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over the company's organisation (does the new technology act as systems transforming) 
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The overall result showed a gendered division of labour, where men were found in 
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sion between men and women in the industry still is very large, which implies that the 
erasure of traditional boundaries has not progressed very far yet, despite the continuing 
computerisation. With regard to how employees experience computerisation, it seems that 
there has been an erasure of boundaries in that men and women perceive computerised 
work in a similar way. The connection between technology and power and influence and 
gender, anyhow, seems to be complex and ambiguous. 
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FÖRORD 

Denna avhandling handlar om vilket inflytande tekniken på lång sikt haft på arbets
förhållandena i den svenska försäkringsbranschen, särskilt ur ett genusperspektiv. 
Jag har velat lyfta fram användarna, såväl män och som kvinnor, och deras upple
velser av det datoriserade arbetet. Avhandlingen bygger dels på registerdata och 
dels också på en enkämndersökning i branschen. 

Jag påbörjade mina forskarstudier för ganska länge sedan. Efter ett mycket långt 
uppehåll fick jag möjligheten att fortsätta studierna och fullfölja mitt avhandlings
arbete vid Luleå tekniska universitet, och det är jag stolt och glad för. Drivkraften 
bakom detta arbete har nog egentligen legat inom mig själv. Jag ville visa att jag 
kunde. Och jag har upplevt det som ett privilegium! Men utan hjälp klarar man sig 
inte i forskarvärlden. 

Jag vill börja med att tacka professor Jan Johansson och docent Göran Jense för 
er ovärderliga hjälp och handledning i slutfasen av detta arbete! 

Jag vil l också tacka min förre handledare docent Sten Tellenback för att du tål
modigt och lugnt har stöttat mig. Jag vill samtidigt rikta ett tack till Jan Wallanders 
och Tom Hedehus stiftelse som finansierat projektet, Rolf Nylén och Lennart 
Berglöf på Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation för att ni har hjälpt 
mig med branschstatistiken, Anna Wikström, Mikael Nilsson och Martin Ribe på 
Statistiska Centralbyrån för att ni på ett utmärkt sätt har hjälpt mig med enkätun
dersökningen och den statistiska bearbetningen och slutligen alla respondenter som 
besvarat enkäten. 

Det är många fler som har hjälpt mig i olika faser och med olika problem under 
arbetets gång. Jag vill tacka Lena Öhman för hjälp med "datatekniken", professo
rerna Sven-Åke Hörte och Einar Häckner för stöd och hjälp, Kerstin Wännman, 
Håkan Ylinenpää för konstruktiv kritik och givande diskussioner samt Paul 
McMillen för hjälp med den engelska texten. 

Då är det bara familjen kvar, ni som tvingats til l ofrivillig delaktighet under så 
lång tid. Det har naturligtvis varit påfrestande för er det har jag förstått. När jag 
för en tid sedan informerade dig Victoria om att jag snart skulle bli färdig med av
handlingen, minns du vad du svarade? 

- "Med din bok? Hoppas att du inte ska skriva nån mer!" 

Luleå i november 1997 

Anita Westerström 
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KAPITEL 1 

Inledning: Genus och teknik i 
försäkringsbranschen 

Det övergripande temat för denna avhandling är vilket inflytande tekni
ken på lång sikt har haft på arbetsförhållandena i den svenska försäk

ringsbranschen, särskilt ur ett genusperspektiv. Inledningsvis v i l l jag 

förklara bakgrunden t i l l att jag valde just detta ämne - och försäkrings
branschen - som objekt för min forskning. 

Mina första egentliga kontakter med försäkringsanställda härrör från 

mitten av åttiotalet då jag medverkade i ett forskningsprojekt som rörde 
arbetsorganisation och medbestämmande i just försäkringsbranschen. Det 

handlade om ett aktionsinriktat forskningsprojekt och min huvudsakliga 

arbetsuppgift var att intervjua försäkringsanställda om deras arbete. 
Under dessa samtal med försäkringsanställda i olika yrken öppnades en 

dittills ganska okänd värld - det vi l l säga försäkringsvärlden - för mig. 

Jag medverkade dessutom i ytterligare ett forskningsprojekt i 
branschen. I detta projekt fokuserades förutom medbestämrnandefrågorna 

också frågor som rörde datateknik och arbetsorganisation. Jag fick ganska 

snart klart för mig vilken omfattande omställning de flesta försäkrings

anställda varit med om under sin yrkesverksamma period i branschen, 

bland annat som en följd av datoriseringen. De flesta av dem jag mötte 

hade arbetat länge i denna bransch och de hade också varit med från bör

jan i datoriseringsprocessen, det vi l l säga redan när man packade upp de 
första terminalerna på 70-talet. Det var inte ovanligt att man hade arbetat 

i branschen under hela sitt yrkesverksamma liv. Den omställning de an-
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ställda upplevt i sin arbetssituation kunde åtminstone delvis ses som en 
följd av de teknikförändringar som skett i försäkringsyrket. 

Det egentliga intresset för just denna avhandlings tema fick jag dock 

något senare, i samband med att jag läste en doktorandkurs om kvinnor 

och teknik. Jag hade inte tidigare funderat nämnvärt över faktorn "kön" i 

tekniksammanhang. Jag hade dock noterat att det stod datorer på så gott 

som varje kvinnlig arbetsplats i de försäkringsbolag jag besökt i samband 
med mina intervjuer, medan de inte var lika vanligt förekommande på 

männens arbetsplatser. Och särskilt sällsynta var de hos män i högre be

fattningar. Jag hade också slutit mig t i l l att försäkringskulturen var 

mycket "manlig" och att den formats på ett mycket speciellt sätt av 

"starka män", i huvudsak av fältmän, men också av dataexperter. Som ett 

uttryck för denna manliga försäkringskultur kan man t i l l exempel se yr

kesbenämningar som "fälttjänsteman", "kundtjänsteman" och "skaderegle-
rare". 

Så småningom växte mina problemställningar fram. Kan det vara så att 

datoriseringen påverkat mäns och kvinnors arbeten på olika sätt? Och i så 
fall hur? Vilka arbeten innehas av kvinnor respektive av män i en bransch 

som är så datortät som försäkringsbranschen? Kan man iaktta några för
ändringar under den senaste tidsperioden, en period som kännetecknats av 

en fortsatt datorisering? Har män och kvinnor fått tillgång til l samma ar

beten, det vi l l säga har ett gränsöverskridande mellan manligt och kvinn

ligt arbete skett i samband med ökad datorisering? Hur har de anställda 
anpassat sig t i l l "det datoriserade arbetet"? Hur har karriärmöjligheterna 

för män och kvinnor påverkats? Hur tas mäns och kvinnors kompetens 

och yrkeskunnande tillvara och hur utvecklas dessa faktorer i situationer 

där försäkringskunskaperna byggs in i datorsystemen? Vad händer vid en 
fortsatt datorisering? Sker det en ökad könsskiktning även i de mest ruti-

niserade arbetsuppgifterna såsom vissa forskare befarat (t i l l exempel 

Westlander & Magnusson, 1988)? Dessa är några av de frågeställningar 

som jag inledningsvis formulerade när jag påbörjade denna studie av för

säkringsbranschen. 

