera ledande forskare i projektet. Cockburns analyser av den grafiska branschen i 

England ställdes mot den rådande teoribildningen med sin bas i tysk marxistisk kvalifikationsteori 

vars ideal och norm hämtades från arbetararistokratins normer och ideal. Ett ideal som också 

genomsyrande många av de svenska arbetsvärderingssystemen vid den tidpunkten.  

 

När UTOPIA projektet gick mot sitt slut blev Ewa tillfrågad av Lena om hon ville vara delaktig i 

Qvistprojektet, något hon naturligtvis då tackade ja till. 

 

Kvinnor, kvalifikationer och teknik 

I Kvinnoarbetsliv formulerades som nämnts två (av 6) angelägna forskningsfält som: Kvinnor i 

strukturomvandlingen respektive Kvinnor, kvalifikationer och teknik som kom att utgöra ut-

gångspunkten för Qvistprojektet. Det forskningsfält som Ewa fick ansvar för var Kvinnor, kvali-

fikationer och teknik. Ett fält som hon delvis fortfarande ägnar sig åt dock med förskjutningar i 

teoribildning, perspektiv och med en starkare profilering av ett interaktivt förhållningssätt.  
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Ett återbesök hos Qvistprojektet visar hur dessa två forskningsfält fortsätter att korsbefrukta 

varandra och alltjämt aktualiserar forskningsfrågor av samma karaktär nu som då.  Lenas forsk-

ningsfält om den könsuppdelade arbetsmarknaden (Gonäs et al., 2005) och Gunnels forskning 

om regionala genuskontrakt (Forsberg, 1998 och 2006) synliggör strukturella ramar som samspe-

lar med Ewa analys av hur synen på och värderingen av kompetens, kvalifikationer och teknik. 

Deras forskning är också idag inspirationskällor till hennes egna analyser i det jämställdhetsinte-

greringsprojekt (Gunnarsson, 2011) där hon nu bl. a. utforskar betydelsen och konstruktionen av 

kompetens i ett tekniskt innovationssystem.  

 

I Kvinnoarbetsliv kunde man när det begav sig under rubriken Könssystem och kvalifikationer 

läsa: 

 

En metod- och begreppsutveckling utifrån ett kvinnoperspektiv på yrkeskunskaper och kvalifikationer skulle 

kunna ge ett värdefullt bidrag till såväl kvinnoforskningen som till den nuvarande synen på kvalifikationer. Det 

skulle kunna leda till ett utvidgat synsätt på kvalifikationer, där såväl de i kvinnoyrken speciellt förvärvade kom-

petenserna uppvärderas och erkänns som kvalifikationer som att många dolda kvalifikationer i typiska kvinno-

jobb synliggörs. (Kvinnoarbetsliv, 1987 sid.151) 

 

En samtidig, mer populärvetenskaplig, bok som behandlade dessa forskningsfält kopplat till ar-

betsmarknad och organisation var Fruntimmersgöra – Kvinnor på kontor och verkstadsgolv  

Gunnarsson och Ressner,1985). 

 

Analys av ansvar, omsorg och rationalitet 

Ewas analyser av perforatörernas (en kvinnogrupp i grafiska branschen) kvalifikationer visade 

också tydligt att det inte enbart handlade om så kallade tysta kunskaper, d.v.s. inte formulerbara 

med ord, utan om kvalifikationer och yrkeskunskaper som osynliggjordes på grund av kvinnors 

underordning i samhället. Ett osynliggörande som kunde relateras till den manliga normens tolk-

ningsföreträde av vad som skulle betraktas som kvalifikationer och vad som inte ansågs vara det 

(Gunnarsson, 1994 och 1998; Josefson, 1991; Abrahamsson och Gunnarsson, 2002). 

 

Med Qvist projektet tog hon som nämnts språnget in i den mer renodlade kvinnoforskningen. 

