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This study focus on the organization between workers and also the gendersegregation at the
work. Our main focus has been to find out if there are any differences between men and
women in terms of payment or benefits. Our study focuses on the years between 1917 to
1959. In order to find the result we have used both a qualitative and a quantitative method.
The study has been executed with help of Yvonne Hirdman´s theories about the
gendercontract
Our result show´s that it was a difference between men and women in terms of wages and
benefits. The men had more benefits than the women and they also had a higher salary. We
can see that a gender contract existed on Gotthards AB since the woman are minor the men.
We can see that men and women are divided into different working areas and those areas
never change during the years we have studied on AB Gotthard Nilsson.
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1. Inledning
Frågan om arbetsdelning mellan kvinnor och män lyfts ofta upp och aktualiseras i dagens
media. Ofta betonas orättvisa löner mellan män och kvinnor. Majoriteten av yrken är
fortfarande renodlade manliga eller kvinnliga och dessa yrken ger de olika könen skilda
förutsättningar. De flesta manliga yrken är mer välbetalda och har ofta högre ekonomisk
avkastning för arbetaren. De typiska kvinnoyrkena är sämre betalda och klassas som
lågstatusarbete. (Sommestad 1992:13)
Enligt en artikel i Dagens nyheter (6/1-14) så har skillnaderna mellan män och kvinnors
inkomst ökat sedan bildandet av 2006 års alliansregering. Enligt artikeln går det utläsa att
det har skett framsteg inom vissa områden, men på det stora hela har det varit ett fall bakåt i
strävan efter en mer jämställd ekonomi mellan män och kvinnor. Skillnaden är så stor som 14
procent. (Bolund och Schyman, 2014)

Det är inte fel att påstå att genussegregeringen har pågått under 1900-talet fram till idag.
Kvinnor arbetar med “kvinnliga” uppgifter och män arbetar med “manliga” uppgifter.
Kvinnorna har fortfarande betydligt sämre villkor än männen och det är betydligt fler kvinnor
som är deltidsanställda. Dock är det viktigt att påpeka att Sverige är ett land som gått framåt
vad gäller att minska klyftan mellan män och kvinnor i arbetslivet. Kvinnor har som sagt tagit
över arbeten som tidigare varit tillskrivna männen, vidare kan vi även se att män och kvinnor
har samma rättigheter. Sverige som land har nått framgångar vad gäller denna uppdelning
mellan vad som är manligt och kvinnligt (Wikander,1991:122)
Under olika tidsperioder går det att följa utvecklingen mellan manligt och kvinnligt på
arbetsmarknaden;

1880-1920: Denna period kallas ofta för genuskris. Det uppstår flertalet nya lönearbeten och
det finns ett stort antal gifta kvinnor samtidigt som det sker förändringar i genusrelationer:

1920-1950: Genusarbetsdelningen ökar, samtidigt får kvinnan möjlighet till studier och det
öppnas ingångar till nya “kvinnliga” arbeten.

1950-1970: Under denna period är det fler och fler kvinnor som får lönearbeta.
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1970-1985: Den offentliga sektorn växer sig större och här är det många kvinnor som arbetar.
Män och kvinnor lönearbetar i ungefär lika stor mängd, dock är det fler kvinnor som endast
arbetar deltid.

1985- och framåt: Det råder ingen trygghet på arbetsmarknaden, arbetslösheten ökar och
samtidigt minskar den offentliga sektorn. Kvinnoarbeten privatiseras och sträcker sig till skola
och omsorg (Wikander,1991:152)

1.1 Syfte
Mot bakgrund av detta vill vi undersöka skillnader i arbetsvillkor, arbetsuppgifter och löner
för kvinnor och män under 1900-talet. Vi har valt att fokusera på arbetsdelningen på ett lokalt
företag för att kunna synliggöra de samhällsstrukturer som formats under historiens gång. En
ökad förståelse för vilka orsaker som ligger bakom arbetsdelningen mellan kvinnor och män
gör oss mer medvetna om fenomenet, vilket bidrar till att vi kan synliggöra och
förhoppningsvis motverka utvecklingen i dagens samhälle. Det är tydligt att det fortfarande
finns en segregation på arbetsmarknaden både ur ett genusperspektiv men även ur ett etniskt
perspektiv.
Syftet med vår studie är att bidra till förståelsen för hur arbetsdelningen mellan kvinnor och
män sett ut och eventuellt förändrats under 1900-talets första hälft.

1.2 Disposition
Inledningsvis presenterar vi, i följande avsnitt, den forskning som är relevant för denna studie.
Där tar vi upp viktiga delar som ska hjälpa oss både i formulerandet och i besvarandet av våra
frågeställningar. I nästföljande kapitel ger vi en bakgrund till vår studie och i kapitel tre tar vi
upp de teorier som vi valt att använda oss av i uppsatsen. Vidare följer en resultatdel där vi
presenterar vad vi kommit fram till utifrån vårt statistiska material samt att vi tar hjälp av
bilder för att förtydliga diverse förhållanden. Avslutningsvis är det en diskussion där vi
kopplar samman resultatet med vår tidigare forskning och teori.
För att försöka belysa eventuella skillnader mellan män och kvinnors arbetssituation på ett
företag har vi valt att först kartlägga arbetsdelning, arbetsvillkor och löneskillnader genom att
analysera uppgifter om de anställdas arbetsuppgifter och löner, samt av en bildanalys .
Bildanalysen syftar till att konkretisera arbetssituationen som var på företaget, medan de
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statistiska uppgifterna ämnar belysa löner och strukturer inom företaget. Resultatet från denna
arbetsplats jämförs sedan med vad som framkommit i tidigare forskning.

1.3 Tidigare forskning
I detta kapitel har vi valt att skriva om tidigare forskning som finns utifrån vårt syfte. Det
finns flera avhandlingar som behandlar genus, arbetsdelning och arbetsförhållanden i Sverige
under 1900-talet. Vidare har vi valt att dela in varje forskare för sig, detta för att underlätta för
läsaren.
Som vi tidigare nämnt är vårt syfte att undersöka skillnader i arbetsvillkor, arbetsuppgifter
och löner för män och kvinnor under 1900-talet.
Wikander har i sin avhandling om porslinsfabriken vid Gustavsberg kommit fram till att
genusarbetsdelningen inte har lett till några konflikter mellan män och kvinnor. Dock har det
funnits en motsättning mellan män och kvinnor i deras olika ställningar på olika arbeten, detta
är något som synliggjorts under en längre tidsperiod. Under perioden 1920-1950 hade
arbetsgivaren en anställningspolitik som bidrog till en intressemotsättning mellan män och
kvinnor. Arbetsuppgifterna varierade och ibland var dem oklara. I och med industrialiseringen
fick kvinnan prova på nya arbetsuppgifter, gränsen mellan manliga och kvinnliga
arbetsuppgifter suddades ut. Kvinnorna flyttade till städer, provade nya arbetsuppgifter och
blev utnyttjade i produktionssystemet.(Wikander, 1988:215-217)
Under formeringstiden av industrialiseringen skymtades en upplösning av gränserna mellan
manliga och kvinnliga arbeten. Under 1920-talet började industrialiseringen bli allt mer
organiserad. Nya lagar och ideologiska ramar gjorde att skillnaderna i arbetsdelningen mellan
män och kvinnor ökade. Detta bekräftas även av andra forskare och deras studier, bland annat
Alice Kessler-Harris.(Wikander, 1988:216)
I och med mekaniseringen var det många kvinnor som fick agera ”hjälparbetare” till männen.
Kvinnans uppgift kunde exempelvis vara att manuellt fästa öronen på muggarna vid
porslinsfabriken i Gustavsberg. Trots att männen och kvinnorna arbetade i lag tjänade
kvinnorna 25-50 procent mindre än männen. (Wikander, 1988:217-221)
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Teknikens utveckling i fabrikerna gjorde att flera manuella arbetsuppgifter ersattes på ett
effektivt sätt. Vem som skulle sköta maskinerna berodde väldigt mycket på vilken status
maskinarbetet tillskrevs. De maskiner som tillskrevs hög status sköttes av män och de med låg
status av kvinnor (Wikander 1999:104). Tidigare hantverksarbete som hade haft hög status
och utfördes av män, men som ersattes av ny teknik, kunde definieras som manliga eller
kvinnliga yrken beroende på vilken status det nya arbetet fick samt vilka alternativa
arbetsmöjligheter det fanns för männen. (Wikander, 1988:109).
Vidare fick kvinnan tillträde till kontorsarbete. Anledningen till att dessa arbetsuppgifter
feminiserades var dock inte beroende på tekniska innovationer, istället berodde det på ett ökat
behov av kontorspersonal och i och med att kvinnans lön var lägre sågs hon som mer lönsam
för företagen. Även om kvinnan nu fick tillgång till ett nytt arbetsområde så var det
fortfarande männen som hade de centrala arbetsuppgifterna utifrån en överordnad ställning.
(Wikander, 1999:118)
Industrin ville hela tiden ha en så billig arbetskraft som möjligt, det var en anledning till att
anställa kvinnor i produktionen. Dock kunde det endast ses som en delförklaring till
genusarbetsdelningen, om företaget endast eftersträvade billig arbetskraft skulle kvinnorna ha
dominerat på arbetsmarknaden. Mellan 1920-1940-talet ville fabrikerna få in kvinnor i sin
organisation, inte för att hålla ned lönerna utan för att kunna övergå till individuella betalda
arbetsmoment och på så sätt kunna uppnå en större effektivitet. (Wikander, 1988:222-226)
Kvinnor har enligt tradition tagit hand om barn och hem. Detta har speglat av sig på
fabrikerna där kvinnorna oftast fått sämre löner och även haft hand om de sämre jobben.
Denna uppdelning visar tydligt att mannen anses överordnad kvinnan. Kvinnor har sämre lön
än män, arbetet som de utför är oftast väldigt enformigt (Wikander, 1991:6). Sociologen
Moore talar i sin forskning om de personer som hade makt också var styrande. Har man makt
så slipper man utföra arbetsuppgifter som klassas som lågstatusarbeten. Istället utför man
arbeten som ger makt och visar att man är i en betydande position. Lågstatusarbeten är
arbeten som är ytterst enformiga och enkla att utföra, det kan dock vara fysiskt påfrestande.
Är man född som kvinna har man från början en mycket lägre status än mannen, även om
man utför samma arbete så ses kvinnans arbete som mindre värt än mannens. (Wikander,
1991:7)
Första världskriget påverkade arbetsdelningen mellan kvinnor och män. Kvinnan fick anta
traditionella manliga arbeten, eftersom mannen behövdes som soldat. Kvinnan fick ta över
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hans roll som arbetare och familjeförsörjare. Tidigare hade den manliga arbetsorganisationen
försvårat kvinnans plats på arbetsmarknaden genom olika förbud och regler. Men nu var
kvinnan avgörande för produktionen och då blev dessa förbud och regler mindre viktiga. Ett
exempel på detta var nattarbetet som tidigare hade varit förbjudet men numera
tilläts.(Wikander, 1999:150)
Ideologiskt belystes skillnaderna mellan manligt och kvinnligt. Uppfattningen var att kvinnan
skulle ansvara för hemmet och att hon inte skulle arbeta, medans mannen skulle arbeta och
försörja sin familj. Den ökande marknadsekonomin och efterfrågan på arbetskraft gjorde att
det saknades arbetare samt att företagens fokus på lönsamhet gjorde att kvinnan blev
eftertraktad p.g.a av sin låga arbetsförtjänst. Dessutom var levnadsförhållandena svåra och
kvinnans bidrag till familjens försörjning var ofta livsnödvändig (Wikander, 1999:147).
Lena Sommestad skriver i sin avhandling Från mejerska till mejerist om hur kvinnor under
mellankrigstiden slutade söka sig till mejerinäringen som tidigare var ett uttalat kvinnligt
kompetensområde. Detta berodde till stor del på att de kände sig underordnade männen vad
gällde lön, karriärmöjlighet och yrkesstatus. Till skillnad från kvinnorna ökade männens
intresse för yrket under 1930-talet eftersom det fanns möjligheter till karriär inom mejeriyrket.
Dessutom var den begränsade arbetsmarknaden för männen en faktor som ökade intresset för
detta yrke.
Sommestad har i sin forskning försökt utröna varför kvinnorna lämnade mejeriyrket;
Den viktigaste, direkta orsaken till att kvinnor lämnade mejeriyrket under
30- talet bör ha varit giftermål, men den kraftigt förkortade
verksamhetstiden måste också sättas i samband med kvinnors tilltagande
underordning

och

marginalisering

i

mejeriarbetet.