Finns det således anledning att anta att de teknologiska förändringar 

som skett i branschen påverkat män och kvinnor på olika sätt? Den ar
betsuppdelning som finns mellan män och kvinnor i Sverige, och för öv-
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rigt i hela västvärlden, det v i l l säga att kvinnor återfinns inom vissa sek

torer och män inom andra, samt det faktum att datoriseringen är koncen

trerad ti l l vissa områden som t i l l exempel kontorsarbete, gör det troligt 

att män och kvinnor påverkas olika av sådana faktorer som här diskute

ras. Teknologiska förändringar sker också i en viss kontext. I denna av

handling är det försäkringsbranschen som ska granskas och den arbets

uppdelning som finns inom denna bransch mellan män och kvinnor utgör 
således en viktig aspekt av denna kontext. 

Försäkringsbranschens datorisering kommer naturligtvis att behandlas 

mer utförligt senare i avhandlingen, men för att underlätta läsningen av 

den kommer redan här några principiella utvecklingslinjer att presente

ras. Det första man kan notera är att försäkringsarbetet rutiniserades 

långt innan datorerna introducerades. På kontoren i de stora bolagen 

bröts funktioner ner t i l l enkla uppgifter, papper vandrade runt i en om

fattande administrativ process, och varje individ bidrog t i l l den totala ak
tiviteten. Denna tidiga rationalisering och arbetsuppdelning på försäk

ringskontor förklaras med dessas likhet med fabriker - de var storskaliga 
producenter och hanterare av produkten "data". Verksamheten i dessa 

kontorsindustrier gick ut på att ta in och bearbeta administrativa uppgif
ter och utföra immateriella tjänster t i l l företagskunder och t i l l allmänhe
ten. 

Det är således inte förvånande att försäkringsbranschen har varit le

dande när det gäller introduktionen av stordatorer. Dessa användes t i l l att 
utföra repetitiva funktioner som t i l l exempel premietransaktioner och 

betalkrav och därigenom kom de att i stor utsträckning bestämma arbets

gången på kontoren. När datorerna introducerades så växte antalet an

ställda inom särskilt två områden: dels dataspecialister, som programme

rare och systemanalytiker, och dels kontorsanställda, som t i l l exempel 

stansoperatriser. Själva logiken när det gällde arbetsflödet ändrades dock 
i väldigt liten utsträckning. Detta är viktigt att påpeka. Datorerna utförde 

bara de uppgifter som tidigare hade utförts manuellt. Konsekvenserna för 

de anställda uppvisar härvidlag ett varierande mönster, men en gemensam 

konsekvens för hela organisationen blev att det fanns färre okvalificerade 

jobb för nyanställda samt att kraven steg även på de enklaste befattning
arna. 
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Utvecklingen av såväl hårdvara som mjukvara ledde med tiden vidare 

t i l l att fler funktioner kunde datoriseras, men dessa förändringar gjordes 

vanligtvis inom den redan etablerade produktionsorganisationen. Sedan 

slutet av 1970-talet har emellertid en rad förändringar i omgivningen, t i l l 

exempel ökad konkurrens och avregleringar, gjort att trycket på försäk

ringsorganisationen hårdnat, vilket bland annat framtvingat förändringar 

och omorganisationer. Dessa förändringar har i huvudsak gjorts på två 
sätt: genom inrättande av horisontellt integrerade system och genom en 

feminisering av arbetsstyrkan. Organisationsstrukturen och även arbets
processen har härigenom påtagligt modifierats. Medan den tidiga da

toranvändningen byggde på, och förstärktes av, uppdelningen av arbetet 

inom väl etablerade hierarkier, så kom de nya tillämpningarna av infor
mationsteknologin att integrera fragmenterade arbeten och skapa nya ar
beten, ofta genom att eliminera andra. 

Det uppstod således intressanta kontraster i samband med introduce

randet av den nya tekniken. För det första så kom vissa allmänna kon

torsuppgifter och mer professionella försäkringsmässiga säljaktiviteter att 

sammansmälta t i l l nya jobb och skapa nya "säljarbeten". Man kan alltså se 
att kontorsarbetet blivit mer kompetenskrävande t i l l att inkludera vissa 
försäljningsuppgifter, stödda av ett datorsystem, samtidigt som de återstå

ende professionella uppgifterna, såväl på högre nivåer som på kontorsar

betsnivån, finns kvar. Vidare kan noteras att kontorsarbetet blivit mer 

komplext som en följd av automationen men också att karriärmöjlighe
terna försvårades. Generellt sett kan man således säga att det blev större 

klyftor mellan yrkeskategorierna vilket medförde att rörligheten dem 

emellan kraftigt begränsades. Kontorsarbeten och övriga "professionella" 

arbeten sammansmälte t i l l viss del samtidigt som gapet mellan de jobb 

man kunde komma in på ("entry level job") och de som kräver yrkes

skicklighet blev större. Arbetskraven ökade för kontoristerna, datorerna 

kom att göra det mesta av rutinarbetet samtidigt som arbetena på alla ni

våer blev "dead end jobs" i bemärkelsen att karriärmöjligheterna blev 
begränsade. 

Feminiseringen av försäkringsarbetet inleddes samtidigt som branschen 

omorganiserades. Inflödet av kvinnor var mycket större än nyrekryte

ringen av män. Proportionen kvinnor inom såväl kontorsjobb som inom 
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mer kvalificerade arbeten, som ledning och teknik, ökade allteftersom 

automationen fortskred. De flesta av jobben som sysselsatte kvinnorna 

var emellertid, trots allt, fortfarande kontorsarbeten (så kallade "back 

office jobs"). I en amerikansk studie (Baran, 1985) har det visats att 

kvinnor kunde nå professionella positioner genom utbildning 

("certification"). Däremot kunde inte kvinnor utan denna utbildning 

("uncertificated") nå högre positioner genom yrkererfarenhet ("on-the-

job experience"). De nya mer krävande kontorsjobben som direkt påver

kades av de automatiserade kravprocedurerna, som ti l l exempel skadere

glering och utredning, blev i allt högre utsträckning kvinnors jobb. 
Ett annat exempel på konsekvenserna av feminiseringen av arbetsstyr

kan i försäkringsbranschen är att t i l l exempel kontorsarbete har utveck
lats från att i ett tidigt skede vara ett välavlönat prestigefyllt arbete för en 

liten grupp medelklassmän t i l l att bli ett mindre värderat och underordnat 

arbete i huvudsak dominerat av kvinnor. Detta fenomen hänger samman 

med teknikutvecklingen, enligt vissa forskare (Silverstone, 1976; 
Thompson, 1983). De menar att den teknologiska processen och den ideo

logi som hängde samman med den, nämligen att kvinnor var bättre läm
pade för dessa enklare rutinarbeten, utgjorde själva drivkraften t i l l den 
könsuppdelning som i dag finns i försäkringsbranschen. Andra forskare 

menar att kontorsarbetets försämrade status helt enkelt var ett resultat av 

feminiseringen som sådan (Phillips &Taylor, 1980). 
Under alla omständigheter så har datoriseringen av produktionsproces

sen i försäkringsbranschen medfört förändringar när det gäller syssel

sättningen. Vad som tycks vara av mer permanent natur är förändring
arna i sysselsättningsstrukturen. Tjänsterna på de lägsta nivåerna har för

svunnit som en följd av datoriseringen och omformningen av befattning

arna, medan de tjänster som återstår ofta kräver högre nivå av professio
nalitet och ledningsförmåga. Men även om dessa mer kvalificerade arbe

ten ökar i antal så tycks de också mer och mer bli "dead-end jobs". 