Här fick samarbeten och dialoger med norsk och dansk kvinnoforskning, då i forskningsfronten 

inom hennes fält, en helt avgörande betydelse. Webers rationalitetsteori om idealtyper utveckla-
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des ur ett kvinnoperspektiv av främst norska forskare som Sörensen (1982), Ve (1994) och 

Waerness (1984). Begreppen ansvarsrationalitet/omsorgsrationalitet myntades och knöts till den 

kvinnodominerade reproduktiva sfären med omsorg om barn, sjuka och äldre i motsats till en 

tekniskt begränsad rationalitet som knöts till den produktiva, läs industriell produktion, sfären 

(Gunnarsson, 1994 och 1998). Dessa rationalitetsbegrepp utgjorde ett kvalitativt språng och en 

riktningsändring från att se kvinnor som irrationella till att se kvinnor som rationellt handlande 

subjekt. Utifrån dessa rationalitetsbegrepp kunde även osynliggörandet och underordningen av 

den kompetens och de kvalifikationer som utvecklades inom den reproduktiva sfären förstås. 

Dessa rationalitetsbegrepp återanvänds och problematiseras idag bland annat relaterat till resurs-

fördelning och syn på tillväxt inom olika branscher och sektorer (Westberg, 2005). 

 

De norska forskarnas arbeten kom då tillsammans med de danska kvinnoforskarna Andreasens 

och Jörgensens kvalifikationsteori (1987) att utgöra basen i Ewas avhandlingsarbete, Att våga väga 

jämt – Om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete som påbörjades inom 

QVISTprojektet (Gunnarsson,1994). Från att tidigare främst ha studerat kvinnor i organisationer 

ur ett övergripande strukturperspektiv användes en struktur – aktörs perspektiv på lägre organi-

sationsnivå. På så sätt kunde olika aktörers föreställningar och formuleringar om kvalifikationer 

inom ett skiftlag, med kvinnor, män och arbetsledare, utforskas för hur kvalifikationer gjordes 

och formulerades. Den danska kvalifikationsteorin gav ytterligare en pusselbit genom att ta sub-

jektet som utgångspunkt och lyfta fram den roll den könsrelaterade socialisationsprocessen i fa-

miljen och i utbildningar betydde för synliggörandet och värderingen av kvalifikationer i arbetet. 

 

Från lika lön för lika arbete till lika lön för likvärdigt arbete 

Ett idogt arbete bedrevs av lokala fackföreningar, ofta i tillsammans med kvinnoforskare, där 

praktiker och forskare tillsammans begreppsliggjorde kvalifikationer i så kallade ”lågkvalificerade” 

kvinnodominerade yrkesgrupper (se till exempel, SIF, 1987 och SIF/ST 1988). Arbetet ledde till 

att man började ifrågasatte de dåvarande arbetsvärderingssystemens relevans. Ojämlikheterna 

mellan kvinno- och mansdominerade branschers löner blev uppenbara. Lika lön för lika arbete 

formulerades nu om till lika lön för likvärdigt arbete. I arbetet med att förändra detta blev JÄMO, 

där Märit just börjat sitt nya arbetsliv, en nyckelaktör. (Se mer om detta i Märits bidrag). Ett om-

fattande förändringsarbete fortsatte på olika håll och regeringen gav i maj 1994 dåvarande Ar-

betsmiljöfonden i uppdrag att avsätta medel för forskning, utvecklingsarbete och kunskapssprid-

ning om lönebildning, arbetsvärdering och löneskillnader mellan kvinnor och män (LÖVpro-
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grammet7). Ett uppdrag som överfördes till det nyinrättade Arbetslivsinstitutet 1995. QVISTpro-

jektets forskningsfält och frågor aktualiserades igen. Lena och Ewa kom nu att vara verksamma 

inom olika projekt inom ramen för LÖVprogrammet. Ewa kom att medverka i ett forsknings- 

och utvecklingsprojektet på Folksam och AFA tillsammans med skadereglerare, med syftet att ur 

ett könsperspektiv utforska de olika former av kunskap som krävs i arbetet som skadereglerare. 