Vantrivseln,

påtryckningar och avskedanden ledde till att mejerskor lämnade sina
tjänster tidigare än de annars skulle ha gjort. (Sommestad, 1992:207)
Ett yrke som tidigare klassats som kvinnligt kunde lätt bli maskuliniserat och anledningen till
det är att det var en brist på arbeten som ansågs vara manliga. Därför sökte sig männen till
kvinnliga yrken. Mejeriyrket sågs av kvinnorna som en statusfylld sysselsättning och var mer
attraktivt än att jobba inom hushållet eller med jordbruk. Istället för att vara arbetslös valde
kvinnorna att arbeta som mejerister. (Sommestad, 1992:212-213)
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Kvinnorna hade en mycket stark ställning inom produktionen, speciellt inom deras
kompetensområden som exempelvis mjölkhantering. Här kunde kvinnorna jobba utan att
männen blandade sig i. Kvinnorna arbetade med boskapsskötsel och textilframställning. Deras
arbete var väldigt tungt och det slet på kroppen, de hade långa arbetsdagar och hade inte rätt
till pauser och vila som männen hade. Unga pigor använde man till hårt arbete. (Sommestad,
1992:238)
Industrialiseringen ledde till att textilframställning och mjölkförädling fick en minskad
betydelse. Något som tidigare setts som kvinnans kompetensområden. Ända in på 1930- talet
var kvinnors arbetsuppgifter opåverkade av modern teknik. Kvinnorna på landsbygden slet
mycket på gårdarna, mer än tidigare. I och med att kvinnors kompetensområden överfördes
till industrin ledde det till att kvinnorna fick utföra grovjobbet i hemmet. Exempelvis diska,
laga mat och skura golvet. (Sommestad,1992:239)
Madelene Lidestad har i sin avhandling Uppbåd, uppgifter, undantag undersökt
arbetsmarknad

och

arbetsdelning

under

första

världskriget.

Hon

hävdar

att

genusarbetsdelningen förändrades under världskriget eftersom behovet av arbetskraft ökade
inom offentlig och privat sektor. Vidare menar hon att den rådande genusarbetsdelningen inte
kan ses som statisk utan påverkas av olika förhållanden. Utifrån Lidestads forskning kan vi se
på genusarbetsdelningen som ett dynamisk och föränderligt incitament som påverkas av
samhällsförhållandena. Likväl som Lindestads forskning dels visar att krig och kriser kan
bidra till förändring av den rådande genusarbetsdelningen kan dessa förhållanden föra in
kvinnor på manliga arenor, men likväl behålla rådande genuskontrakt. Detta visar även andra
forskare bland annat Johanna Overud som har tittat på liknande förhållanden i Sverige under
andra världskriget.(Lidestad, 2005:187)
Historiskt sett är det tydligt att kvinnor och män haft olika villkor på arbetsmarknaden. På den
svenska arbetsmarknaden har kvinnor och män varit åtskilda ifrån varandra genom olika
yrken. Detta kallar forskare för en horisontell segregering. När kvinnor och män arbetar på
samma plats men med olika arbetsuppgifter kallas det för en intern segregering. Männen har
haft de överordnade positionerna ute på fabrikerna och detta kallas för en vertikal segregering.
(Lidestad 2005:14)

Under beredskapsåren tog sig kvinnorna in på metall- och verkstadsindustrin, detta var dock
endast för att hålla produktionen flytande. Kvinnorna var således reserver till den manliga
arbetskraften. Det kapitalistiska intresset var den bidragande orsaken till att kvinnorna
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inordnades i Sveriges verkstadsindustri. Overud menar utifrån sin avhandling I beredskap
med fru Lojal att detta ledde till en ofrivillig ökning av den kvinnliga arbetskraften. Detta
fenomen förekommer i en rad andra europeiska länder under liknande omständigheter.
(Overud, 2005:120-121)
Under andra världskriget blev flera stora företag i Sverige, bland annat Electrolux och Bofors,
belagda med stort produktionstryck. För att möta upp efterfrågan på krigsmateriel som flera
av de berörda förtagen producerade var de tvungna att söka dispens för att kvinnorna skulle få
arbeta under nattetid. Lagen innebar att kvinnorna var förbjudna att arbeta mellan 22.00 och
05.00. Dispensen söktes hos Kungl. Maj:t vilket var socialdepartementet i detta fall. Under
andra världskriget kom det in otaliga ansökningar om dispens för kvinnligt nattarbete. Vad det
gäller Bofors ansökningar fick de igenom alla sina ansökningar under krigsåren med
motiveringen att det rådde brist på manlig arbetskraft. Även minderåriga kvinnor, under arton
år, söktes och beviljades dispens för nattarbete under denna period. (Overud, 2005:135-137)

Kerstin Norlander skriver i sin avhandling Människor kring ett företag om hur det på
Liljeholmens stearinfabrik existerade en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga löner.
Det som styrde männens lönestorlek var hur länge de arbetat vid fabriken, samt vilka
kvalifikationsnivåer de innehade. Det som spelade in hos kvinnan var främst om hon var
minderårig eller vuxen. Den största skillnaden på lönekuvertet berodde alltså på om man var
man eller kvinna.(Norlander, 2000:160-161)
Norlander visar att det tydligt går utläsa att kvinnorna fanns längst ner på stegen, medan
männen befann sig i toppen. Detta kan man tydligt se på siffrorna som påpekar att kvinnorna
år 1895 endast tjänade 44 procent av männens timlön. Dock hade det skett en förbättring fram
till år 1925, då kvinnorna tjänade 57 procent av männens timlön. (Norlander,2000:160-161)
Ett annat exempel på att männen var bättre betalda går att utläsa från statistiken på
Liljeholmens stearinfabrik AB (LSAB): två kvinnor som hade arbetat i stearintvätten tjänade
86 öre/timme. Dessa två blev sedan ersatta av två män. Dessa män kom då att tjäna 1,43 samt
1,76 öre/ timme. Detta går även koppla till Wikanders analys av arbetet på Gustavsbergs
porslinsfabrik. Här arbetade männen med ett efterarbete som ansågs vara ett manligt
högstatusarbete som innebar bra betalning. Detta yrke kom sedan att mekaniseras och det blev
genast ett kvinnligt yrke, dock utan den höga status som männen hade haft. Istället blev det ett
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lågstatusarbete. Med dessa två exempel går det tydligt bevisa att männens arbetade värderades
högre än kvinnornas. (Norlander, 2000:162)
Under mellankrigstiden började man analysera behovslöneprincipen. Denna princip innebar
att den ogifta kvinnan skulle få en lön som endast räckte till att försörja henne själv. Den gifta
kvinnan skulle däremot försörjas av mannen och om den gifta kvinnan arbetade skulle hennes
lön endast vara ett komplement till mannens lön. Kvinnan sågs då som en person som skulle
bli försörjd, inte en som skulle försörja. (Norlander, 2000:164)
På LSAB under tidsperioden 1872-1939 går det utläsa följande punkter:


Storleken på tidslönen berodde på vilket kön man tillhörde.



En manlig arbetare tjänade dubbelt så mycket som en kvinnlig arbetare, under den
givna perioden.



Försörjningsansvar och behov spelade in i lönehierarkin.



Manliga arbetares löner bestämdes av hur länge de arbetat på fabriken samt vilka
kvalifikationer de hade.



Kvinnornas löner bestämdes efter ålder.

Renée Frangeur talar i sin avhandling Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Om vilka
uppgifter männen respektive kvinnorna, enligt arbetsgivarna, skulle utföra. Det fanns en
tydlig arbetsdelning inom industrin där de manliga uppgifterna inte kunde utföras av
kvinnorna

och

på

samma

sätt

kunde

inte

mannen

ersätta

kvinnan

i

hennes

arbetsuppgifter.(Frangeur, 1998:278-279)
Kvinnor som arbetade som akademiker och tjänstemän var ca 5400 stycken år 1870 medan de
var ca 120 000 år 1920. Arbeten som var knutna till beklädnadsindustrin, porslinsfabriker,
bokbinderier, bagerier eller tändsticksfabriker utgjorde i detta fall övriga arbeten och
statistiken visar att den kvinnliga arbetskraften ökat från 16700 år 1870 till 184 000 år 1920.
Pigyrket som varit det största kvinnoyrket förutom jordbruksyrket kom att bli omsprunget av
både arbeterskor från industrierna och tjänstemannayrket. (Frangeur, 1998: 45)
En viktig del i förståelsen av arbetsdelningen mellan kvinnor och män och hur arbetsgivarna
förhåller sig till frågan är skillnaden i lön mellan män och kvinnor. Inom skoindustrin tjänade
kvinnan 54 öre och mannen 90 öre i timmen. Det gjorde det mer lönsamt att anställa fler
kvinnor. Liknande förhållanden fanns inom andra industrinäringar. Det skapade en lönsamhet
för arbetsgivarna att anställa kvinnor till sina industrier. Flera av industrinäringarna hade en
13

jämn fördelning mellan kvinnor och män och några hade övervägande del kvinnor i sina
fabriker.(Frangeur, 1998:277-282)
Det är intressant att granska industriarbetsgivarnas ställningstaganden vad det gäller
arbetsdelningen mellan kvinnor och män. Enligt Frangeur är de övertygade om att
arbetsuppgifterna är bundna till könen, vilket svårligen går att ändra på. Något som strider
mot deras fasta övertygelse är utvecklingen inom tobaksindustrin, som reducerade den
manliga arbetskraften till förmån för den kvinnliga. Inom tobakstillverkningen var 72 % av
arbetarna kvinnor år 1908 och 1935 hade den kvinnliga arbetskraften ökat till 90 %.
Framför allt var det differentieringen i lönerna mellan män och kvinnor som gjorde att
arbetsgivarna valde kvinnorna. Det var enligt industriarbetsgivarna männens eget fel att de
blev ersatta av kvinnorna eftersom det var männen som själva arbetat för löneskillnader
mellan könen. En annan förklaring är den tekniska utvecklingen som förändrade
arbetssättet till mer passivt med mindre krav hos den anställde på erfarenhet och kunskap.
På det sättet kunde fabrikerna ta in ung kvinnlig arbetskraft mot en lägre
kostnad.(Frangeur, 1998:280)
Lars Svensson talar i artikeln Befattningssegregering efter kön om vilka tydliga
löneskillnader som existerade mellan män och kvinnor under mellankrigstiden, även fast
de utförde samma arbetsuppgifter.(Svensson, 1995:277) Det går även utläsa att mannen
innehade högre befattningar inom olika företag och Svensson talar om tre stycken nivåer
på arbetsmarknaden: övre nivå, mellannivå och undre nivå. Männen befann sig på den övre
nivån, en av anledningarna var att de inte tyckte om att ha en kvinna över sig. Männen
skulle försörja familjen och därför var det, enligt dem själva, naturligt att dem skulle tjäna
mest.(Svensson, 1995:301)

1.5 Sammanfattning
Både Lidestad och Overud skriver i sina avhandlingar om hur kvinnan tog sig in på manliga
arbetsområden under världskrigen. En bidragande orsak till detta var behovet av arbetskraft
samtidigt som kvinnan var bäst lämpad rent kapitalistiskt för företaget. Även Frangeur
nämner kvinnans lön som en bidragande orsak till att anställa henne före mannen.