Frågan om mobilitet mellan yrkena i försäkringsbranschen har med an

dra ord satts på sin spets genom omorganisationen av arbetsprocessen och 

den omdefiniering av befattningarna och dessas innehåll som har blivit en 

följd av anpassningen ti l l den nya tekniska utrustningen. 
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Man kan också konstatera att kvinnorna numera utgör en majoritet i 
branschen som helhet och i synnerhet i kundtjänst och kontorsyrken. Men 

de har också ökat i antal inom andra professioner t i l l exempel marknads
föring och ADB. 

Den övergripande frågeställningen för min avhandling är således om 

det är yrkesstatus - hierarkisk position - som är avgörande för hur datori

seringen uppfattas, eller, om skiljelinjen går mellan könen, en uppfattning 

som vanligtvis förs fram i internationell kvinnoforskning. Har datorise

ringen dessutom någon förändrande kraft som förmår att luckra upp 

traditionella köns- och yrkesroller, och maktpositioner, en kraft som man 
får förmoda verkar långsiktigt? 
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KAPITEL 2 

Analysmodell och teoretisk 
bakgrund 

Eftersom jag har valt att göra en branschstudie så har jag för det första 

antagit att försäkringsbranschen, när det gäller såväl tekniklösningar som 

organisation, är så pass homogen att det går att studera den som en helhet. 
Med andra ord har jag i undersökningen utgått ifrån att organisationerna 
i branschen är jämförbara när det gäller utveckling, spridning och im

plementering av just den branschspecifika tekniken. Föreliggande arbete 

vilar således på detta antagande. 
Nästa logiska steg i analysen är att definiera begreppet "teknologi" samt 

- dessutom - belysa hur detta begrepp är relaterat t i l l organisationsfeno

menet. Avhandlingens tema berör relationen datorisering-yrke-kön och 
denna relation måste förstås - och studeras - i skärningspunkten mellan 

teknologi och organisation på ett sätt som kommer att diskuteras längre 

fram i detta kapitel. När det gäller analyser av sambandet mellan tekno

logi och organisation finns det i huvudsak två synsätt: 

1) teknologisk determinism 

2) organisatoriska val 

Företrädarna för perspektivet "teknologisk determinism" menar att 
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"the adoption of a given technical system....requires the creation and 

maintenance of a particular set of social conditions as the operating 

environment ofthat system" (Winner, 1986, s 32). 

Exemplen i litteraturen som styrker detta synsätt är många. Ti l l exempel 

så föreföll den tidiga datateknologin att behöva kringgärdas av endast en 

enkel och okomplicerad organisationsform. I ett första stadium fanns 

således en förhållandevis enkel maskin som programmerades för hand 
med hjälp av sladdar. Därefter var det nödvändigt med en specifik orga

nisatorisk apparat för att hantera maskinen. Denna apparat innehöll allt 

från den kvalificerade vetenskapsmannen t i l l teknikern och dataopera

tören. Speciell luftkonditionering måste, t i l l exempel, också tillskapas lik
som de arrangemang som hade med kommunikation och hanteringen av 

"input", "through put" och "output" att göra. Stöd för detta perspektiv 

finns också hos Woodward (1965), som menar att det finns bestämda och 
funktionella relationer mellan organisationsstruktur och tekniska krav, 

och att det finns en särskild organisationsform som svarade bäst mot varje 

teknisk situation. 

Perspektivet "organisatoriskt val", däremot, implicerar snarare att or

ganisationerna "väljer" teknologi. Den här skolan hävdar således att tek

nologin i sig skapas av aktörerna inom organisationen: 

"Technology thus has limited impact on people or performance in an 

organization independent of the purposes of those who would use it 

and the responses of those who have to work with it" (Buchanan & 

Huczynski, 1985, s 277). 

Följden av detta synsätt är att i varje givet sammanhang så bestäms rela

tionen mellan organisation och teknologi av ledningens intentioner och 

värderingar (Buchanan & Boddy, 1983) eller av de politiska idéer som 

karaktäriserar organisationen (Pettigrew, 1973). Teknologin förkroppsli

gar således endast intentioner och intressen hos specifika grupper inom 

organisationen (Child, 1985). 

Detta förhållande säges också gälla i samband med datateknik, vilket 

har betonats bland annat av nordiska forskare: 
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"Information technology is not an independent variabel behind social 

change. Rather, it is a means of conveying various interests. Social 

impact research must therefore be defined and understood on the 

background of the interests involved" (Fjalestad, 1983, s 18). 

Man kan alltså konstatera att det i grund och botten finns åtminstone 

två fundamentala synsätt vad gäller relationen mellan teknologi och or

ganisation. Det första synsättet, det vi l l säga det som förespråkar tekno

logisk determinism, hävdar att teknologi är en "oberoende variabel" som 

ger upphov t i l l vissa organisatoriska lösningar (Burns & Stalker, 1961; 

Woodward, 1965). Organisationen är således en "produkt" av teknologin. 

Det andra synsättet, det som här kallats för "organisatoriska val", impli
cerar däremot att makthavare och maktgrupper i organisationen utnyttjar 

teknologin för sina egoistiska syften. Sett ur detta perspektiv är teknolo

gin närmast att betrakta som en "effekt" snarare än som en orsak. 
Det finns dock ytterligare ett sätt betrakta teknologin på. De teknolo

giska deterministerna och de som förespråkar perspektivet "organisato

riska val" tenderar att betrakta teknik och organisation som slutna "enhe

ter" när det gäller strukturer, tekniska system och även maskinell utrust
ning. Men man kan också närma sig teknologin ur ett så kallat process

perspektiv. Deta synsätt framhäver framför allt att teknologi och organi
sation tränger in i och överlappar varandra. Det finns således inga klara 

gränser mellan dessa båda fenomen. Det är mycket som talar för att pro-

cessynen är mer "up-to-date" i dagens värld: informationsteknologi, in
dustriell disorganisation, strukturella gränser och system ses allt mer som 

ett resultat av underliggande flöden av resurser, kunskap och informa

tion. Betraktar man teknologin ur ett mer processuellt perspektiv så får 

det också en rad konsekvenser för vår förmåga att förstå den rikhaltighet 
som sambandet mellan teknologi och organisation kan uppvisa. 

Mycket talar också för att det är just informationsteknologin - och dess 

konsekvenser - som tjänat som inspirationskälla för detta synsätt. Så häv

dar t i l l exempel Scarbrough & Corbett (1992) att inte minst informa

tionsteknologin (IT), med dess under senare år närmast explosionsartade 
utveckling, såväl teoretiskt som praktiskt, kommit att utmana förståelsen 
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av teknologi i största allmänhet. Informationsteknologin, och förståelsen 

av den, ifrågasätter alltså den konventionella distinktionen mellan sociala 

strukturer och tekniska system: 

"Its lightning-fast streams of information and communication seem 

ready to displace the sluggish flows of bureaucracy and paper on which 

such distinctions are based" (Scarbrough & Corbett, 1992, s 1). 

Samtidigt med att tekniken förändras så sker alltså också en förändring 

och utveckling av organisatoriska former i industrier och företag (Lasch 

& Urry, 1987). Storskaliga byråkratiska organisationer fragmenteras och 

löses upp i löst kopplade nätverk av produktion och innovation. Man går 
t i l l följd därav mot mer flexibla former när det gäller relationer inom 

och mellan organisationer och olika typer av allianser uppstår också. 

Eller, som Kanter uttrycker det: "Giants learn to dance" (Kanter, 1989). 