Kunskapsformer som det visade sig kunde relateras till olika rationalitetsformer och delvis kön. 

(Gunnarsson, 1998).  

 

Under 2000-talet har samma QVIST frågeställningar återigen aktualiserats i Ewas senare arbeten 

inom VINNOVAs organisation (Gunnarsson et.al., 2007 och Gunnarsson och Westberg, 2008) 

och det i skrivande stund pågående projektet Genus- och jämställdhetsutveckling inom Faste 

Laboratoriet, ett VINN-excellence center som omfattar 8 större tekniska industriföretag och 6 

tekniska avdelningar på Luleå Tekniska Universitet (Gunnarsson, 2011). Nu har begreppet kvali-

fikationer helt fått ge vika för det bredare och mer individrelaterade begreppet kompetens. I 

kompetens ryms dock samma kärnfrågor som  QVISTprojektets i  Kvinnor, kvalifikationer och tek-

nik. Hur formuleras vad kompetens är, vem anses ha den rätta kompetensen och hur kan det 

relateras till genus, utifrån vilken rationalitet härstammar tolkningsprivilegier som aktiveras inom 

ramen för kompetens? Det är några frågor som Ewa försöker besvara i sitt nuvarande projekt 

tillsammans med en grupp mellanchefer. Idag reser behovet av att bredda rekryteringsbasen för 

framtiden och regionens överlevnad dessa frågor. Frågan om hur kompetens görs och praktiseras 

blir därför en kärnfråga som kan ge svar på hur en brytande förändringsprocess behöver bedri-

vas. Som tidigare nämnts utgör även här den regionala – och lokala könsegreringen och ett ge-

nuskontrakt i transformation informativa ramar för analysen (Gunnarsson, 2011). Återigen korsas 

Ewas forskningsfält av Lenas och Gunnels, men också av Märits i hennes hemvist på DO. Alla 

dessa befruktande korsningar som QVIST teamet genererat med sina olika vetenskapliga hemvis-

ter har visat att 1 x 4 blir långt mer än 4. 

 

Politik: På tal om lagstiftningens påverkan på konsekvenser av strukturom-

vandling 

”Det är viktigt att studera strukturomvandlingen utifrån ett kvinnoperspektiv eftersom kvinnors problem 

till sin karaktär delvis är artskild från generella problem på arbetsmarknaden. Kvinnors problem är mer 

än ett kvantitativt sysselsättningsproblem och mer än ett allmänt diskrimineringsproblem. Det är visserligen 

                                                                 
7
 LÖV=Lönebildning och arbetsvärdering 
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sant att kvinnor finns i botten på arbetshierarkin och att de har sämre karriärmöjligheter. Men föränd-

ringar åstadkoms sannolikt inte enbart genom utbildning och information. (Även om naturligtvis detta är 

viktiga mekanismer i en förändringsprocess). Det är också viktigt att analysera kvinnors möjligheter och 

villkor i sin helhet, det vill säga både inom arbetslivet och inom familjelivet.” (sid 4 i projektplanen 

Kvinnor i strukturomvandling – Qvistprojektet,  Forsberg et.al. 1986). 

Så skrev Lena Gonäs 1986 när hon lade fram sin plan till projektplanen till Qvist-projektet. Det 

var tydligt att det fanns en ambition att bidra till förändring och förbättring. Det gjorde vi på lite 

olika sätt. Medan Lena, Gunnel och Ewa fortsatte sina forskarkarriärer lämnade Märit forskar-

världen 1989 och blev statstjänsteman. I den rollen har hon alltsedan dess arbetat med jämställd-

hetsfrågor fast ur olika infallsvinklar och utifrån olika samhällsområden. Arbetsuppgifterna har 

främst haft sin utgångspunkt i politiskt fattade beslut. Ofta krävs politiska beslut för att samhället 