Sommestad menar i sin avhandling att ingen enskild förklaring kan skrivas fram som
anledning till maskuliniseringen inom mejerihanteringen. Istället menar hon att det är en
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historisk process där industriell utveckling och ändrad kulturell tolkning samt politiska
konflikter har bidragit till denna förändring.
Enligt Wikander fick införandet av ny teknik konsekvenser för arbetsdelningen, men
beroende på vilken sorts innovation som infördes och vilket arbetsmoment den ersatte så blev
detta arbete antingen ett låg eller högstatusarbete. Ersatte den nya tekniken ett tidigare
hantverk som dominerades av männen och arbetsgivaren anställde kvinnor till att utföra
maskinellt arbete ledde det till att detta arbete blev ett lågstatusarbete. Dock är det så att
männens möjligheter eller begränsningar till nya attraktiva arbetsuppgifter styr kvinnans
position på fabriken. Utvecklas produktionen med exempelvis ny teknik som männen
attraheras av får kvinnan behålla sin nuvarande arbetsuppgift. Vill däremot mannen åt
kvinnans arbetsuppgifter bli hon bortstött.
Enligt Norlanders forskning går det utläsa att mannen tydligt hade en bättre lön än kvinnan.
Männens arbetade värderas högre, ett arbete som tidigare varit manligt kunde mekaniseras
och då övertas av en kvinna. Detta innebar dock inte att kvinnan erhöll samma lön som
mannen hade haft vid samma arbetsplats. Istället blev den nya arbetsplatsen en form av
lågstatusarbete som skulle utföras av kvinnan.
Frangeur talar i sin avhandling om lönsamheten av att anställa kvinnor istället för män.
Mannen kunde tjäna nästan dubbelt så mycket för samma arbete som en kvinna utförde.
Avslutningsvis går det enligt Lars Svensson tydligt utläsa att det existerade en löneskillnad
mellan män och kvinnor under mellankrigstiden.
Utifrån denna genomgång av tidigare forskning har vi funnit det både relevant och intressant
att ställa följande frågor:
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1.6 Frågeställningar
1. Hur såg arbetsorganisationen ut vid AB Gotthard Nilsson i början av 1900-talet
och hur förändrades den fram till 1959?
2. Hur framträder genusarbetsdelningen på AB Gotthard Nilsson mellan åren
1917-1959?
3. Hur varierade arbetsvillkoren mellan män och kvinnor på AB Gotthard Nilsson
AB?

1.7 Avgränsningar
Vi har valt att fokusera på ett företag, AB Gotthard Nilsson i Älmhult. Eftersom studien är en
kandidatuppsats begränsas den av tid och resurser. Studien fokuserar på några specifika
årtionden under 1900- talet. Närmare bestämt åren mellan 1917-1959. Enligt tidigare
forskning hade världskrigen en inverkan på arbetsdelningen och vi finner det därför intressant
om fallet var så även på AB Gotthards i Älmhult. Vidare har vi valt att fokusera på arbete
inne i fabriken på Gotthards, genom en kvantitativ undersökning som belyser löneskillnader
mellan kvinnor och män. Dessutom innehåller källmaterialet en mängd bilder från Gotthards
AB, som skildrar arbetet över tid. Det gav oss möjligheten att göra en kvalitativ bildanalys av
arbetsdelningen.
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2 Bakgrund
I bondesamhället så tränades män och kvinnor i tidig ålder till att utföra manliga och
kvinnliga

uppgifter.

Mannen

och

kvinnan

hade

olika

arbetssysslor

med

egna

kompetensområden, där de hade huvudansvaret för den specifika sysslan. Vilka de sysslorna
var, som låg innanför de olika könens kompetensområden, var beroende av både tid och plats.
Man arbetade tillsammans med vuxna för att förbereda sig själva för arbetslivet. Kvinnorna
utförde då tunga uppgifter och kunde ta över gårdsskötseln om mannen var tvungen att ge sig
ut i krig. Övergången från bondesamhälle till industrisamhälle gav kvinnorna nya
arbetsformer. (Wikander, 1991:11-25).
Industrialisering och urbanisering innebar att människor från landsbygden flyttade in till
tätorterna för att det var där jobben fanns. Gränsen mellan manligt och kvinnligt blev
tydligare under 1800- talet och industrialiseringen bidrog till genusuppdelade uppgifter.
(Wikander, 1999:35-36)

2.1 Arbetsdelning mellan män och kvinnor
I och med industrialiseringen förlorade kvinnorna sina egna kompetensområden och blev
underställda männen. Detta skedde även inom arbeten som varit typiskt kvinnliga. Det finns
perioder under 1900-talet där arbetsdelningen mellan män och kvinnor förändrats vilket är en
konsekvens av olika händelser och fenomen. Andra Världskriget var en annan omvälvande
period som gjorde att behovet av kvinnlig arbetskraft ökade och medförde att kvinnan fick
axla mannens arbetsuppgifter. (Wikander, 1989:4)

2.1.1 Krigsåren
Med hjälp av krigen fick kvinnorna chansen att bevisa att de kunde utföra flera olika arbeten,
något som de inte kunnat visa innan. Detta ledde till att kvinnorna fick ett större
självförtroende och männen började inse att de var fullt kapabla att utföra olika
arbetsuppgifter. Det var dock mest kvinnor från arbetarklassen som tog olika arbeten och det
gjorde de för att tjäna pengar.(Hedenborg & Wikander, 2003:159)
Under mellankrigstiden var det vanligt att gifta kvinnor inte fick arbeta, detta eftersom
ekonomin var hårt pressad. Mannen skulle ansvara för ekonomin i hushållet. Det var även han
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som bestämde ifall kvinnan skulle få arbeta och tjäna pengar. ”En gift kvinna borde ha nog
med arbete i hemmet för sin man”.(Hedenborg & Wikander, 2003:167)
Fram till 1950- talet var skillnaderna mellan manligt och kvinnligt fortfarande stora. Status
och lön förändrades inte nämnvärt. Vissa yrken blev manliga och vissa blev kvinnliga.
Kvinnorna började jobba mycket inom handel och kontor. Kvinnor som jobbade på kontor
gjorde det för en billig peng, samtidigt som de inte skitade ner sig utan kunde behålla en
trevlig klädsel och en vacker frisyr, något som blev väldigt viktigt under denna tidsperiod.
Kvinnorna fick det bra ställt i olika fabriker, exempelvis textilfabriker där majoriteten av de
arbetande var kvinnor. Det löpande bandet var en teknisk innovation som kom väl till pass.
Här kunde kvinnorna lära sig en del av en maskin och sedan ansvara för just denna del. Detta
ledde till en ökad produktion samtidigt som det gick lätt att byta ut en ”arbeterska” ifall det
behövdes. När kvinnorna stod vid de löpande banden så ansvarade mannen för reparationer
samt bortforsling av färdigställda produkter samt framplockning av material.(Hedenborg &
Wikander, 2003:176)

2.1.2 Efterkrigstiden
Enligt Wikander skulle kvinnan i början av 1960-talet ta sig ut på arbetsmarknaden. Så blev
inte fallet, istället spenderade hon tiden i hemmet med att ta hand om barnen och servera mat.
Monotont arbete och dåligt inflytande ledde ofta till vantrivsel. Detta kom att kallas
”alienation” och var vanligt förekommande på fabriker. (Wikander, 1991:46)
På 1950- talet var det närmare 1,5 miljoner kvinnor som utförde lönearbete i hemmet. Under
denna tidsperiod var det många kvinnor som ville lönearbeta, de ville klara sig själva. Den
svenska socialpolitiken bidrog till att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden under 1950- talet.
Däremot så fanns det förhoppningar om att ännu fler kvinnor skulle ta klivet ut på marknaden
(Wikander, 1991:109)
Fram till 1980- talet så minskade klyftorna mellan män och kvinnors löner på
arbetsmarknaden. Men fortfarande så existerade devisen “lön efter kön”. Denna
genusarbetsdelning gör så att skillnaderna mellan män och kvinnor kvarstår, även om
skillnaderna inte är lika stora nu som förr (Wikander, 1991:110)
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2.2 Kvinnoorganisationerna
Den allt mer hårdnande debatten, i riksdagen under slutet av 1920- talet, om arbetsdelningen
och den gifta kvinnans rätt till statliga tjänster pressade kvinnoorganisationerna att agera
tillsammans. Det var deras enda chans att stå upp för de segrar de vunnit i kampen för
kvinnans

rättigheter.

De

största

kvinnoorganisationerna

var

SSKF

(Sveriges

Socialdemokratiska Kvinnoförbund) och SHR (Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund)
skildes åt i sina ideologiska föreställningar som i praktiken innebar att kvinnans främsta
uppgift var att vara moder och husmoder. Endast FBF (Fredrika Bremer Förbundet) stod för
ett tydligt kvinnoideal. De socialdemokratiska kvinnorna kunde svårligen gå emot de egna
riksdagsmännen. (Frangeur, 1998:147)
Alla tre organisationerna värnade om det politiska inflytandet för kvinnan, men någon samlad
politisk kraft under samma fana lyckades de inte skapa under 20-talet (Frangeur, 1998:349).
Förespråkarna för en begränsning av kvinnans rätt till statliga arbeten fick ge med sig år 1927,
men den kamp Elof Lindberg och övriga drivit påverkade utvecklingen i stora delar av landet.
I Malmö kommun instiftades ett lokalt yrkesförbud för gifta kvinnor inom tjänstesektorn.
Likaså tillkom tillägg inom privata sektorn om att kvinnor måste avgå efter giftermål
(Frangeur, 1998:354).

2.3 Industriarbetsgivarna
Enligt Frangeur var arbetsgivarnas inställning till de gifta kvinnorna mycket bättre än till de
ogiftas. De gifta kvinnorna var enligt dem ordentligare och trägnare. De gifta kvinnorna
ansågs också mer rotfasta. Det enda negativa vissa arbetsgivare uttryckte om de gifta
kvinnorna var att dem var mer lediga, vilket inte alla arbetsgivare stod bakom. De menade
istället att de ogifta var lediga i lika stor utsträckning.(Frangeur, 1998:277-282)
Arbetsgivarnas inställning till de gifta kvinnorna var som nämnt ovan mycket positiv, men när
det gällde arbetsuppgifter som innefattade tekniska göromål var de rörande överens om att
mannen lämpade sig allra bäst. Likaså när det gällde ledarpositioner som exempelvis
gruppchef eller skiftledare var mannen att föredra. (Frangeur, 1998:281-282)
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2.4 Lagstiftning på arbetsmarknaden för gifta kvinnor i mitten
av 1930-talet
Under 1930-talet var det näst vanligaste arbetet för de gifta kvinnorna industriarbete, efter
arbetet inom jordbruket. Lagstiftningen gjorde två skillnader mellan män och kvinnor, vilket
försvårade möjligheterna för kvinnan. Främst var det förbudet mot nattarbete som stängde ute
kvinnorna från arbetsplatser där olika former av skiftarbete användes. Den andra lagen
innebar ett förbud för kvinnan att arbeta inom 6 veckor efter barnsbörd (Frangeur, 1998:272).

2.5 Lönediskriminering
På latin betyder ordet diskriminera särskilja. Det är varken positivt eller negativt, men på
grund av dess användning har det fått en negativ klang. Med diskriminering menas att en
person behandlas dåligt eller orättvist beroende på grund av kön, hudfärg, funktionshinder
eller sin sexuella läggning. Detta är bara några få exempel. (Statistiska centralbyrån 2004)
Enligt jämställdhetslagen får en arbetsgivare inte behandla en arbetssökande eller en
arbetstagare mindre förmånligt än någon från motsatt kön. Båda könen ska ha samma
förmåner. Vidare får arbetsgivaren heller inte framta bestämmelser som missgynnar det ena
könet. Vidare framgår det tydligt att arbetsgivaren ska ge samma lön för arbeten som anses
vara lika eller likvärdiga. (Statistiska centralbyrån, 2004)
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3 Teoretiska perspektiv
Syftet för detta examensarbete är att bidra till förståelsen för hur arbetsdelningen mellan
kvinnor och män sett ut och eventuellt förändrats under 1900-talets första hälft.
Enligt feministisk forskning är genus direkt kopplat till historiska och sociala skeenden medan
kön är kopplat till just det biologiska könet. Vi föds inte med olika egenskaper som är
manliga och kvinnliga, istället skapas detta över tid och rum. Likaså går det tydligt att utröna
vilket kön människan har eftersom det finns olika drag som bidrar till en manlig respektive
kvinnlig look.(Gemzöe, 2005:83)
Genussystem eller genuskontrakt som begrepp lanserades i Sverige av professor Yvonne
Hirdman. Hirdman beskriver två logiker i sin framställning av genussystemet. Den första är
isärhållandet. Med isärhållandet menar Hirdman att det manliga och kvinnliga inte bör
blandas. Hon menar att tanken med jämställdhet är att män och kvinnor ska ha samma
rättigheter och skyldigheter. Detta är något vi strävar mot och därför är det viktigt att vi
påpekar skillnader som existerar mellan män och kvinnor. Männens rum är ingen plats för
kvinnor, likaså är exempelvis köket ingen plats för männen. Den andra logiken är hierarkin.
Enligt Hirdmans teori om genussystemet är mannen överlägsen kvinnan och det han tycker är
alltid korrekt. Mannens ord och arbete väger tyngre än kvinnans. Det är denna typ av logik
som gör att mannen tar över kvinnojobb och då stiger anseendet och lönen på denna position.
Kommer däremot många kvinnor in på ett tidigare mansdominerat fält så blir utfallet tvärtom,
anseendet och lönen sjunker.(Hirdman, 1992:228-229)