Den här disorganisationen av den industriella organisationen utgör en 

utmaning när det gäller vår teoretiska förståelse av teknik och organisa
tion, menar således bland andra Scarbrough och Corbett. Genom att tek

nologi och organisationsformer tränger in i varandra blir det allt svårare 
att skilja en "variabel" eller "faktor" från en annan och de kausala relatio

nerna mellan dem måsta förstås på ett nytt - och mer komplext - sätt. Det 
gamla polariserade sättet att tänka på, det vi l l säga det som bygger på di-

kotomin "teknologisk determinism" och "organisatoriska val", framstår 

således som alltmer föråldrat. Framför allt skulle man kunna hävda att 

dessa perspektiv är alltför teoretiskt begränsade. 
För det första drar man i båda perspektiven en skarp gränslinje mellan 

teknologi och organisation. Många hävdar att detta är en godtycklig dis

tinktion. Om tekniken på detta sätt berövas sitt sociala sammanhang av 

skicklighet, färdigheter och kunskap hos människan så kommer den att 

leva ett eget liv oberoende av människan. Därför presenteras teknologin 

ibland som en del av ett spektrum som sträcker sig frän ren hårdvara i 

den ena extrempunkten t i l l sociala och organisatoriska strukturer i den 

andra. En illustration av detta ges i tabell 2:1. 
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Tabell 2:1 Definitioner av teknologi (Källa: Scarbrough & Corbett, 

1992, s 2). 

Technical Social 

Apparatus Technique Organization 

(Winner 1986) 

Physical objects Hardware-related 

and skills 

Human activities 

(MacKenzie och 

Wacjman 1985) 

Physical pieces 

of machinery-

instruments of 

production 

Relationships of 
production 

(Batstone et al. 1987) 

Tabellen ovan illustrerar således ett angreppssätt som skiljer sig från den 

teoretiska strategi som innebär att man gör en klar distinktion mellan tek
nologi och organisation. Denna senare strategi bygger bland annat på att 

man gör ett antagande om en "materialistisk ontologi" (Barley, 1990). 
Med andra ord definieras teknologi som i huvudsak bestående av maski

ner och hårdvara (Batstone et al., 1987). Men en närmare analys, av til l 

exempel dataindustrin, visar att hårdvaruutvecklingen naturligtvis också 
är beroende av en rad andra faktorer som är "icke-tekniska" til l sin natur. 

I vilken utsträckning man har satsat på hårdvara, mjukvara eller sys

temutveckling har också varierat över tid på grund av faktorer som 

marknadsföring och tillgång på kvalificerad (Friedman & Cornford, 

1989). 
Dessutom medför det konventionella synsättet en konstlad uppdelning i 

subjektiv handling och objektiva artefakter. Enligt dessa "klassiska" an
greppssätt reduceras sålunda relationen mellan teknologi och organisation 

t i l l sökande efter samband mellan väsensskilda faktorer. 
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Processynsättet innebär däremot att teknologin och dess konsekvenser 
ses i ett mer komplext sammanhang, vilket framför allt innebär att psyko

logiska, sociala och teknologiska faktorer sammanvävs i en övergripande 

och omfattande - om man så vi l l "holistisk" - process. Nedanstående f i 

gur, hämtad från Scarbrough & Corbett (1992), är avsedd att beskriva 
detta processuella förlopp. 

INVENTION PROCESS 

USE PROCESS EXCHANGE PROCESS 

Figur 2:1 Den teknologiska processen (Källa: Scarbrough & Corbett, 
1992, s 9). 

Som framgår av figur 2:1 indelas den teknologiska processen i tre delpro

cesser. Först görs en upptäckt, en innovation, där nya idéer t i l l teknisk 

utveckling skapas. Därefter sker ett utbyte med marknaden, det v i l l säga 

med användarna, där dessa ges möjlighet t i l l påverkan. Detta förlopp 

kallas i figuren för en "exchange process". Slutligen används produkterna 

som framkommer ur denna process, det vill säga teknologin tillämpas för 

speciella uppgifter. Detta kallas i figuren för "use process". Ti l l synes rör 

det sig om ett deterministiskt förlopp, kan man tycka. Men om man utgår 
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från antagandet att den teknologiska processen också påverkar sociala re

lationer och handlingar, och att användarna av teknologin deltager i pro

cessen, så blir det rent tekniskt-vetenskapliga elementet bara ett element 

bland andra. Detta synsätt skulle då leda t i l l slutsatsen att de sociala pro

cesser som är förknippade med teknologin, i sig skulle vara lika viktiga 

och betydelsefulla som de renodlat tekniska processerna. I den miljö som 

uppstår som ett resultat av samspelet mellan teknik och organisation kan 

kunskap spridas genom olika yrkesgruppers nätverk och genom relatio

nerna i de olika faserna i den övergripande processen. Sociala processer 

som kännetecknas av en rik överlappning och ömsesidig infiltration ger 

således upphov t i l l en mängd olika möjligheter för kunskaper och artefak

ter att uppkomma och flöda mellan faserna. Detta förhållande illustreras i 
figuren genom dubbelriktade pilar. 

Enligt denna modell, och det synsätt den representerar, finns det såle

des inte någon linjär logik när man analyserar den teknologiska proces
sen. Snarare indikeras, som figur 2:1 visar, att flödet av kunskap mellan 

olika sociala sammanhang på ett mer fruktbart sätt kan beskrivas som 
cykliskt och ömsesidigt t i l l sin karaktär. 

Denna diffusa karaktär hos den teknologiska processen kan komma att 
påverka det sätt på vilket de sociala aktörerna uppfattar tekniken. Om in

genjörerna och dataspecialisterna, "skaparna", i sin föreställningsvärld 
skiljer mellad teknologi och kunskap, och arbetsstyrkans skicklighet, så 

kan detta förhållande i sig påverka inriktningen av den sociala och tekno

logiska utvecklingen. Om de - "skaparna" - ser denna distinktion i termer 

av ingenjörslogik, det v i l l säga som ett objektivt tekniskt system som på
tvingas ett mänskligt "brus", så är det troligt att detta synsätt uppmuntrar 

utvecklandet av ännu mer autonoma former av teknologi. Därför kom

mer även rent mentala modeller att gynna någons syften på det sättet att 
de styr det praktiska utfallet av processen. 

Den egentliga kärnpunkten är emellertid att den individuella organisa

tionen varken är en passiv mottagare av en teknologisk artefakt eller en 

autonom agent för teknologisk förändring. Snarare är det så att organisa

tionerna formar teknologin, samtidigt som de själva formas och påverkas 

av den. 
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Val av analysmodell 

Som framgår av ovanstående framställning så bygger mina teoretiska 

överväganden i samband med teknologisk utveckling på en processyn. En 

fråga som då uppstår är på vilket sätt ett sådant grundläggande synsätt på

verkar den fortsatta analysen. Ett traditionellt sätt att tänka på, eller skapa 

en analysmodell på, vore att dela in den teknologiska processen i traditio

nella bakgrundsvariabler och effektvariabler. Med ett sådant angreppssätt 

skulle man se datorisering, yrke och kön som traditionella bakgrundsva

riabler samt sedan undersöka samspelet mellan dessa bakgrundsvariabler 

och arbetsmiljöupplevelserna (arbetsmiljöfrågorna), upplevelserna av 
makt och inflytande (arbetsplatsdemokratifrågorna) samt kulturfenomenet 

(datakulturen). De senare variablerna skulle alltså utgöra effektvaria

blerna. Detta traditionella angreppssätt illustreras i nedanstående figur. 

Arbetsmiljö 

Demokrati 

Datakultur 

Figur 2:11 Exempel på bakgrundsvariabler och effektvariabler i ett 

traditionellt angreppssätt. 