ska förändras i en viss önskad riktning, men effekterna av politiska beslut tar inte sällan lång tid 

på sig och det kan också vara svårt att bedöma hur verkningsfulla de varit. Ett exempel på ett 

viktigt politiskt beslut som haft en starkt inbyggd förändringspotential var när riksdagen 1980 

beslöt att införa en jämställdhetslag. Sverige var då näst sista land i Norden att stifta en lag som 

stipulerar att kvinnor och män ska ha lika rättigheter i arbetslivet. Intresset för jämställdhetspro-

blemen var stort i riksdagen under 1970-talet och jämställdhetsfrågorna drevs på den tiden främst 

av Folkpartiet. Senare ökade engagemanget även hos de andra partierna och idag säger sig näst 

intill alla partier vara ett feministiskt parti. 

 

Lagstiftningsdramatik 

När det gäller frågan om könsdiskriminering på arbetsmarknaden diskuterades den i riksdagen 

redan år 1970. Det framhölls i motionerna att lagstiftning kanske inte skulle få någon revolution-

erande effekt, men väl få preventiva effekter och att lagen skulle verka opinionsbildande. Riksda-

gen avslog emellertid motionerna. Man ansåg att det skulle vara svårt att utforma och upprätthålla 

en sådan lagstiftning. Syftet var att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetsli-

vet, men detta borde kunna tillgodoses genom den utveckling som pågick i samhället och som 

hade inletts under 1960-talet menade man. Man menade vidare att det i första hand borde anför-

tros åt arbetsmarknadens parter att genom frivillig samverkan hindra könsdiskriminering på ar-

betsmarknaden. År 1972 tillkallade dåvarande statsministern, Olof Palme, fem ledamöter att ingå 

i en delegation för att bevaka och utreda frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män. På de-

legationens uppdrag gjordes en undersökning av utländska lagar och erfarenheter och de slutsat-
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ser av undersökningen, som redovisades i en promemoria (Ds Ju 1975:7)8,  var att en lagstiftning 

lätt skulle ”frysa” rådande missförhållanden och hindra mera aktiva jämställdhetsåtgärder. Dele-

gationen uttalade sig och menade att en antidiskrimineringslagstiftning inte borde införas. Man 

skulle alltså kunna nå bättre resultat med insatser av annat slag än lagstiftning. 

 

År 1976 tog återigen riksdagen upp frågan om diskrimineringslagstiftning och ett krav på att jäm-

ställdhetsdelegationen skulle omvandlas till en parlamentariskt förankrad utredning av jämställd-

hetsfrågor. I augusti 1976 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté för att utreda frågorna 

om jämställdhet mellan kvinnor och män, jämställdhetskommittén. I direktiven (Ju 1976:06) utta-

lades att kommittén bör inrikta sig på mera långsiktiga projekt inom jämställdhetsområdet och på 

frågor av större principiell räckvidd, men också att ge förslag till lagstiftning mot könsdiskrimine-

ring. Jämställdhetskommittén lämnade i maj 1978 i betänkandet Jämställdhet i arbetslivet (SOU 

1978:38) förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Förslaget innehöll 

både regler om förbud mot könsdiskriminering, om skyldighet att vidta aktiva jämställdhetsåtgär-

der och om inrättandet av ett så kallat jämställdhetsombud. 

 

I mars 1979 lade den dåtida folkpartistiska minoritetsregeringen, på grundval av betänkandet, 

fram en proposition (prop. 1978/79:175) med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och 

män i arbetslivet. Arbetsmarknadsutskottet tillstyrkte förslaget med vissa mindre justeringar (AU 

1978/79:39), men socialdemokraterna reserverade sig i utskottet mot förslaget. Det var framför 

allt frågan om det aktiva jämställdhetsarbetet och frågorna om tillsyn av lagens efterlevnad genom 

jämställdhetsombud och jämställdhetsnämnd som var föremål för partiernas delade meningar. 