3.1 Begreppet genuskontrakt
”Begrepp inom feministisk och kvinnovetenskaplig forskning som har använts för att beskriva
dels relationen mellan män och kvinnor inom familjen eller på arbetsplatsen, dels samhällets
politiska reformer, vilka bygger på resp. skapar förutsättningar för, ändrar eller styr denna
relation, t.ex. föräldraförsäkring, daghemsbyggande, sam- eller särbeskattning, dels den
konstitutiva grund som det sociala kontraktet bygger på.” (Nationalencyklopedin 2012)
21

3.1.1 Husmoderskontraktet
Nedan följer en analys av Yvonne Hirdmans olika genuskontrakt som ofta används inom
forskning kring genus.
Hirdman beskriver husmoderskontraktet enligt följande:
Det osynliga kontrakt som så att säga upprättades mellan samhället
och kvinnorna under denna period, som sträckte sig från 1930-talet till
1960-talet,

byggde

på

majoritetens

uppfattning

om

en

hushållsdemokrati. Det innebar att männen svarade för det stora
hushållet och kvinnorna för det lilla. Det innebar också att männen
(som politiskt kollektiv) svarade för kvinnornas (som socialt kollektiv)
välfärd. (Thullberg & Östberg 1994:185)
På arbetsmarknaden gjorde husmoderskontraktet inte någon ansträngning att skapa bättre
förutsättningar för kvinnan. Kvinnor och män var inte likvärdiga på arbetsmarknaden. Så fort
kvinnan ingått äktenskap med mannen var hon inte längre önskad på arbetsplatsen. De ogifta
kvinnorna hade att välja på att antingen förbli ogifta och behålla sin anställning eller att gifta
sig och därmed lämna sitt arbete för antingen en ogift kvinna eller en annan man (Thullberg &
Östberg 1994:185).
Paret Alva och Gunnar Myrdal utkom med boken ”Kris i befolkningsfrågan” hösten år 1934.
Där beskrivs en oro över att Sverige som land föder för lite barn och går mot en dyster
framtid. Nu skapades ett tänk där kvinnan inte bara sågs som hemmafru. Istället skulle hon
komma ut i världen och bli en fullvärdig medborgare. Alva Myrdal hade en dröm om att
kunna lämna ifrån sig sina barn till en form av skola där de fick uppfostran och övervakning
av experter. Dessa tankar delades av en mindre skara radikala idealister, vilka fick stryka på
foten för mer traditionella tankar om vilka sysslor som skulle ligga på mannen respektive
kvinnan. De mer traditionella tankarna grundades sig i att mannen skulle arbeta och försörja
familjen medan den gifta kvinnan skulle vara moder åt sina barn. (Thullberg & Östberg,
1994:186-187) Vi vill förtydliga att det var husmoderskontraktet som var gällande för vår
undersökningsperiod.
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3.1.2 Jämlikhetskontraktet
I slutet av 1950- och början av 1960-talet så återuppstod drömmen om jämlikhet. Det började
då talas om ett jämlikhetskontrakt. Det blev plötsligt självklart att både mannen och kvinnan i
familjen skulle förvärvsarbeta och dela upp hemarbetet mellan sig. Kvinnorna hade nu rätt till
att utföra lönearbete. Husmoderskontraktet ersattes nu av jämlikhetskontraktet.(Hirdman,
1992:214)
En bidragande orsak till detta var kvinnornas kamp för förändring. I början av 1970-talet
accepterades inte kvinnornas underordning längre, i alla fall inte i teorin. Det började spridas
feministiska idéer och det uppstod en kamplust hos det kvinnliga könet. Kvinnorna fick nu
tillträde till tidningssidor, politik samt arbetsmarknad - det var en tid av förändring.
Genuskonflikten började äntligen diskuteras.(Hirdman, 1992:215)

3.1.3 Jämställdhetskontraktet
Nuförtiden pratar vi inte om jämlikhet mellan det manliga och kvinnliga könet. Istället talar vi
om jämställdhet. Jämställdhet är ett mer passande ord än det ”stora ordet” jämlik. Ordet
jämställdhet betonar även att det numera handlar om jämte, inte om lika. År 1976 övergick vi
från jämlikhetskontraktet till att istället prata om ett jämställdhetskontrakt. (Hirdman,
1992215)
Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska leva jämställda liv med samma villkor. Det är
dock så att kvinnorna fortfarande bär genuskonflikternas börda. Det är kvinnornas arbete som
styrs av deras ansvar för barnen och det är därför många kvinnor arbetar deltid. Det är även så
att kvinnorna, under tiden de väntar barn, byter ner sig mot mindre ansträngande arbeten.
Männens överordnade situation har dock inte förändrats så mycket över åren.(Hirdman,
1992:215)
Kvinnan lönearbetar och hon behöver egna pengar för att klara sig utan mannen. Men
samtidigt är det så att hon arbetar på en egen gård och ofta med arbeten som inbringar mycket
mindre pengar än om en man skulle utföra samma arbete. Likaså har hon heller inte samma
möjlighet till avancemang och förbättrade villkor.(Hirdman, 1992:215) Det tidigare föll
sönder i slutet av 1960-talet och det nya jämställdhetskontraktet kom in i det svenska
samhället.(Hirdman, 1992:216)
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3.1.4 Genusarbetsdelning
Hirdman menar att män och kvinnor föds och växer in i olika roller. Mannen föds in i den
manliga rollen och detsamma gäller kvinnan. Det är så att säga förbestämt vad som klassas
som manligt respektive kvinnligt. Enligt Hirdman finns det en tydlig skillnad på vad som är
manligt och kvinnligt och dessa bör absolut inte blandas ihop. Vidare talar hon även om
mannen som norm och kvinnan som den avvikande personen.(Hirdman, 2004:27-37)
Det är exempelvis vanligt förekommande att kvinnor arbetar med vård och omsorg, medan
männen lägger fokus på industriarbete och andra tekniska anordningar. Enligt Gemzöe ligger
kvinnans fokus på att vara känslosam, relationsinriktad och kärleksfull. Mannen i sin tur fattar
snabba och tuffa beslut samtidigt som han är väldigt självständig i sitt arbete.(Gemzöe,
2005:83)
Män och kvinnor har olika egenskaper och därför upprätthålls en arbetsdelning där de utför
olika arbetsuppgifter. Detta är en av logikerna i hur könen hålls isär. Kvinnor får ofta utföra
enklare uppgifter eftersom de inte klarar av samma arbetsuppgifter som männen. Här skapas
skillnader

mellan

män

och

kvinnor,

på

grund

av

att

de

tilldelas

olika

arbetsuppgifter.(Hirdman, 1988:115-129)
Som Hirdman påpekar är mannen normen och kvinnan avvikande, detta innebär att makten är
hos männen samtidigt som kvinnan ofta exkluderas. Makt kan enkelt utryckas i arbetsmiljö,
löner och status på arbetet.(Wahl m.fl, 2011:247)
En summering av hur genusarbetsdelningen kan synliggöras blir således att kvinnor och män
har olika platser och positioner på arbetsmarknaden. Det blir således en uppdelning av
manliga respektive kvinnliga yrken. Manliga yrken värderas högre genom status och högre
lön. När mannen tar över ett kvinnligt yrke så ökar både status och lön på denna position.
Medan det, om en kvinna tar över en tidigare manlig syssla, blir en omvänd effekt- d.v.s.
statusen och lönen sjunker. Dessutom blir kvinnans position underordnad mannen genom att
hon i verksamheter inte blir representerad i betydande positioner utifrån hennes existens inom
verksamheten.(Hirdman, 1992,227-229)
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4. Material och metod
Materialet som utgör underlag för vår studie härrör från företaget Gotthard Nilsson i Älmhult
och finns förvarat på Älmhults kommunarkiv. Materialet består av uppgifter om de anställda,
löneuppgifter, material omkring fackliga avtal samt ett stort antal bilder.

4.1 Gotthard Nilsson och AB Gotthard Nilsson
Vi har valt att fokusera vår forskning på företaget AB Gotthard Nilsson som grundades i
Älmhult, Småland i början av 1900-talet som det första större handelsföretaget i Älmhult.
Företaget köpte upp skrot, tagel, lump och annat likande. Under 1900- talet var företaget
ledande i Sverige och hade som mest närmare 300 anställda, detta var år 1950. (Bo Bergsjö,
2014)
Gotthard Nilsson startade alltså sin verksamhet i Älmhult år 1906. Man började då återvinna
förbrukade varor som exempelvis lump och järnskrot.(stena aluminium, 2014)
Det är svårt att hitta en bild över hur organisationen såg ut på Gotthard Nilsson AB. Men det
finns en film på ”Youtube” som beskriver Gotthards historia. Filmen är producerad med
bilder från 1950-talet där man tydligt kan se kvinnor som arbetar vid löpande band med
sortering

och

lumphantering.

Männen

arbetar

med

diverse

skrothantering.

(http://www.youtube.com/watch?v=tycaHETfFGY)
År 1915 inledde Gotthard ett arbete med sin broder Aron Nilsson i Skövde. Aron hade en
liknande affär i Skövde och därför valde de att slå ihop sig och därmed grundades
aktiebolaget Gotthard Nilsson. Gotthard blev Verkställande Direktör
År 1939 bildades företaget Sten A Olsson och de handlade med metallprodukter och år 1998
köpte Stena Metall upp hela Gotthardkoncernen. År 2008 valde man att koncentrera
produktionen till Älmhult. (Stena aluminium, 2014)

De anställda på företaget är indelade i tjänstemän som arbetade på kontoret och de som var
anställda i produktionen. Inom produktionen fanns ett flertal avdelningar. Först från år 1950
finns en tydlig uppdelning i materialet var de anställda arbetade, men det kan antas att
avdelningarna fanns även tidigare.
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4.2 Källor och tillvägagångssätt
Vi har fått ta del av ett väldigt omfattande källmaterial som fanns i kommunarkivet i Älmhult.
Här fanns information om företaget Gotthards, bland annat förteckningar över antalet
anställda, olika lönelistor, förmånslistor och fackliga avtal med mera. Vidare fanns det även
en mängd fotografier som vi har granskat och analyserat för att sedan ta med det i
avhandlingen. Vår tanke har varit att belysa intressanta aspekter kring könsskillnader på
Gotthards AB.
Studien är dels gjord utifrån en kvalitativ metod när det gäller statistiken över löner och
antalet anställda kvinnor och män och dels en kvalitativ metod i analysen av fotografierna.
De dokument och fotografier som valts för analys har gjorts för att de funnits tillgängliga. Det
som avgränsat vår studie är tidsperioden 1917-1959. Vi har valt denna period eftersom det på
arkivet finns ett omfattande källmaterial att läsa in sig på samt för att avgränsa oss till en
mindre tidsperiod. Tyvärr har studien inte kunnat göras på samtliga år under perioden, vilket
skulle varit önskvärt. Dels beror det på att omfattningen på undersökningen varit begränsat till
tio veckor och dels för att det saknas uppgifter från flera årtal. Det senare är något som
föranlett stora bekymmer för oss eftersom löneuppgifter och antalet anställda inte gått att hitta
under hela 1920-talet. Däremot har vi kunnat ta del av de många fotografier från 1920-talet
vilket har hjälpt oss i undersökningen.
Bearbetningen av olika listor, som exempelvis lönelistor och förmånslistor fokuserade på de
anställdas kön, ålder och arbetsuppgifter. Detta för att undersöka eventuella skillnader mellan
männen och kvinnorna. Fackliga avtal var något som vi också kollade närmare på för att få en
uppfattning om det fanns beslut som kunde vara till något av könens fördel. Vidare
undersökte vi även om det var någon skillnad i arbetsuppgifter genom att granska
förteckningar som visade vad arbetarna hade för uppgift.(Kjellstadli, 1998:121-126)
När vi granskade fotografierna tittade vi närmare på arbetsuppgifter, hur arbetarna var klädda
samt andra sociala markeringar som kunde påvisa skillnader mellan könen