Det är denna föreställning som varit utgångspunkt i mitt empiriska ar

bete. Jag inser att det är ett konventionellt tänkesätt som följer vad 

Scarbrough och Corbett kallar "en linjär modell". Av pragmatiska skäl 

har det emellertid varit nödvändigt att i föreliggande studie utgå från en 

något enklare modell än den som utgöres av en renodlad processmodell. 

Det förhåller sig ju helt enkelt så att metoder och empiri många gånger 

kan halka efter det teoretiska arbetet och detta medför att man ofta inte 

kan åstadkomma, empiriskt sett, det man egentligen skulle vilja. Mina te

oretiska överväganden har således styrts av en modifierad modell och se
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dan har jag försökt fånga så mycket som möjligt av det empiriska 
innehållet i denna modell med hjälp av min datainsamling. Hur detta har 

gått t i l l mera i detalj kommer att redovisas längre fram. 

I sammanhanget bör dock nämnas att även linjära modeller har vissa 

fördelar. Framför allt är de enkla att förstå eftersom de följer en enkel 

grundläggande logik. Risken med dem är emellertid att de tenderar att 

överförenkla verkligheten. Denna risk blir naturligtvis ännu mer uppen

bar i ett så komplext sammanhang som det som definieras av samspelet 

mellan teknologi och organisationsvariabler, och som också diskuterats 

tidigare i detta kapitel. Mycket talar därför för att man bör ansluta sig till 

den mer komplexa processynen. Om man gör det, innebär detta, som t i 

digare nämnts, att man inte kan betrakta datoriseringen som en separat 
företeelse. Den är snarare invävd i ett väsentligt mer komplext samman

hang. I figur 2:111 görs ett första försök att redogöra för detta samman
hang. 

Långvarigt användande i försäkringsvärlden 

i 

Figur 2:111 En första skiss över min analysmodellen. 

Som synes består modellen av följande komponenter: datoriserat arbete, 
kunskap och social struktur, kön samt upplevelser av det datoriserade ar-

17 



betet. Datoriserat arbete ser i denna modell ut att vara en mellanliggande 
variabel, men det är inte meningen att det ska uppfattas så. Eftersom da

toriseringen (den teknologiska processen), som ses som cyklisk och reci

prok, utvecklas i en social kontext, i detta fallet i försäkringsvärlden, bör 

man också införliva den sociala strukturen och kunskapen hos användarna 

i processen. Användarna påverkar, och påverkas, dock i olika hög grad, 

beroende på en rad faktorer som är mer sociala än tekniska t i l l sin karak

tär. Ovanstående modell skall uppfattas som en första grovskiss över 
denna process. 

Den teoretiska referensram jag har som utgångspunkt i denna avhand

ling bygger dessutom på följande grundelement: att den sociala struktu

ren, såväl horisontellt som vertikalt, är ordnad efter kön och att det finns 
antagonistiska intressen bakom denna uppdelning, delvis förklarade av 

genusteori och konfliktteori vilka båda, ytterst ute, är teorier om maktre
lationer. 

Min undersökningsmodell utmynnar således i slutsatsen att man - för 

att kunna bedöma datoriseringens konsekvenser - måste identifiera den 

sociala och könsrelaterade uppdelningen av arbetsstyrkan och beskriva 

påverkan av tekniken för varje enskild grupp. En grundläggande premiss 
i detta arbete är att den viktigaste skiljelinjen i samband med teknologiska 
processer är den som går mellan män och kvinnor. Mitt arbete bygger 

således explicit på det obevisade antagandet att den empiriskt iakttagbara 

tudelningen i könsgrupper genererats av de underliggande processer som 

redovisas i genusteori och konfliktteori. Ett försök att illustrera detta 
förhållande görs i nedanstående figur. 
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Kvinnor 

I 
N K Upplevelser 

O 

E : 

Teknik T O : M ä n 

• - : S F L i 
: s i : 

Teknik K Upplevelser 
T ; 

Figur 2:IV En modell över konflikterande intressen, baserad på 
genusperspektivet, när det gäller teknik. 

I denna studie utgår jag således ifrån att det finns olika intressenter när 

det gäller datorisering, det vi l l säga att män och kvinnor skiljer sig åt en
ligt genus systemets principer och att män och kvinnor påverkas på olika 

sätt vid datorisering. Genussystemet som bas är därför en viktig utgångs
punkt för detta arbete. Man kan med en sådan utgångspunkt förmoda att 

män och kvinnor berörts på olika sätt av datoriseringen samt att män och 
kvinnor har haft olika möjligheter att påverka den nya teknologin utifrån 

sina positioner inom organisationerna i branschen. 

Ytterligare en modell som visat sig användbar för mitt arbete är den 

klassiska intressentmodellen (Rehnman & Stymne, 1964; Mintzberg, 

1983). Enligt denna modell är organisationer (och branscher) pluralis
tiska, det vi l l säga de rymmer flera olika mål och typer av oberoende in

tressen. Intressentmodellen utgår ifrån att flera olika intressenter, interna 

och externa, kan delta i och påverka en organisation. Det kan alltså finnas 

"konfliktfält" och "harmonifält" i organisationer. Vissa intressenter eller 

koalitioner av sådana kan vara dominerande och utöva en starkare påver
kan än andra. Modellen har utsatts för krit ik, bland annat av 

Abrahamsson (1975) som hävdar att den är alltför harmlös och harmoni-
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betonad. När man använder intressentmodellen är det följaktligen viktigt 
att beakta att vissa grupper alltid utövar ett starkare inflytande än andra, 

til l exempel ägare. I mitt allmänna resonemang, och också när det speci

fikt gäller försäkringsbranschens datorisering, har jag utgått ifrån att män 

i ledande position utgör en sådan grupp. Man kan alltså i det här sam

manhanget betrakta män och kvinnor, eller yrkesgrupper inom 
branschen, som "interna intressenter". 

Kopplar man den processuella synen på den teknologiska utvecklingen 

enligt Figur 2:1 t i l l undersökningsmodellen enligt Figur 2.TV så skulle 
man kunna tänka sig att resultatet blir den teoretiska modell som presen

teras i Figur 2: V. Det skall villigt erkännas att denna operation är något 

våghalsig. Som ett försvar för operationen ifråga kan dock anföras att 
den ska ses som ett led i ambitionen i detta inledande teorikapitel att föra 
det analytiska arbetet framåt. 

UPPFINNING 

Social Hårdvara 

ANVÄDNING UTBYTE 

Figur 2:V Teoretisk analysmodell. Vidareutveckling av Scarbrough & 

Corbetts modell över den teknologiska processen. 
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Cirkeln i mitten beskriver arbetet. Genom genussystemet är män och 

kvinnor t i l l stor del åtskilda såväl horisontellt som vertikalt det vi l l säga 

de återfinns i olika yrken och på olika positioner i organisationen. I mo

dellen åskådliggörs detta genom att män och kvinnor återfinns i olika seg

ment i cirkeln. Datoriseringen av försäkringsarbetet kan ses, förutsatt att 

man ansluter sig t i l l den teoretiska modell som presenterats i figur 2:1 och 

i den förklarande texten, som en kontinuerligt pågående process där de 

sociala aktörerna kan uppfatta tekniken på olika sätt och också vara olika 

delaktiga i de tre faserna "uppfinning", "utbyte" och "användning". 

Processen inbegriper således inte bara den rent tekniska utvecklingen utan 
har också betydande sociala och kulturella inslag. 