Socialdemokraterna gav visserligen regeringsförslaget sitt stöd när det gällde förbud mot könsdis-

kriminering, men röstade emot lagen i de delar som avsåg aktiva jämställdhetsåtgärder. Regering-

en förlorade omröstningen om lagen i den delen och fick nöja sig med att utfärda en ”halv” lag 

(SFS 1979:503). I enlighet med socialdemokraternas reservation försågs lagen med ett principut-

talande om att arbetsmarknadens parter hade ett ansvar för att förverkliga jämställdhetsmålen och 

om att detta borde ske inom ramen för medbestämmandeavtalen. Lagen skulle träda i kraft den 1 

januari 1980. 

 

                                                                 
8 I denna promemoria, PM till frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering, lanserade författaren Nina 
Pripp det könsneutrala pronomet ”hen”.  I Annika Baudes antologi Visionen om jämställdhet, 1992, skri-
ver Margareta Vestin i sitt avsnitt att hon tyckte det var ett utomordentligt förslag för att komma ifrån 
det förtretliga ”han/honandet” i lag- och lärobokstexter. Men tiden var inte mogen. Vestin skriver att hon  
själv försökte lansera ordet i en text men fick nobben. Man ansåg att ordet, som på engelska betyrer 
”höna” skulle dra löjets skimmer över hela könsrollsprojektet. Enligt Wikipedia introducerades begrep-
pet för övrigt redan 1966 av Rolf Dunås i Uppsala Nya Tidning.  Den debatt som blommat upp kring be-
greppet idag har alltså fyrtioåriga rötter. 



 16 

Efter den borgerliga valsegern hösten 1979 enades Folkpartiet och Centern om att gemensamt 

verka för att ”hela” lagen skulle genomföras och lade fram en ny proposition (prop. 1979/80:56). 

Denna innehöll till övervägande del samma regler som den tidigare propositionen. Arbetsmark-

nadsutskottet tillstyrkte förslagen även denna gång och med minsta möjliga marginal – en röst – 

beslöt riksdagen att godta förslaget och en ny jämställdhetslag utfärdades i december 1979 (SFS 

1979:118). Samtidigt upphävdes den tidigare ”halva” lagen innan den ännu trätt i kraft. Den nya 

lagen trädde i kraft den 1 juli 1980.  

 

En utredning om måluppfyllelsen 

När lagen varit i kraft i närmare tio år tillsattes en särskild utredare med uppdrag att göra en ut-

värdering av lagen och föreslå de förändringar som utvärderingen påkallade för att göra lagen mer 

verksam och ändamålsenligt. Betänkandet fick namnet Tio år med jämställdhetslagen – utvärdering och 

förslag (SOU 1990:41).  

 

Utredaren ansåg att lagstiftningen hade haft en attitydpåverkande effekt, men att det var svårt att 

bedöma i vilken utsträckning den faktiskt påverkat utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Man 

ansåg att lagens regler om aktiva åtgärder hade gett arbetsmarknadens parter ett alltför stort an-

svar för att förverkliga jämställdhetsmålen. De kollektivavtal som skrevs var ofta allmänt hållna 

och innehöll många gånger ingenting utöver det som stod i lagen, vilket egentligen innebar att 

parterna avtalade bort kravet på att vidta aktiva åtgärder. Lagen ställde då heller inga krav på att 

avtalen skulle hålla en viss miniminivå och vid denna tid saknade JämO sanktionsmöjligheter, 

medan fackets sanktionsmöjligheter sällan användes i praktiken. I regeringens prop. 1990/91:113 

skrev man att även om större delen av arbetsmarknaden då täcktes av kollektivavtal om jäm-

ställdhet hade dessa generellt sett inte bidragit till att de lokala parterna blivit mer aktiva i sitt jäm-

ställdhetsarbete. 