Enligt Kjeldstadli kan bilder användas som illustration för att förstärka något som forskaren
redan kommit fram till utifrån andra källor. Med hjälp av bilden kan läsaren få en tydligare
insyn över den studerade tiden (Kjeldstadli, 1992:190).
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Eva Blomberg talar om hur bilder kan hjälpa till att få en ökad förståelse för vad som hänt.
Min utgångspunkt är att bilder både kan och bör användas i historisk
forskning,därför att vi kan fördjupa och förbättra våra analyser om vi för
sammantext och bild, istället för att se och tolka dem som separata
enheter. Vi bör därför utveckla de metodologiska redskap som finns. Jag
anser att bilden skall kunna användas med liknande noggranna metoder
som vi tillämpar på en text. Vad jag här vill ta upp är en del
metodproblem med massproducerade bilder, framför allt porträtt, något
som jag anser har diskuterats för litet.Jag vill också påstå att bilden
kräver något mer, som många historiker tycks sakna: ett sätt att se.
(Blomberg 2005:2-3)

Blomberg menar att bilderna ger läsaren något utöver den traditionella informationskällan
som för det mesta består utav ord. Med bildens hjälp får läsaren en mer utförlig inblick i ett
historiskt skeende, detta genom den egna visuella verkningskraften.
Vidare menar Blomberg att det är synd att studenter och historiker till största del använder sig
av det skrivna ordet som primärkälla. Det innebär en låsning vid en typ av material. Istället
hade den historisk forskning om bedrivs på många sätt kunnat fördjupas genom att använda
både bild och text likställda med varandra. Det skulle ge en mer nyanserad bild av den tid som
varit.
Astrid Söderbergh är en filmvetare som har behandlat begreppen imago och video. Imago är
något som representeras, exempelvis människorna på ett fotografi. Video är vad vi ser,
beroende på vad vi har med oss sedan tidigare. När video och imago möts så skapas nya
tolkningar. Två människor kan tolka samma fotografi helt olika, utifrån vilken kunskap samt
erfarenheter formas tolkningen av bilden. Det är då det kan leda till ständiga överraskningar i
vårt tolkande av diverse bilder. Slutligen påpekar Astrid hur svårt det kan vara att analysera
bilder och hur ofta det bjuds på ständiga överraskningar.
Med rekvisita menar man bildens bakgrund, vad fotot består av och i vilken miljö fotot är
taget. Kroppsretoriken är viktig att analysera. Med hjälp av denna retorik försöker man gärna
förmedla en känsla eller utvisa makt. Det kan exempelvis vara hur människorna på bilden
står, om de sitter, om de verkar överlägsna med mera. Män avbildas ofta med en upptagen
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blick och gärna tittandes ut över deras mark istället för att titta på betraktaren. Män som är
högt uppsatta avbildas gärna tillsammans, pratar till varandra och framförallt så undviker de
direkt kontakt med kameran. Personer som anses underordnade sitter gärna overksamma och
ointresserade. De är där för att man ska betrakta dem. Kvinnor avbildas ofta när de är leende,
detta eftersom de ska verka lättillgängliga och inte verka så problematiska. Blomberg påpekar
även hur gärna hon vill se en kombination av bild och textanalys, gärna som en gemensam
utsaga. Bilder och texter strävar båda efter att försöka tolka världen. (Blomberg, 2005:7-11)
Likaså hävdar Kjeldstadli att kombinationen mellan källorna text och bild gör att den
historiska forskningen kan skapa ett större djup och kunskap.(Kjeldstadli, 1998:190-191)

4.3 Metoddiskussion
Vi är medvetna om att vi bara studerat Gotthards utifrån ett övergripande perspektiv. För att
ha fått en djupare bild över företaget kunde vi exempelvis intervjuat tidigare anställda för att
få ta del av deras erfarenheter. Vi anser dock att källorna i form av protokoll, avtal, fotografier
och olika listor har gett oss en tydlig bild och förståelse över hur arbetsdelningen har sett ut på
företaget. Studien gör inget anspråk på att fastställa den absoluta sanningen. Istället försöker
vi genom tolkning av olika källor skapa en förståelse för arbetsorganisationen och
arbetsdelningens utformning på Gotthards. Kjellstadli menar att historiska processer inte låter
sig undersökas på ett tillfredsställande sätt genom en positivistisk metod. I historiska
processer ingår det mänskliga tankeprocesser. ”All historia handlar om att återuppföra de
förflutnas tankar i historikerns eget sinne”(Kjeldstadli, 1998:124)
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5. Resultat
5.1 Arbetsorganisationen vid AB Gotthard Nilsson 1917-1959
De anställda på Gotthard Nilsson redovisas uppdelade i tjänstemän och kontorspersonal i
tabell 1 och personal i produktionen i tabell 2. De tidiga åren av undersökningsperioden sker
endast uppdelningen utifrån kontors- och magasinspersonal. Arbetarna presenteras vid namn,
vilket gjorde det möjligt att titta närmare på könsuppdelningen. Denna typ av
arbetsuppdelning fortsätter under 1939 och 1940. I slutet av 1940-talet sker en mer detaljerad
arbetsorganisation där männen och kvinnorna delas in efter ålder samt utifrån en hierarki.
Detta gäller för både kontors- och fabrikspersonal.

Tabell 1: Anställd kontorspersonal och tjänstemän vid AB Gotthard Nilsson1917 -1959
uppdelat efter befattning och kön.
Personal
Män (kontor)
Kvinnor (kontor)
Kontorspersonal
Företagsledare
Företagsledare (män)
Företagsledare (kvinnor)
Teknisk personal
Arbetsledare
Försäljningspersonal
Totalt

1917 1919 1939 1940 1947 1950 1958 1959
8
7
11
11
17
3
5
5
5
23
35
37
39
4
3
3
2
1
4
4
4
10
9
9
9
11

12

16

16

39

54

55

55

(GN F3 Vol.15,GN H1 Vol.5)
Från tabell 1 kan vi utläsa att det i början av vår undersökningsperiod arbetade 8 män
och 3 kvinnor inom kontors- och tjänsteavdelningen. Denna siffra var stabil fram tills
andra världskrigets slut. Då skedde en kraftig ökning av anställd kontorspersonal, men
av materialet framgår inte de anställdas kön. Efter kriget började företaget dela in
personalen mer specifikt utefter arbetsområde. Då tillkom även så kallad teknisk
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personal

och

arbetsledare

och

företagsledare.

Det

dröjde

sedan

till

vår

undersökningsperiods slut innan AB Gotthard Nilsson återigen kategoriserade denna
personal utifrån kön. Då är antalet män och kvinnor relativt lika sett till företagsledare
och vanlig kontorspersonal. Dock kan vi inte utläsa hur många män och kvinnor som
är arbetsledare, teknisk personal samt försäljningspersonal. Detta är nya poster som
tillkommit år 1959.

Tabell 2: Anställd personal i produktionen vid AB Gotthard Nilsson1917 -1959
uppdelat efter kön och ålder.
Arbetare
Män under 21 år
Män över 21 år
Kvinnor under 18 år
Kvinnor över 18 år
Förmän män
Förmän kvinnor
Totalt

1917

1919

1939

1940

27

28

32

34

5

5

50

57

32

33

82

91

1947
8
81
4
64
11
4

1950
14
108
3
82

1958
115

1959
8
123

65

67

172

207

180

198

(GN F3 Vol.15, GN H1 Vol.5)
I tabell 2 kan vi se att arbetarna på AB Gotthard Nilsson ökar markant under två
tillfällen av vår undersökningsperiod. Mellan åren 1919 och 1939 samt mellan 1940
och 1947. Det sker en minskning av arbetare mellan åren 1950 och 1958. I början av
vår undersökningsperiod är antalet män fler än kvinnor. Dock vänder detta vid andra
världskrigets början, då jobbar sammanlagt 82 personer i produktionen och av dessa är
50 kvinnor. Efter andra världskrigets slut blir männen återigen fler och år 1947 så
kategoriseras arbetarna in efter ålder. För män under 21 år samt för kvinnor under 18
år. Vidare kan vi även se att det fanns 15 förmän fördelade på 11 män och 4 kvinnor.
Detta är enda gången förmän finns med i produktionen under vår undersökningsperiod.
I slutet av vår undersökningsperiod är männen nästan dubbelt så många som kvinnorna
och det jobbar nu 8 män under 21 år på fabriken. Dock kan vi inte se några kvinnor
under 18 år. Från senare delen av undersökningsperioden är personalen indelad efter
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befattningar och var de arbetar.

Tabell 3: Tjänstefördelning för kontorspersonal vid AB Gotthard Nilsson 15 april
1959.
Kontoret
Direktionen
Textilavdelning
Järn- och metallavdelning
Filialavdelning
Ekonomiavdelning
Övrig personal
Kontorsstädning
Totalt

Män

Kvinnor
2
5
4
1
0
7
0
19

1
1
3
3
3
11
2
24

(GN H1 Vol.5)
Utifrån tabell 3 kan vi utläsa att kvinnorna var i majoritet på kontoret och att de var
representerade inom samtliga avdelningar. Det var många män som arbetade på
textilavdelningen i jämförelse med antalet kvinnor. Kvinnorna finns istället under
rubriken övrig personal. Vi kan även se att det är kvinnorna som arbetar på
ekonomiavdelningen och städning och där finns inga män.

Uppgifter finns även för anställda i arbetsledande positioner, vilket visas i tabell 4.

Tabell 4: Tjänstefördelning för tjänstemän, arbetsledare och förmän vid AB Gotthard
Nilsson 15 april 1959.
Arbeten
Vaktpersonal
Sorteringen
Färgeriet
Konstull och konstbomull
Järn- och metallavdelning
Smältverket
Tagelberedningen
Styckegodsavdelningen
Lossning och lastning
Totalt

Män

Kvinnor
3
2
1
2
2
3
2
1
1
17

2
1
0
0
0
0
0
0
0
3

(GN H1 Vol.5)
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Enligt denna tabell var det endast 3 kvinnor representerade inom gruppen för
tjänstemän, arbetsledare och förmän. Dessa kvinnor arbetade som vaktpersonal eller
som arbetsledare inom sorteringen, en avdelning där de flesta kvinnor i produktionen
arbetade på.. Annars är det, som vi tidigare nämnt, tydligt att männen är arbetsledare
på de avdelningar där tyngre arbetsuppgifter som exempelvis arbete inom smältverket
samt järn- och metallavdelningen utförs.

Det största antalet anställda fanns inom produktionen och från 1950 finns uppgifter om
anställda inom olika avdelningar.
Tabell 5: Tjänstefördelning för arbetare i produktionen vid AB Gotthard Nilsson 28
januari 1950
Arbeten
Lossningen
Sortering gammalt
Vakö
Sortering nytt
Putslappar
Färgeriet
Yllerivningen
Drousseringen
Garnetteringen
Bomullsrivningen
Övrig textil
Skrotgården
Plåtpressningen
Metallsorteringen
Metallsmältverket
Tagelberedningen
Svinhår
Pappersavfall
Säckar
Användbara
Varumottganingen
Verkstaden
Ångpannecentralen
Lastbilarna
Diversearbetare
Totalt

Män

Kvinnor
4
11
1
3
1
9
3
3
2
10
2
3
10
4
11
9
1
0
0
2
1
8
2
2
4
106

0
27
5
41
5
0
8
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
93
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(GN H1 Vol.5)
Enligt tabell 5 kan vi utläsa att det kvinnor jobbar med sortering, där endast 3 män är
representerade och antalet kvinnor uppgår till 41. Vidare kan vi se att männen utför det
tyngre

arbetet,

exempelvis

skrotgården,

plåtpressning,

tagelberedning,

metallsmältverket och metallsorteringen. I dessa grupper är kvinnorna inte
representerade. Uppgifter som kvinnorna arbetar med är säckar, svinhår, pappersavfall,
diversearbetare, droussering, ylleririvning och vakö. Dock är de inte så många på dessa
stationer. Istället är kvinnorna, som tidigare nämnt, representerade inom sorteringen.
Männen är representerade inom de flesta arbetsuppgifter

Endast smärre förändringar har ägt rum fram till 1959, vilket framgår av tabell 6.
Tabell6: Tjänstefördelning för fabriksarbetare vid AB Gotthard Nilsson 15 april 1959.
Arbeten
Sorteringen
Färgeri och putslappar
Carbonisering
Konstull och droussering
Konstbomull
Skrotgården
Plåtpressning
Metallsortering
Smältverket
Tagelberedning
Svinhårsavdelning
Papperavfall
säckavdelning
Styckegods och
godsmottagning
Verkstaden
Ångcentralen
Lastbilar
Personbilar
Lossning och lastning
Diverse
Totalt

Män

Kvinnor
16
1
10
26
20
6
11
13
12
8
1
3
0

45
2
0
19
0
0
1
0
1
2
0
2
1

3
8
1
2
1
4
1
147

0
0
0
0
0
0
1
74

(GN H1 Vol.5)
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I slutet av vår undersökningsperiod, år 1959, kan vi se att kvinnorna fortfarande
arbetar inom sorteringen. Men nu har även många kvinnor anslutit sig till avdelningen
konstull och droussering. Detta är de 2 stora kvinnliga arbetssysslorna. Vi kan utläsa
att det är männen som agerar chaufförer på företaget samt att dem fortfarande utför de
tyngre arbetena som plåtpressning och metallsortering. Säckavdelningen är det enda
arbetsmoment som mannen inte är representerad i, istället är det 1 kvinna som utför
denna syssla. Det är även intressant att se, även om dem är få till antalet, kvinnor
representerade inom plåtpressning, smältverket och tagelberedningen. Yrken som
tidigare varit manliga på företagen.