Hur teknologin påverkar arbetet åskådliggörs i figur 2:V med "triang

larna" som "skär in" i arbetet. Teknologin ses som en sammanvävning av 

hårdvara, kunskap och social struktur, vilket markerats i triangel
spetsarna. Teoretiskt sett skulle således en fortsatt datorisering kunna på

verka arbetet för män och kvinnor på ett systemförändrande sätt. Mäns 
och kvinnors positioner skulle kunna påverkas av den fortsatta datorise

ringen. Likaså skulle män och kvinnor kunna beröras olika upplevelse
mässigt. "Kategorierna" män och kvinnor skulle kunna flytta sig til l andra 

"platser" i modellen som när man vrider runt ett kalejdoskop (se också 
avsnittet om genussystemet, sid 37). Strukturerna inom organisationen 

skulle alltså kunna förändras, liksom den kunskap som krävs i arbetet. 
Man kan också tänka sig att synen på maskinen eller hårdvaran, förän

dras. Detta torde vara själva kärapunkten i den teoretiska analysmodellen. 

För att göra det möjligt att empirisk kunna utröna datoringens effekter 
har det varit nödvändigt, som tidigare nämnts, att förenkla ovanstående 

teoretiska modell. Syftet med detta förfaringssätt är således att definiera 

mätbara variabler, härledda ur den teoretiska analysmodellen, som skulle 

kunna belysa ovanstående komplicerade fenomen. Den operationella ana

lysmodell som jag valt att arbeta utifrån visas i figur 2:VI. 
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Social struktur 
Upplevelser av arbetsmiljö, inflytande och kultur 

Figur 2:VI Val av operationell modell för undersökningen. 

I figur 2:VI har av förenklingsskäl trianglarna (figur 2:V) försvunnit. I 
modellen återfinns dock flera cirklar i syfte att markera att det sker en 

utveckling av arbetet över tid. Detta påvisas dessutom genom den inlagda 
tidsaxeln. I varje cirkel, som alltså motsvarar det datoriserade arbetet för 

män och kvinnor, finns ett antal mätbara variabler, särskilt markerade 
med hjälp av den snedställda pilen. Av pragmatiska skäl har det varit 

nödvändigt att utgå ifrån en förenklad modell. Men för att ändå tanke

mässigt bibehålla den grundläggande processsynen har den operationella 

modellen konstruerats på ovanstående sätt. Det datoriserade arbetet om
formas i cykliska processer över tid eller, om man så vi l l , i en spiral, och 

samtidigt som det sker en utveckling av tekniken så utvecklas också den 

sociala delen av arbetet, genom att människor är aktiva och delaktiga i 

processen. Efter en lång tids datoranvändning påverkas och omformas 

arbetet med andra ord i en fortlöpande process. 
Valet av operationell modell för undersökningen motiveras alltså av 

vad som ovan sagts. Den långvariga datoriseringen och yrkessocialise

ringen har genom ömsesidig påverkan och anpassning lett t i l l att män och 

kvinnor fördelar sig på olika jobb samt att män och kvinnor i olika yrken 

uppfattar det datoriserade arbetet på ett olikartat sätt. Det är denna pro

cess jag velat undersöka. För att åstadkomma detta så "avläses" den ak-
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tuella situationen inom försäkringsbranschen vid upprepade specifika 

mättidpunkter för män och kvinnor i olika yrken. Tidsaxeln baseras då på 

registerdata vid upprepade tillfällen. Enkätstudien baseras däremot enbart 

på mätning från ett enda tillfälle. 
Avsikten med mitt arbete har således varit att härleda mätbara struktu

rer, som illustrerar effekterna av datorisering, ur den teoretiska analys

modell som redovisats ovan. Som framgår av nedanstående sammanställ

ning så har dessa effekter indelats i fyra huvudområden: grad av datoran

vändning, arbetsmiljö, makt och inflytande samt kultur. Grad av datoran

vändning skulle kunna vara ett mått på själva "användningen", det vill 

säga hur datoriserat arbetet är (se figur 2:V). Mätbara effekter på ar

betsmiljön skulle kunna representera "utbytet", det v i l l säga det utbyte 

användaren upplever i arbetet med datorerna. Invävt i denna upplevelse 

finns naturligtvis, inom båda områdena, komponenter av kunskap och 

färdigheter. 
Makt och inflytande, effekter som är lite svårare att direkt härleda ur 

modellen, skulle kunna representeras av den sociala strukturen, av yr
kesstrukturen, speciellt då arbetsuppdelningen mellan män och kvinnor. 
Men framför allt skulle detta område kunna representeras av upplevelsen 

av det inflytande och den kontroll över arbetet och organisationen som 
respektive användargrupp upplever. Struktur, makt och inflytande måste i 

sammanhanget ses som starkt sammanhängande fenomen. 
Kultur handlar här främst om upplevelsen av datorn, av "hårdvaran", 

och naturligtvis också av de system som används i det dagliga arbetet. 
Man skulle kunna se detta område som ett mått på upplevelsen av att ar

beta i en datoriserad miljö, där upplevelsen av hårdvaran - datorn - får 

representera den kulturupplevelse som skapas i "användning" och "ut

byte". 
När det gäller aspekten "uppfinning" i modellen har jag ej haft för av

sikt att härleda märbata strukturer. En teoretiska modell bör naturligtvis 
vara så heltäckande och allmän som möjligt. Det är självklart att uppfin

ningar gjorts, någon gång, som möjliggjort användning av tekniken i för

säkringsbranschen. Dessa uppfinningar kan dock ha gjorts utanför 

branschen och sedan följts av systemutveckling inom branschen. Mer om 
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detta återfinns i Kapitel fem som bland annat behandlar försäkrings

branschens datorisering. 

Det är i huvudsak dessa fyra effektområden som behandlas i denna 

studie. Dessa huvudområden har sedan brutits ned i mer specifika delom

råden. Nedanstående sammanställning illustrerar således huvudstrukturen 

i den enkät som använts för att samla in data relevanta för avhandlingens 

problemställning. Hur detta gått t i l l mera i detalj, samt uppgifter om de 

bakgrundsvariabler som använts, redovisas i metodkapitlet. 

De huvudområden, samt exempel på underliggande delområden, som in

går i datainsamlingen är således enligt följande: 

Grad av datoranvändning Om man använder datautrustning 

Hur stor del av arbetstiden man 
använder denna 

Arbetsmiljö Utarmning och urlakning av 
arbetsuppgifterna 

Överblick över arbetet 
Service t i l l kunderna 

Trygghet i användandet av datorn 

Stress och sociala kontakter 
Arbetskrav och kvalifikation 

Makt och inflytande Yrkesstrukturen 

Inflytande/kontroll över det egna 
arbetet 

Inflytandet över organisationen 

Kultur Upplevelser av datorn 

I mitt arbete har också ingått att samla in befintliga statistiska uppgifter 

som belyser förändringar i yrkesstrukturen i branschen. Mer specifik in

formation om detta delprojekt återfinns i Kapitel sju. 
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Kärt barn har många namn 

Att i forskningssammanhang analysera fenomenet "datorisering" innebär 

bland annat att man stöter på många begrepp och termer för detta feno

men. Inte minst tydligt har detta blivit i samband med de litteraturge

nomgångar jag gjort för detta arbete. Jag kommer fortsättningsvis att an

vända mig av begrepp som "datormedierat arbete", "teknik", "teknikför

ändring", "datorteknologi", "teknifiering", "kontorsautomatisering" 
("office automation"), "datorbaserad teknik", "elektronisk revolution", 

"teknologisering", "informationsteknologi" (IT), "datorbaserade system" 
med flera. I vardagskommunikation innebär denna mångfald av begrepp 

inget problem eftersom man i denna har mindre krav på exakthet. I 
forskningssammanhang måste man naturligtvis försöka vara mer precis. 