 

Vidare sades att ”för att kvinnors och mäns villkor skall närma sig varandra och slutligen bli lika, är det såle-

des fråga om att ytterligare förskjuta maktbalansen mellan könen till kvinnornas förmån. Ett sådant synsätt bör 

på ett tydligare sätt än vad som nu är fallet komma till uttryck även i jämställdhetslagen. Det bör således framgå 

att lagen siktar till att förbättra främst kvinnors villkor i arbetslivet. Ett krav på årlig jämställdhetsplan införs.” 

(ibid. s. 64) I lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (Jämställdhetslagen1991:433) inför-

des denna skrivning i första paragrafen. Denna skrivning uttrycker en politisk vilja, vilket ofta har 

en avgörande betydelse för möjligheten att verkligen åstadkomma förändringar. Denna portal-

skrivelse gav JämO en möjlighet att driva frågan i den politiskt önskade riktningen.  
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JämO läggs ner – DO tar över 

Efter 28 år, nämligen den 31 december 2008 lades Jämställdhetsombudsmannen ned och jäm-

ställdhetslagen upphörde att gälla. Den 1 januari 2009 bildades Diskrimineringsombudsmannen 

(DO) och en ny diskrimineringslag trädde i kraft vari reglerna om aktiva åtgärder finns kvar men 

med en inskränkning i kraven. Portalskrivelsen att lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas 

villkor i arbetslivet är borttagen. Vidare behöver en arbetsgivare numera upprätta en plan endast 

vart tredje år i stället för varje år. När Arbetslivscentrum skrev remissvar på den statliga utred-

ningen Tio år med jämställdhetslagen hade Lena Gonäs en framskjutande roll i remisskrivandet och 

kritiserade då utredningen för att ha en alltför bred syn på begreppet jämställdhet i arbetslivet när 

lagtexten med jämställdhet menade att ”främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, arbetsvillkor 

och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet (jämställdhet i arbetslivet)” (Jämställdhetslagen 1991:433). Lena Go-

näs med flera menade att skrivningen talar endast om kvinnors och mäns lika rätt, men inte om 

deras skilda förutsättningar att hävda denna rätt. Skrivningen förutsätter lika utgångsläge och lik-

värdiga hinder för kvinnor och män att uppnå jämställdhet. Forskarna med Lena Gonäs i spetsen 

menade ”att det finns belägg för att kvinnor som grupp i praktiken har ett genomgående sämre utgångsläge i 

arbetslivet, jämfört med män som grupp.” (Arbetslivscentrums yttrande 1990-09-26) Här visar Lena 

med flera hur viktig kunskap via forskningen är, vetande som för politikerna är nödvändiga för 

att förstå hur kvinnor och mäns möjligheter är utifrån har arbetsmarknaden fungerar. Den lär-

domen finns även idag, men trots det har politikerna strukit formuleringen om att främja främst 

kvinnors villkor i den nya diskrimineringslagen som därmed negligerar att kvinnor och män har 

olika förutsättningar att erhålla samma villkor på arbetsmarknaden. 

 

Ett av syftena i Qvist-projektet var också att kunna identifiera några av de grundläggande externa hindren 

och potentialerna för förändrade relationer mellan könen i arbetslivet. (Forsberg et.al. sid 5) De aktiva åt-

gärdsbestämmelserna i jämställdhetslagen (numera i diskrimineringslagen) är suveräna exempel på 

hur man via lagstiftning kan eliminera hinder i syfte att förändra relationerna mellan könen i ar-

betslivet. Lena Gonäs skrev redan 1989 i sin bok En fråga om kön – kvinnor och män i strukturom-

vandlingens spår  att kön och klass har betydelse för arbetskraftens värde. Lena hade redan då i sin 

forskning sett att kvinnor och män mötte helt olika beteenden från arbetsgivarnas sida, vare sig 

de är offentliga eller privata och att kvinnors och mäns arbete värderas efter olika skalor. Lena 

menade att arbetsmarknadspolitiken måste bli könsspecifik och utgå från att arbetsmarknaden 

fungerar olika för män och kvinnor. Könsegregeringen innebär att kvinnornas ställning på ar-

betsmarknaden alltid är svagare än männens och mer sårbar. Lena slutar med att säga att om ar-
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betsmarknadspolitiken inte tar hänsyn till detta kommer den att bidra till att vidmakthålla segre-

geringen och kvinnornas underordning. 