34

35

5.2 Produktionsförhållanden - Genusarbetsdelningens
förändringar
Hierarkierna samt arbetsdelningen för de tidiga åren av undersökningsperioden, utifrån de
dokument som finns i AB Gotthard Nilssons arkiv, visar att endast ett fåtal kvinnor arbetade
bland kontorspersonalen och då i underordnad ställning. I produktionen var kvinnan i
minoritet även om det fanns arbetsuppgifter där hon var i majoritet. Till skillnad från mannen
som var representerad i samtliga arbetsuppgifter inom produktionen på Gotthard Nilsson var
de flesta kvinnliga arbetare aktiva inom olika sorteringsarbeten. Huruvida relationen mellan
manliga och kvinnliga arbetare såg ut, utöver lön, kan tolkas med hjälp av fotografier från
verksamheten där vi kan vi se en arbetsdelning även under de tidiga åren. Enligt fotografi1
som återfinns i fotobilagan,(se bilaga 1) visas 5 kvinnor och 1 man. Mannen övervakar
kvinnornas arbete. Kvinnorna utför någon form av enklare textilarbete och mannen på bilden
tittar på kvinnorna när de arbetar. Fotot är från 1920-talet Arkivet innehåller flera bilder från
den här verksamheten under perioden 1920-1930-talet. Det finns inga uppgifter från 1920talet hur många som arbetade på de olika avdelningarna. . Men vi kan utläsa att år 1950
arbetade 68 kvinnor på avdelningarna ”sortering gammalt” och ”sortering nytt”. Männen
uppgick till 17 stycken. År 1959 arbetade 45 kvinnor inom sorteringen och antalet män var då
16. Av de totalt 93 anställda kvinnorna i fabriken år 1950 arbetar 70 procent av kvinnorna på
de avdelningarna. Fotografi 2 från 1954 visar 10 stycken kvinnor som sorterar textilier. Bilden
är tagen under tiden kvinnorna arbetar och den visar att kvinnorna arbetar sida vid sida. Enligt
tjänstefördelning finns det män som arbetar med sortering av textilier, men de visas inte på
några bilder från den tiden.
Enligt tjänstefördelningarna från de senare åren av undersökningsperioden visas det att
männen är i majoritet i 17 av arbetsuppgifterna och ensamma om att utföra dem i 16 av dem
år 1950. Enligt fotografi 3från 1940-talet arbetar mannen på konstullsavdelningen vid en
maskin. Han porträtteras ensam i färd med att manövrera maskinen. Enligt vår statistik var det
år 1950 endast män som utförde det maskinella arbetet kring bomullsrivning. Det arbetade då
10 män och 0 kvinnor med detta arbetsmoment. År 1959 hade denna siffra stigit och området
hade bytt namn till konstbomull. Fortfarande var det endast män som utförde detta
arbetsmoment och det var 20 stycken som var verksamma vid maskinerna.
En annan avdelning som dominerades av männen enligt tjänstefördelningarna ifrån slutet av
undersökningsperioden var metallsmältningen. På fotografi 4från 1954 visas en man som
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utför ett maskinellt arbetsmoment och vi kan se att mannen utför arbetet självständigt. Arbetet
som utförs är någon form av smältning som är ett tyngre arbete. Enligt vår statistik så utförde
år 1950 männen arbetet inom smältning. Inom metallsmältverket arbetade detta år 11 män och
0 kvinnor. År 1959 hade denna siffra ökat, både på den manliga och kvinnliga sidan. Då
arbetade 12 män och 1 kvinna i smältverket. Männen utgjorde år 1959 92 procent av arbetarna
på avdelningen.
Vidare visar fotografi 5 från 1950-talet en man som arbetar med plåtpressning. Mannen utför
arbetet självständigt och runtomkring honom är det mycket metallskrot. Detta arbete utförs
maskinellt av mannen. Enligt vår statistik var det år 1959 11 män och 1 kvinna som arbetade
med plåtpressningen på Gotthard Nilsson AB. Tio år tidigare, alltså år 1949 var denna siffra
10 män och 0 kvinnor. Männen utgör 91 procent av de som arbetar med plåtpressning.
Dokumenten i arkivet berättar inte om det fanns arbetsledare och vilka det var som var det.
Den informationen får vi först för år 1947 där förmän och arbetsledare skrivs ut på
dokumenten. År 1947 fanns det 15 stycken förmän varav 11 var män och 4 var kvinnor.
Dokumenten från senare tid visar också att det fanns arbetsledare och tjänstemän som
särskiljdes på dokumenten. Utifrån fotografi1 från 1920-talet kan vi se kvinnor som arbetar
med sortering under uppsikt av en man som granskar arbetet. Dessa bilder finns det ett flertal
av i arkivets fotosamling. Det ger oss möjligheten att hävda att det fanns en hierarki även
under de tidiga åren av undersökningsperioden. Jämför vi sedan fotografi 1 med fotografi 2
tagna under 1950-talet ser vi att de 10 kvinnorna arbetar utan att någon bevakar dem. Det
fanns dock en kvinna i arbetsledande ställning inom sortering 1959. Enligt diverse dokument
mellan åren 1906-1965 går det tydligt utläsa att män och kvinnor arbetade med olika uppgifter
på olika arbetsplatser vid företaget. Som vi tidigare nämnt var det flest män som innehade de
högre positionerna. Kvinnorna arbetade istället mycket med sortering, droussering samt
bearbetning av konstull. Detta jobb kan vi med hjälp av våra bilder se utfördes i små lokaler
inne i byggnaden. Mannens arbetsuppgifter skiljde sig från kvinnans markant, han arbetade
med tyngre uppgifter som exempelvis metallsmältning, plåtpressning och färgeri. Dessa
arbetsuppgifter utfördes både utomhus och inomhus. Med hjälp av våra fotografier kan vi
styrka de skilda arbetsuppgifterna som män och kvinnor utförde. Exempelvis går det se att det
endast var kvinnor som arbetade vid bandsorteringen där de sorterade lump och väv. Vidare
går det se att det var mannen som arbetade med textilpressning som var ett typiskt mekaniskt
arbete. Denna arbetsdelning har enligt diverse dokument och statistik sett likadan ut över den
period vi valt att undersöka. Detta stärks framförallt genom vår bildanalys där vi valt att
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analysera diverse bilder från olika årtionden för att försöka ge en tydlig och rättvis bild över
arbetsdelningen och dennes eventuella förändring.
Tyvärr saknas det statistik över antalet anställda inom produktionen under 1920-talet och
början av 1930-talet, en anledning tros vara en brand på Gotthard Nilsson där diverse
dokument försvann.
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5.3 Arbetsvillkor för kvinnor och män.
På kontoret görs ingen skillnad på vilka befattningar de innehar under den tidiga delen av
undersökningsperioden. Utifrån lönelistor går det att se att det är stor skillnad mellan den som
tjänar mest i månaden och den som tjänar minst. Det skiljde närmare 3000 kronor. Senare
delen av undersökningsperioden blir tjänstefördelningen tydlig på kontoret. Där delades
kontorspersonalen in i olika avdelningar.
Tabellerna i detta kapitel är till för att presentera skillnader mellan manligt och kvinnligt vad
gäller löner för vår undersökningsperiod vid Gotthard Nilsson AB. Vi har valt att bryta
kontorspersonal och övrig person för sig för att på så sätt underlätta läsningen.
Tabell 7: Medellön(i sek/mån) för anställd kontorspersonal vid Gotthard Nilsson AB

Personal 1917
1919
1939
Män
379
289
Kvinnor
128
143
Totalt

507

432

1940

341

1947

1950

1958

1959

401

(GN F3 Vol.15. GN H1 Vol.5.)

Enligt tabell 7 kan vi utläsa att mannen, I början av vår undersökningsperiod tjänade 3 gånger
så mycket som kvinnan. Dock skedde det en kraftig lönesänkning för mannen inom en
tvåårsperiod och då tjänade mannen endast dubbelt så mycket som kvinnan. Tyvärr saknas
information om exakta löneposter för män och kvinnor i många år av vår undersökning. Vad
vi dock kan se är att medellönen sjönk med nästan 100 kronor när andra världskriget bröt ut.
Utifrån lönelistorna ser vi även att manliga förmän har högre lön än kvinnliga. Det saknas
löneuppgifter för anställd personal vid kontoret efter andra världskrigets slut.
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Tabell 8: Medellön(i sek/mån) för anställd personal i produktionen vid Gotthard Nilsson AB
Arbetare
Män under 21 år
Män över 21 år
Kvinnor under 18 år
Kvinnor över 18 år
Förmän män
Förmän kvinnor
Snittlön

1917

1919

1939

1940

109.5

129.8

183.5

200.8

50.6

80.6

93.2

108.3

100.3

110.8

128.4

142.9

1947
220.6
376.1
179
255.3
502.2
334.2

1950
306.5
488.5
217.3
286.5

1958
854.4

1959
509.1
841.4

545.5

540

326.1

392.2

742.8

519.5

(GN F3 Vol.9. GN F3 Vol.16. GN F3 Vol.15. GN F3 Vol.16. GN H1 Vol.5.)
Av tabell 8 framgår att I början av vår undersökning tjänade en man som arbetade inom
produktionen mer än dubbelt så mycket som kvinnan. Dock närmade sig kvinnan mannen
inom en tvåårsperiod för att 20 år senare återigen tjäna hälften av vad mannen tjänade. Vi
kan även utläsa att det efter andra världskriget skedde en kraftig ökning av medellönen,
från första världskrigets utbrott till slutet på kriget skedde det en dubbling av medellönen
för produktionsanställd personal. Efter andra världskrigets slut framkommer det även
uppgifter om skillnader i lön beroende på ålder hos arbetstagaren. Året innan vår
undersökningsperiods slut var medellönen som högst, närmare bestämt 743 kronor. På ett
år skedde dock en sänkning till 520 kronor.
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6. Diskussion
6.1 Hur såg arbetsorganisationen ut vid AB Gotthard Nilsson i
början av 1900-talet och hur förändrades den fram till 1959?
Enligt Ulla Wikander så ökade skillnaderna i arbetsdelningen mellan män och kvinnor i
början av 1920-talet. Industrialiseringen blev mer organiserad.(Wikander,1988:215-217) I
början av vår undersökningsperiod, år 1917 så delades de anställda in i magasin- och
kontorspersonal. I slutet av vår undersökning sker en mer detaljerad indelning kring vilka som
utför de olika arbetsuppgifterna på Gotthard Nilsson AB. Det går från vårt resultat utläsa att
männen hela tiden varit fler än kvinnorna på företaget, dock har det vid andra världskrigets
början varit en majoritet av kvinnor som arbetat inom bolaget. Efter krigets slut, år 1947 så
var männen återigen fler än kvinnorna. Då hade det även införts en kategorisering efter ålder.
Män under 21 år och män över 21 år och samt kvinnor över 18 år och kvinnor under 18 år. År
1947 fanns det sammanlagt 172 stycken arbetare, männen var tillsammans 89 stycken och
kvinnorna 82 stycken. Under andra världskriget blev produktionstrycket så högt, i flera olika
företag runt om i landet, att kvinnor fick arbeta nattetid och även kvinnor under 18 år fick
dispens för att utföra nattarbete. Detta för att kunna möta upp efterfrågan på
krigsmaterial.(Overud, 2005:135-137)
Gotthard Nilsson fortsatte sedan att expandera och år 1950 arbetade det 207 personer vid
företaget. Av dessa var 85 kvinnor. Detta årtionde började företaget göra en tjänstefördelning,
alltså skriva ner exakta arbetspositioner för män och kvinnor. Männen utför fler
arbetsuppgifter än kvinnorna men det finns kvinnor som jobbar med ”manliga
arbetsuppgifter”. Samma sak gäller männen, kvinnorna utför 9 olika arbetsuppgifter men det
är endast i en av dessa uppgifter som männen förekommer.
I slutet av vår undersökningsperiod arbetar det 147 män och 74 kvinnor i produktionen.
Antalet tjänstemän, arbetsledare och förmän uppgår till 17 män och 3 kvinnor.
Den enda perioden som kvinnorna varit fler änmännen var vid andra världskrigets början och
detta tror vi beror på ett ökat produktionstryck samtidigt som mannen skulle ställa upp i
beredskap för krig. Precis som Overud nämner det så ses kvinnorna endast som en reserv till
den manliga arbetskraften i dessa beredskapstider. Detta var vanligt förekommande i andra
europeiska länderna vid tidpunkten.
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Ni bör skriva något om att arbetsorganisationen inte ändrades nämnvärt, De kvinnro som
arbetade såväl ibörjan som i slutet av perioden utförde liknande arbete.