I engelskspråkig litteratur används dock vanligtvis begreppet "techno

logy", vilket på svenska kan översättas med såväl "teknik" som "tekno
logi". Begreppen används därför i dessa litteraturgenomgångar synonymt. 

Man kan också iaktta att de begrepp som används inom forskningen för 

att beteckna fenomenet naturligt nog ändrats över tid. I litteraturen är ti l l 

exempel "kontorsautomation" och "automatisk databehandling" (ADB) 
vanliga begrepp i forskningsrapporter som belyser ett tidigt skede av da

toriseringen, för att sedan allt mer ersättas med "ny teknik" och i dag 
med "informationsteknologi" (IT). Man kan säga att begreppen följer 

teknikutvecklingen. De följer med andra ord utvecklingen av tekniken 

från de "enkla" tillämpningarna til l de mer "komplexa". 
I den följande framställningen har jag alltså använt olika begrepp. 

Några noggranna distinktioner dem emellan har inte kunnat upprätthållas. 

Detta hade blivit alltför klumpigt, och jag har heller inte velat riskera att 

hamna i skolastik. För att läsaren ändå inte ska hamna i begreppsförvir

ring har jag valt att genomgående i mina egna resonemang använda be

greppet "datorisering". Jag tycker att det är ett begrepp som väl över

ensstämmer med den processyn jag anammat när det gäller teknik och ar

bete. Av framställningsmässiga skäl kan det dock hända att vissa synony

mer ti l l "datorisering" används här och där. 
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KAPITEL 3 

Avhandlingens problemställning 
och huvudtema 

Avhandlingens huvudtema är således vilket inflytande tekniken haft på 

arbetet i den svenska försäkringsbranschen sett ur ett genusperspektiv. I 
avhandlingen riktas uppmärksamhet mot de yrkesstrukturella förän

dringar som i det sammanhanget har skett, det vi l l säga om det har före

kommit gränsöverskridanden mellan manliga och kvinnliga arbeten samt 
hur den sociala skiktningen inom olika yrken förändrats. Har arbetena 
blivit mer eller mindre kvalificerade, det vi l l säga hur har yrkeskunnan

det påverkats? Och vad har den ökade datoriseringen inneburit för mäns 
och kvinnors karriärmöjligheter? Är det så att kvinnorna genom att an

vända den nya tekniken också fått större kontroll över den och - i för
längningen av detta - ökat inflytande över organisationen (det v i l l säga, 

har den nya tekniken varit och är systemförändrande)? Eller är det så att 

kontroll och användande skiljs åt enligt genussystemets principer, det vill 

säga har männen kontroll över den nya tekniken medan kvinnorna fort

sätter som enbart användare (den nya tekniken verkar systembevarande)? 
Hur uppfattas datorn av män och kvinnor? Är den ett hjälpmedel eller en 

krångelapparat? 

Under arbetets gång har följande problemområden framstått som cen
trala att fördjupa arbetet inom, nämligen 

att klargöra de samband som finns mellan datorisering, yrkesstruktur 
och kvalifikation - samt kön 
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att klarlägga mäns och kvinnors arbetsmiljöupplevelser och 

upplevelser av makt och inflytande i ett datoriserat arbete 

att belysa den kulturella aspekten av datorarbete. 

Syftet är alltså att belysa mäns och kvinnors arbetssituation och de upple

velser de har av datoriseringen. Förhoppningsvis ska detta syfte nås ge

nom att fokusera på olika aspekter av arbetet, eller se arbetet genom olika 

"linser". Den första fokuseringen gäller grad av datoranvändning. Den 

andra berör arbetsmiljöfrågorna, den tredje upplevelserna av makt och 

inflytande och den fjärde datakulturen. Som en röd tråd genom hela av

handlingen löper genusperspektivet som alltså i detta fall omfattar såväl 
yrke som kön, eftersom könsuppdelningen i branschen är så tydlig, vilket 

för övrigt har visats i min licentiatavhandling (Westerström, 1994). 

Det empiriska material som avhandlingen bygger på och som ska stödja 
eller förkasta mina teser är branschdata som rör yrkesstrukturen samt re

sultaten av en attitydundersökning som genomfördes i branschen våren 
1994.1 Kapitel sex kommer datainsamlingen och det empiriska materialet 
att beskrivas mer i detalj. 

Jag har tidigare i min licentiatavhandling ingående analyserat försäk
ringsbranschens sysselsättningsstruktur och de förändringar som upp

kommer i samband med en fortlöpande och intensifierad datorisering. 

Närmare bestämt har jag analyserat de kvalifikationsförändringar som 

skett inom personalstyrkan i försäkringsbranschen under tidsperioden 
1985 ti l l 1993. Den andra delen av licentiatavhandlingen bestod av analy

ser av inställningen t i l l datoriseringen i vid mening och datoriseringens 

konsekvenser när det gäller frågor som kan kategoriseras som arbetsmil

jöfrågor. Jag kan också hänvisa läsaren til l sidan 24 i föreliggande arbete 

där en specificering av de områden som täcks i undersökningen presente

ras. De första två områdena "grad av datoranvändning" och "arbetsmiljö" 

ingick i det förstnämnda arbetet. För den som vil l ta del av de närmare 

detaljerna hänvisar jag t i l l licentiatavhandlingen (Westerström, 1994). I 

föreliggande arbete kommer i första hand de återstående områdena , det 
vi l l säga "makt och inflytande" och "kultur", att avhandlas. 
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Vissa delar av detta arbete, nämligen delar av kapitel fyra, som är en 

genomgång av tidigare forskning, delar av kapitel fem, som ger en be

skrivning av branschen samt hela kapitel sex, som beskriver de metoder 

som använts i undersökningen, sammanfaller i stort med licentiatavhand

lingen. 

Den problemställning som i huvudsak ska avhandlas i den fortsatta 

framställningen är hur män och kvinnor uppfattar sina möjligheter t i l l 

makt och inflytande samt vilken roll datoriseringen har spelat i detta av

seende. Har datoriseringen t i l l exempel för vissa grupper av anställda in

neburit att de fått mindre att säga t i l l om medan andra har fått utökat in

flytande? Intressenterna är här män och kvinnor inom olika yrken. 

Den problemställning som jag i denna avhandling ska försöka besvara 

är således 

Hur upplever män och kvinnor sina möjligheter t i l l makt och infly

tande? Har möjligheterna t i l l maktutövande och inflytande förändrats i 

samband med ökad datorisering? 