 

Återigen, ett verktyg för att ta tillvara Lenas kunskap är de aktiva åtgärdsbestämmelserna –   som 

numera är inlemmade i diskrimineringslagen – är i högsta grad bestämmelser som skulle leda till 

förändring om och när arbetsgivare tar dem på fullt allvar och genomför de förändringar som 

lagen kräver. Det är krav på förändringar som leder till att arbetsförhållandena utformas så att de 

passar både kvinnor och män, att arbetsgivare tar hänsyn till att kvinnor och män är småbarns-

föräldrar och därmed anpassar arbetet till detta faktum, att arbetsplatsen är fri från trakasserier på 

grund av kön eller sexuella trakasserier, att arbetsgivaren anstränger sig för att få sökande av det 

underrepresenterade könet och också ser till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade 

könet efter hand ökar i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Till sist, 

att arbetsgivaren ser till att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män när dessa utför arbete 

som är lika eller likvärdiga.  

 

Och precis i enlighet med det som Lena kommit fram till i sin forskning om konsekvenserna för 

kvinnor och män i strukturomvandlingsprocessen är det viktigt att också de fackliga organisation-

erna driver på så att könsegregeringen och lönediskrimineringen på arbetsplatserna minskar. De 

fackliga organisationerna har i Aktiva åtgärdsbestämmelserna ett finfint verktyg för att åstad-

komma förändringar. 

 

Sist men inte minst är det nödvändigt att tillsynsmyndigheten, DO, utövar tillsyn på det sätt som 

lagen förutsätter. 

 

 

QVIST frågorna återformuleras – en slutkommentar 

Efter denna genomgång konstaterar vi att de forskningsfrågor som formulerades i Qvistprojektet 

fortfarande är levande – om än med andra begrepp och teoribakgrunder. Samtidigt har mycket 

hänt. Vi har flyttat fram positionerna på många sätt och den kunskap och det modellarbete som 

genererats inom QVIST och dess efterföljare skulle mycket väl kunna breddas och utvecklas 

inom intersektionalitetsforskningens ram. Lika högaktuellt idag som då är våra olika diskussioner 

om var man kan förvänta sig öppningar för förändringsprocesser, vilka samhälleliga aktörer som 

kommer att gå i bräschen för den processen och hur det arbetet ska organiseras. 
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En omformulering av Qvistfrågorna handlar om vår syn på vardagen. Materialiteten gör mot-

stånd mot konstruktionerna, vilket vi erfar i våra vardagliga praktiker. Qvistprojektets utgångs-

punkt var genusforskningens fokus på människor som sociala varelser vars maktstruktur, identitet 

och könsförståelse utvecklas i relation till andra människor. Samtidigt erfar vi att våra fysiska vara 

bestämmer mycket av karaktären och maktordningen i dessa möten. Detta är ett spänningsfält 

som i allt större utsträckning utvecklats inom våra fortsatta studier. Ett exempel på detta är stu-

dier av den rumsliga praktiken, som handlar om hur vi kopplar samman det levda livet med en 

större social verklighet, uppbyggd av våra världsbilder, kunskaper och kroppsliga erfarenheter 

vilket bildar en socio-/rumslig mix. Det levda livet är en kombination av konstruktioner och 

materialitet. 

 

Materialitet är numera även ett ofta förekommande tema för feministiska forskningskonferenser 

vilket ger inspiration till nya utmaningar för Qvistfrågorna. Sökandet efter svaren på frågorna 

fortsätter.  
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