6.2 Hur framträdde genusarbetsdelningen på AB Gotthard
Nilsson mellan åren 1917-1959?
I teorikapitlet beskriver vi Hirdmans teori beträffande genussystemet och dess två logiker,
isärhållande och hierarki.

Nedan ska vi analysera arbetsorganisationen på AB Gotthard

Nilsson för att belysa hur arbetsdelningen framträdde. Det gör vi med hjälp av Hirdmans teori
och den tidigare forskningen.
På kontoret fanns det en hierarki där mannens arbete värderades högre, utifrån de
löneuppgifter vi kunnat identifiera samt att det fanns en viss uppdelning i fråga om
arbetsuppgifter. Resultatet visar att andelen kvinnor ökade på kontoret. År 1917 var det 8 män
och 3 kvinnor och år 1959 var det 19 män och 24 kvinnor. Enligt Wikander (1999:118)
förklaras den ökande kvinnliga arbetskraften inom administration och kontor med att
kvinnans lön var lägre och därför blev hon mer attraktiv inom den sektorn. Vidare menar hon
att mannen fortfarande kontrollerade de betydande positionerna, vilket betyder att hierarkin,
med kvinnan som underordnad fortfarande gällde. Något som förbryllar oss är att det finns en
kvinna inom direktionen på företaget. Vi diskuterat olika typer av förklaringar till det. En
möjlighet är att hon är sekreterare till en eller båda de andra inom direktionen. En annan
förklaring torde vara släktskap eller familjeband till ägaren.

Tittar vi på vilka avdelningar kvinnorna och männen återfanns på företaget ser vi att båda
könen var representerade på kontoret och i fabriken. För att ge en mer nyanserad bild måste vi
granska andra delar av vårt resultat för att få en bättre förståelse. En sådan aspekt är lönerna
och hur dem skiljer sig åt mellan män och kvinnor. På kontoret hade mannen 379 sek i
månaden och kvinnan 128 sek i månaden år 1917. På fabriken hade männen 109,5 sek i
månaden och kvinnan 50,6 sek i månaden vid samma år. Utifrån lönesättningen över hela
undersökningsperioden påstår vi att det fanns en hierarki, där mannens arbete värderades
högre. Mannen och kvinnan befann sig på samma arenor men insatsen värderades olika.
Bilderna vi valt att analysera visar att det fanns en hierarki. Flera bilder ifrån perioden visar
hur kvinnan utför sorteringsarbete där mannen bevakar arbetet. Därför kan vi hävda att det
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fanns en hierarki där mannen stod högst. Männen innehade dessutom, enligt senare års
tjänstefördelningar, positioner på företaget som innebar mer ansvar. Exempel på sådana
tjänster var förmän och arbetsledare. Av de 20 stycken arbetsledare och förmän som fanns år
1959 var 17 stycken män. Lidestad (2005:14) beskriver detta fenomen som en vertikal
segregering, vilket betyder att männen haft de överordnade positionerna på fabrikerna. En
annan studie gör gällande att arbetsmarknaden hade tre nivåer och att mannen befann sig på
den övre nivån, vilket innebar högre befattningar inom företagen. Det legitimerades med
samhällsnormen om att mannen skulle vara familjeförsörjare. (Svensson 1995:301)
Bilderna visar även något annat som vi inte lyckats fånga i dokumenten, nämligen skildringar
av arbetet i fabriken under perioden. De visar att män och kvinnor sysslade med olika saker på
fabriken. De foton som skildrar män på fabriken är tagna i en arbetsprocess vid någon typ av
maskin eller smältugn. Männen är ensamma på bilden och de utför arbetet självständigt.
Kvinnorna fotograferas tillammans med andra arbeterskor i utförandet av sorteringsarbete.
Under senare delen av undersökningsperioden framkommer tjänstefördelningar som delar in
arbetarna efter olika arbetsuppgifter och befattningar. Tjänstefördelningarna visade att det
fanns arbeten som endast utfördes av det ena eller andra könet samt att det fanns en stark
koncentration av kvinnliga arbetare vid sorteringsarbetet. Mannen verkade inom de flesta
arbetsuppgifterna och han var ensam om att utföra flertalet av arbetsuppgifterna på företaget.
Män och kvinnor verkade inom samma område men det fanns en intern uppdelning, eller en
intern segregering som Lidestad (2005:14) beskriver. Utifrån Hirdmans teori om
genusarbetsdelningen och isärhållandet mellan könen blir det tydligt att se att denna logik
verkade inom företaget. Kvinnor och män fanns på samma avdelningar, men de gjorde olika
saker.
Vidare visar vårt resultat att männen hela tiden arbetat vid tyngre maskiner medan kvinnorna
utfört lättare arbeten som exempelvis sortering vid löpande band. Enligt undersökningen som
Silverstein gjorde vid sex olika företag så var det så att kvinnorna utförde just lätta, monotona
arbeten medan männen utförde de tyngre arbetena (Gonäs, 1989:95). Det är som Hirdman
säger; Mannen och kvinnan föds in i olika roller och det kan kopplas till arbetet (Hirdman
1992:228). Mannen ska utföra det tunga arbetet medans kvinnan ska utföra det lätta och
monotona. När mekaniseringen infördes fick kvinnan testa på nya arbetsuppgifter, hon tog sig
in på de manliga arbetspositionerna. Detta var dock endast för att utföra enklare och
monotona arbetsuppgifter. Statusen på arbetsmomentet var avgörande för om det skulle
innehas av en man eller kvinna. Var det hög status var det ett givet manligt jobb och tvärtom
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gällde för kvinnorna. (Wikander 1988:109) Utifrån tjänstefördelningarna och bilderna från de
senare åren syns en tydlig genusarbetsdelning på AB Gotthard Nilsson och om vi tittar på vad
för typ av moment som utfördes av respektive kön blir det tydligt att männen självständigt
utför mekaniserade arbetsuppgifter, medans kvinnorna i synnerhet utför monotona
arbetsuppgifter. De förekom heller inte i en majoritet av de olika arbetsmoment, vilket betyder
att det fanns manliga och kvinnliga arbeten. Wikander (1988:109) hävdar att det enbart inte
går att titta på om arbetsuppgiften är mekaniserad utan hänsyn måste tas till vilken status
arbetet innehar för att förklara arbetsdelningen.

6.3 Hur såg arbetsvillkoren ut mellan män och kvinnor på AB
Gotthard Nilsson?
I början av vår undersökning, år 1917, tjänade mannen dubbelt så mycket som kvinnan.
Kvinnan fick sedan en löneökning som gjorde att hon närmade sig mannen. Men precis innan
andra världskrigets utbrott så hade mannen återigen uppnått dubbelt så hög lön som den
kvinnliga arbetaren. Efter krigets slut så hade både mannen och kvinnan ökad sina löner, dock
kvarstod fortfarande stora skillnader i lönekuvertet. Det går som sagt utläsa tydliga skillnader
mellan män och kvinnor rörande deras löner. Kontorspersonalen utförde liknande uppgifter
men ändå tjänade mannen mer än kvinnan och därför går det påstå att mannens arbete
värderades högre än kvinnans. En stor anledning till att kvinnan anställdes var den betydande
lönsamheten, en kvinna hade helt enkelt mindre lön än mannen och därför var det billigare att
anställa henne.(Wikander,1999:118)
Dock kunde det endast ses som en delförklaring till genusarbetsdelningen, om företaget
endast eftersträvade billig arbetskraft skulle kvinnorna ha dominerat på arbetsmarknaden.
Mellan 1920-1940-talet ville fabrikerna få in kvinnor i sin organisation, inte för att hålla ned
lönerna utan för att kunna övergå till individuella betalda arbetsmoment och på så sätt kunna
uppnå en större effektivitet. (Wikander,1988:222-226)
Tillägg förekom på Gotthard Nilsson AB. Ett vanligt sådant var tillägg för arbete vid löpande
band och detta tillföll kvinnorna eftersom det var dem som utförde arbetet vid de löpande
banden. Chaufför var ett yrke som gav tillägg och det var männen som utförde detta.
Sociologen Moore talar i sin forskning om hur personer med makt är styrande och därmed
slipper utföra arbeten som klassas som lågstatusarbeten. Detta kan vara enformiga och
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monotona arbeten, som exempelvis sortering av ull- ett typiskt kvinnligt arbetsmoment på
Gotthard Nilsson AB. I våra bilder kan vi se att mannen innehar makten genom att stå och
inspektera kvinnorna när de utför monotona arbeten.(Wikander,1991:7)
Enligt Kerstin Norlander så speglades mannens lön på hur länge han varit anställd vid
företaget. Kvinnans lön varierade beroende på om hon var minderårig eller inte. Det går alltså
säga att storleken på ditt lönekuvert berodde främst på om du var man eller kvinna.År 1925
tjänade kvinnan cirka 57 procent av mannens lön.(Norlander 2000:160-161)
Ett annat exempel på att männen var bättre betalda går att utläsa från statistiken på
Liljeholmens stearinfabrik AB (LSAB): två kvinnor som hade arbetat i stearintvätten tjänade
86 öre/timme. Dessa två blev sedan ersatta av två män. Dessa män kom då att tjäna 1,43 samt
1,76 öre/ timme. Detta går även koppla till Wikanders analys av arbetet på Gustavsbergs
porslinsfabrik. Här arbetade männen med ett efterarbete som ansågs vara ett manligt
högstatusarbete som innebar bra betalning. Detta yrke kom sedan att mekaniseras och det blev
genast ett kvinnligt yrke, dock utan den höga status som männen hade haft. Istället blev det ett
lågstatusarbete. Med dessa två exempel går det tydligt bevisa att männens arbetade värderades
högre än kvinnornas. (Norlander,2000:162)
Enligt vår tidigare forskning går det utläsa att det alltid varit skillnader mellan män och
kvinnor rent lönemässigt. Dem kan ha utfört nästan exakt samma arbetsuppgifter, ändå har
mannen nästan tjänat dubbelt så mycket som kvinnan. När mannen tagit över en kvinnlig
arbetsuppgift har han ökat sin lön i jämförelse med vad kvinnan, som utförde samma
arbetsuppgift, hade. Hirdman påpekar i sin forskning att mannen är överlägsen kvinnan och
det han tycker ska gälla gäller. Denna typ av logik gör att män tar över kvinnliga
arbetsmoment och därmed stiger anseendet på momentet och det sker även en löneökning.
Om det blir tvärtom, att kvinnorna tar över en manlig arbetsuppgift, så sjunker anseendet och
även lönen. Vidare talar Hirdman om hur vi föds in i manliga och kvinnliga arbetsuppgifter.
Kvinnan ska exempelvis arbeta inom vård och omsorg medan mannen bästa lämpar sig för
tyngre arbete inom industrin. Kvinnor ska utföra enkla uppgifter eftersom dem inte klarar av
svårare uppgifter. Till sist pratar Hirdman om mannen som norm och kvinnan är den
avvikande och detta gör att männen får en maktposition som kan utläsas i löner och status på
arbete vid olika fabriker. På Gotthard Nilsson kan vi se att männen utför tyngre
arbetsuppgifter och dem övervakar även kvinnorna i sitt arbete. Detta uppvisar en tydlig makt
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och kan kopplas till lönedokumenten som tydligt visar att kvinnorna är underbetalda i
jämförelse med männen.

6.4 Förslag till vidare forskning
Det hade varit intressant att undersöka hur arbetsdelningen ser ut på Gotthard Nilssons AB,
numera Stena, idag och göra en studie kring detta. Ett annat förslag på vidare studier är det
världsomspännande imperiet IKEA och deras arbetsdelning under de första årtiondena vilket
också har sin grund i Älmhult. Som vi nämner i vårt syfte har det skedde en ökning av
löneskillnader mellan det manliga och kvinnliga könet sedan 2006-års alliansregering
bildades. Därför hade det varit intressant att undersöka hur detta ser ut på Stena idag. Det
hade även varit av intresse att undersöka IKEA eftersom det är känt över hela världen. Vidare
talar även artikeln om att lönerna har närmat sig varandra inom vissa områden. Ett förslag på
forskning skulle då kunna vara att undersöka inom vilka områden detta är och varför
löneskillnaderna har minskat just där.

7. Sammanfattning
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Sammanfattning:
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka skillnader i arbetsvillkor, arbetsuppgifter
samt löner på ett företag beläget i Småland. Vi har då fokuserat på tidigare forskning som rört
detta ämne och utifrån det kommit fram till följande frågeställningar:
1. Hur såg arbetsorganisationen ut vid AB Gotthard Nilsson i början av 1900-talet
och hur förändrades den fram till 1959?
2. Hur framträder genusarbetsdelningen på Gotthard Nilsson mellan åren 19171959?
3. Hur varierade arbetsvillkoren mellan män och kvinnor på Gotthard Nilsson
AB?
Vi har i besvarandet av frågorna använt oss av en kvalitativ metod, både vad gäller analysen
av diverse statistik samt även när vi analyserat olika bilder.
Vidare har vi i teoridelen använt oss Yvonne Hirdmans begrepp Husmoderskontraktet,
jämlikhetskontraktet och tillslut jämställdhetskontraktet. Vårt resultat visar att det funnits
stora skillnader i löner mellan det manliga och kvinnliga könet. Vi har också kunnat utläsa att
mannen arbetade med specifika arbetsuppgifter som ofta innebar tyngre arbete. Kvinnan
arbetade med lättare uppgifter som ofta vara monotona och det var inte ovanligt att mannen
övervakade kvinnans arbete. Avslutningsvis har vi kunnat se att kvinnan var övertalig mannen
under andra världskriget, detta var dock enda gången som kvinnor var fler än männen. Om vi
kopplar resultatet till våra teoretiska utgångspunkter så kan vi se att Hirdmans teori om
genussystemet och dess två logiker, isärhållandet och hierarkiseringen var rådande på AB
Gotthard Nilsson. Kvinnans förvärvsarbete på företaget var begränsat till ett antal
arbetsuppgifter under undersökningsperioden. Hennes lön var väsentligt lägre än mannens och
hennes inflytande över ledande positioner var begränsat. De har även på andra arbetsplatser
tjänat mindre än mannen samtidigt har hon utfört enklare monotona uppgifter. På andra
fabriker var det även vanligt förekommande att kvinnorna blev extrainkallade under
krigsåren.
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8. Fotobilaga
Bilaga 1

Imago: Bilden är svartvit och är tagen under 1920-talet. På fotografiet syns fem kvinnor och
en man. Bilden är tagen inomhus i ett rum med fönster. På ena sidan av en arbetsbänk står de
fem kvinnorna och på andra sidan står mannen. Rummet är stort med diverse saker.
Människorna på bilden står långt ifrån fotografen. Kvinnorna tittar ner mot bänken, medan
mannen tittar mot kvinnorna. Mannen har hatt och rock.
Video: Kvinnorna verkar arbeta med någon form av textil och ger inte fotografen någon
uppmärksamhet utan har fullt fokus på arbetsuppgiften. Vi får uppfattningen av att kvinnorna
känner sig pressade eftersom mannen övervakar deras arbetsuppgift. Mannens närvaro i
bilden förmedlar en tydlig maktposition där han står och övervakar den, i våra ögon,
underkuvade kvinnan. Arbetsuppgifterna ser enkla och monotona ut, det verkar inte vara
särskilt ansträngande eller tungt. Fotografens position tyder på att hen vill skapa en bild som
inte är konstruerad. Om bilden varit konstruerad hade troligtvis fotografen valt att ta fotot
något närmare aktörerna. Dessutom har fotografen valt att visa upp att de som arbetar
(kvinnorna) på bilden granskas av en observatör (Man). Utifrån det sättet att se på bilden går
det tydligt att utröna en maktposition mellan män och kvinnor. I de bilder som framställer
männens arbetsuppgifter visas endast mannen upp enskilt utan att någon övervakar honom
Detta saknas i de bilder som framställer männens arbetsuppgifter.
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Bilaga 2

Imago: Bilden är svartvit och är tagen 1954 från textilproduktionen. Tio stycken kvinnor syns
på fotografiet och de står alla vid någon form av bord och tittar neråt. Ingen har ögonkontakt
med kameran. Rummet är stort och innehar stora fönster. Det finns gott om arbetsbänkar.
Kvinnorna har någon form av arbetsförkläde på sig. Vid kvinnorna finns det olika sorters
textilier.
Video: Arbetet ser monotont ut där kvinnorna står vid sina bänkar och utför diverse
sorteringsarbete av textilier. De bär enklare arbetskläder med uppkavlade ärmar. Förmodligen
är arbetsmiljön trivsam, byggnaden som de arbetar i är både stor och släpper in mycket ljus.
Kvinnornas placering på arbetsgolvet inbjuder till konversationer mellan dem, eftersom de
står två och två vid arbetsbänkarna. Vad vi kan se på bilderna är det endast kvinnliga arbetare
som utför dessa uppgifter. Det tyder på att arbetsuppgiften är en kvinnlig syssla. .

50

Bilaga 3

Imago: Bilden är Svartvit och är tagen i konstbomullsfabriken under 1940-talet. Fotografiet
innehåller en man som står bredvid en maskin. Han är vänd mot maskinen med blicken riktat
snett neråt och ger ingen uppmärksamhet till fotgrafen. Kläderna han bär är heltäckande och
på huvudet har han en keps. Fotografiet visar inte mycket av vad som finns runt omkring
maskinen eftersom det är taget relativt nära.
Video: Enligt oss ser detta arbetet inte så ansträngande ut. Det innehåller maskinella
arbetsmoment som utförs av maskinen vilket gör honom till passiv i sin arbetsuppgift. Bilden
förmedlar även en föreställning om att mannen på bilden sköter sina arbetsuppgifter utan
inblandning av någon annan. Han är självständig och bemästrar den tekniska skötseln av
maskinen.
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Bilaga 4

Imago: Bilden är svartvitt och är tagen år 1954. Den visar en man som utför ett arbetsmoment.
Denna maskin verkar vara maskinell. Mannen är klädd i arbetarbyxor och tröja utan täckta
underarmar, han har även en uppknäppt krage. Han har någon form av huvudbonad. Framför
maskinen står en arbetsbänk. Mannens uppmärksamhet är på arbetet och han är fokuserad.
Video: Arbetet verkar ske på en nedre våning eftersom en trappa syns i bakgrunden.
Arbetsuppgiften verkar utföras av en person, vilket visar på en viss självständighet i arbetet.
Mannen är lite lättare klädd och detta tror vi kan bero på att värmen är relativt hög eftersom
han arbetar med någon form av smältning. Det verkar vara en manlig arbetsuppgift eftersom
inga kvinnor syns till. Arbetet förefaller också rätt monotont eftersom det vi ser av arbetsytan
inte inbjuder till andra former av arbete än just detta vi ser på bilden. Vi antar att arbetet är
maskinellt eftersom mannen verkar hålla inne en knapp som styr smälthärden. Fotografens
motiv till bilden är att visa hur en arbetsplats på Gotthard Nilsson kan se ut.
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Bilaga 5

Imago:Bilden är svartvitt och är tagen under 1950-talet. Den illustrerar en man som utför
plåtpressning på en av Gotthards fabriker. Mannen arbetar ensam och arbetsplatsen är
belamrad med metallskrot. Det ligger mycket metallrester runt arbetsplatsen. Mannen är klädd
i grova kläder och handskar. Bilden är tagen i ett läge då den arbetande mannen utför ett
arbetsmoment. Hans blick och närvaro är fokuserad på arbetsuppgiften. Arbetet utförs
maskinellt.
Video: För oss förmedlar bilden en tydlig manlig arbetsuppgift på företaget Gotthard Nilsson.
Fokus ligger på själva arbetsmomentet. Det är tungarbetat och det förefaller att vara en hård
miljö att arbeta i. Bilden förmedlar ett budskap om att arbetet är oerhört tungt och
ansträngande, arbetet ser ut att vara monotont. Vi tror att fotografen vill förmedla en
arbetsprocess på Gotthard Nilsson.
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Bilaga 6

Imago: Bilden är svartvit och är tagen i bandsorteringen under 1920-talet. På bilden syns sex
kvinnor och en man. Kvinnorna har på sig enklare arbetskläder och några bär även
huvudbonad. Mannen har på sig hatt och arbetsskjorta. Framför kvinnorna finns det någon
form utav ett band där det ligger textilier i olika slag. Lokalen är relativt stor och innehar
fönster. Fem av kvinnorna tittar snett neråt mot bandet och textilierna, den sjätte kvinnan är
det svårt att uttala sig om eftersom hon är dold i vänstra hörnet. Mannen står framför de fem
kvinnorna och tittar mot dem. Han har ingenting i händerna.
Video: Utifrån mannens position i rummet och det faktum att han endast står och kontrollerar
arbetsprocessen, tycker vi att han innehar en maktposition. Kvinnan framställs i underordnad
ställning dels genom hennes sätt att se ner samt att hon blir bevakad av mannen. Kvinnorna
verkar utföra någon form av sortering av textilier på ett löpande band. Kvinnorna ser väldigt
koncentrerade ut, något som vi tror kan bero på mannens närvaro.
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Bilaga 7

Imago: Bilden är i färg och från perioden kring 1950-talet. En kvinna står och tar hand om
färgningen av textilier. Hon har en vanlig arbetsrock på sig. I rummet finns flera andra
maskiner och utrymmet är väldigt stort. Likaså finns det många fönster vilket bidrar till en
god belysning. Denna bild användes bland annat till grundaren av företagets namne Gotthard
Nilsson jubileums bok som gavs ut i samband med att företaget firade 50 års jubileum.
Video: Detta är det första fotografiet där en kvinna står och arbetar vid en större maskin.
Arbetet hon utför verkar vara monotont. Enligt oss borde det kunna närvara fler personer på
bilden eftersom det finns gott om plats och bilden innefattar bara en del av maskinen. Vi antar
att bilden endast visar ett arbetsmoment som är kopplat till maskinen. Antagligen krävs det ett
arbetsmoment i andra endan av maskinen. Kvinnan ser mycket koncentrerad ut och hon möter
inte kameran eller fotografen med blicken.
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9. Källförteckning

Otryckt material
Älmhults kommunarkiv(ÄKA)
AB Gotthard Nilsson,(GN)
Ämnesordnade handlingar – samlingsserie F3, volym 15, 1917-1966. Anställd personal 1917.
Ämnesordnade handlingar – samlingsserie F3, volym 16, 1918-1940. Specifikation lönerna
1918-1920.

Ämnesordnade handlingar – samlingsserie F3, volym 14, 1917-1955. Redovisningar till
socialstyrelsen angående arbetstider och avlöningar 1947-1954.
Ämnesordnade handlingar – samlingsserie F3, volym 22, 1926-1956. Korrespondens,
avtalsförslag, löneavgifter mm till avtalsförhandlingar 1926-1955.
Ämnesordnade handlingar – samlingsserie F3, volym 9, 1915-1956. Förteckning över löner
1939.
Statistik H1, volym 5, 1946-1959. Uppgifter om arbetstid och arbetslöner 1946-1959.
Ämnesordnade handlingar – samlingsserie F3, volym 4, 1914-1966. Personalens
pensionsförsäkringsförteckningar 1930, 1947, 1951, 1954.
Ämnesordnade handlingar – samlingsserie F3, volym 22, 1926-1956. Egna kollektivavtal
1927-1956.
Fotografier
Fotografier B2, volym 1, 1900-1955. Diverse äldre fotografier 1900-1930.
Fotografier B2, volym 7, 1906-1965. Arbetsplatser, personal 1920-1940-tal. Arbetsplatser,
arbetsprocesser 1950-tal. Bandsortering i gamla lokalen 1940-tal. Drousseringen 1950-tal.
Textilpressning 1920- och 1940-tal.
Fotografier B2, volym 8, 1920-1965. Metallsmältning 1941, 1954. Plåtpressning 1930-1950tal.
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