Ytterligare en problemställning inom det övergripande temat för detta 
avhandlingsarbete har att göra med den kulturella aspekten av datorise

ringen. Hur ska man uppfatta teknik i djupare mening? Vad har den för 
innebörd för människorna? Enligt Scarbrough & Corbett (1992) kan det 

verka paradoxalt att diskutera begreppet "mening" när det gäller teknik. 
Tekniken tillhör den materiella, objektiva verkligheten och behöver där

för ingen speciell tolkning. Maskinerna "tycks i människans ögon handla 

för sig själva och utifrån egna inre behov" (Braverman, 1974, s 230). Det 

kan dock vara intressant att utröna, i ett empiriskt arbete, om tekniken i 
sig, trots allt, är meningsbärande på ett sätt som differentierar olika soci

ala och professionella grupper. I denna avhandling ska jag således försöka 

besvara frågan om datorerna har olika mening för män och kvinnor. Det 

jag framför allt är intresserad av är om män och kvinnor utvecklat olika 

attityder t i l l den tekniska eller maskinella utrustningen. Har män och 

kvinnor olika värderingar av datorn och dess "mening"? Finns det en 

manlig respektive en kvinnlig datakultur? 
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I vuxenvärlden är för tillfället datorvärlden kraftigt mansdominerad 

och förs vidare av män t i l l barn. Män utformar t i l l exempel videospel, 

skriver program, säljer maskiner och undervisar inom dataområdet. Det 

uppstår således en kulturell process som kan få unga människor att tro att 

datorer och dataspel i första hand är til l för pojkar. Datakulturen som så

dan kan alltså vara en förklaring t i l l den uppenbara skillnad som finns när 

det gäller pojkars och flickors attraktion t i l l datorer. Inte ens spel eller 

spelhallar förmår locka flickor, än mindre utbildning inom området 

(Kiesler, Sproull & Eccles, 1985). Hur kan detta komma sig? Hur utveck

las attityder t i l l datorer? Detta är några frågeställningar som avslut

ningsvis skall diskuteras i denna avhandling. 

Studier som på ett mer djuplodande sätt undersöker den nya teknikens 

inverkan på värdesystem, samt allmänt ser datoriseringen som ett socio-

kulturellt och värderingsmässigt fenomen, är inte så vanligt förekom

mande i svensk forskning. Därför vi l l jag alltså också försöka besvara 

denna problemställning: 

Hur uppfattas datorn av män och av kvinnor? Finns det en manlig och 

en kvinnlig datakultur? 

Avhandlingen disponeras på följande sätt: inledningen t i l l avhandlingen, 

analysmodell och teoretisk bakgrund samt avhandlingens problemställ

ningar och huvudteman har beskrivits i denna del, Del I . 

I Del I I , som omfattar kapitlen fyra, fem och sex, redovisas tidigare 

forskning som kan anses vara relevant för ämnesvalet. Här värderas tidi

gare forskning, aktuella trender och teoretiska och empiriska svagheter i 

tidigare arbeten satta i relation ti l l denna avhandlings tema. Här ges också 

en branschbeskrivning samt en beskrivning av den undersökningsdesign 

och de metoder som använts i min undersökning. 

Del I I I , bestående av kapitlen sju, åtta och nio, är ägnad resultatredo

visning. I kapitel sju sammanfattas resultaten från licentiatavhandlingen. 

Kapitel åtta behandlar upplevelserna av inflytandet över arbetet och över 

organisationen. I kapitel nio diskuteras de kulturella aspekterna av datori

seringen. 
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Del IV, bestående av kapitel 10, ägnas åt diskussion och slutsatser. Här 

görs en återknytning t i l l de inledande frågeställningarna och dessutom 

görs en slutlig och sammanfattande analys av studiens resultat. 

I bilagedelen presenteras, förutom mätinstrumentet, i huvudsak tabel
ler. 
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DEL I I 

TIDIGARE FORSKNING, 
BRANSCHBESKRIVNING OCH 

METODER 
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KAPITEL 4 

Tidigare forskning 

Den teoretiska referensram som utgör utgångspunkt i denna avhandling 

består av två grundelement, nämligen att arbetslivet är segmenterat såväl 
horisontellt som vertikalt efter kön samt att det bakom denna uppdelning 

finns intressen som står i konflikt med varandra I den teoretiska analys

modell som presenterats, det vi l l säga en vidareutveckling av Scarbrough 
& Corbetts modell när det gäller synen på den teknologiska processen, 
finns den här uppdelningen av män och kvinnor inlagd, som ett slags fun
dament. 

Vilka teoretiska förklaringar finns det t i l l denna segmenterade uppdel

ning som råder mellan män och kvinnor i arbetslivet, närmare bestämt då 
t i l l kvinnors sociala underordning? Den stora och avgörande frågan för 

forskare som valt att problematisera förhållandet mellan könen är: hur 

kan det komma sig att kvinnor generellt sett, socialt och ekonomiskt, har 
ett mindre värde än män? 

Genussystemet och genuskontrakten 

Hirdman är en av dem som introducerat genusteori i mer teoretiska 

jämställdhetsdiskussioner i Sverige. Hirdman är historiker och de empi

riska exemplen hämtar hon framför allt från 1800-talet. Under detta år

hundrade framväxer det moderna samhället, ett samhälle som kan ses och 
tolkas ur ett genusperspektiv på ett mycket tydligt sätt. Man kan t i l l ex-

35 



empel nämna expansionen av den manliga sfären, såväl inom offentlighe

ten (den "borgerliga" manliga offentligheten) som inom tankeliv och ve

tenskap, samtidigt som det skapades en osäkerhet om den kvinnliga sfä

ren, det v i l l säga inom vilka områden kvinnan kunde finnas och verka. 

Denna osäkerhet skapade kvinnoemancipationen. Genuskontrakten, det 

vi l l säga uppfattningen om vad som var kvinnligt och manligt, var i fara 

på alla nivåer. Industrialiseringens framväxt, som medförde en ökad an

del kvinnoarbete inom industrin, gjorde att genuskontrakten upplöstes. 
Industrialisering, urbanisering och teknologisering ändrade ramarna för 

förhållandet mellan könen. Det är således från 1800-talet vi har så många 

belägg för genusformeringen, det vill säga en medveten särhållning mel

lan könen. 

Hirdman har presenterat sina teoretiska tankar bland annat i 

Maktutredningen (1988, Rapport 23) och i Kvinnovetenskaplig tidsskrift 
(1988, Nr 3). Genusteorin är en teori om makt och därför passar den in i 

denna avhandlings sammanhang. Nedanstående sammanfattande fram
ställning av teorin är hämtad från hennes bidrag t i l l maktutredningen: 

"Genussystemet - teoretiska funderingar kring kvinnors sociala under
ordning". 

Hirdman är tydligt influerad av en annan historiker, Scott (1985), som 

bland annat diskuterat begreppet "gender" ur en maktaspekt och som me
nar att begrepper "gender" i vetenskapliga sammanhang är mindre värde

laddat än "sex". Som teoretiskt begrepp är det dock oprecist, men det an

vänds i många sammanhang synonymt med "kön", "kvinnokön" och saker 
som har med kvinnor att göra. 

Inom antropologin har begreppet "genussystem" i huvudsak använts 

som ett beskrivande begrepp för könens förhållande t i l l varandra. En 

preliminär definition av begreppet "sex/gender system" ges av Rubin: 

"A "sex/gender system" is the set of arrangements by which a society 

transforms biological sexuality into products of human activity and 

in which these transformed sexual needs are satisfied" (Rubin, 1975, s 

159). 

Något senare skrev Rubin (1984) också följande: 
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"In contrast to my perspective in "Traffic in Women ", I am now ar

guing that it is essential to separate gender and sexuality analytically to 

more accurately reflect their separate social existence" (s 308). 

Det innebär att Rubin här ansluter sig t i l l den begreppsdefinition som 

tycks råda inom antropologin, där begreppet står för dels "könsroll" och 

dels för "socialt kön". 
I det svenska språket har ordet "genus" en särskild betydelse inom lin

gvistik och grammatik, vilket innebär att en översättning av "gender" til l 

"genus" innebär en översättning t i l l vad som kan betecknas som ett be

greppsligt tomrum. En korrektare översättning vore "socialt kön", vilket 

emellertid är klumpigt. "Genus" är smidigare och har därför börjat an

vändas i Sverige av bland andra Kulick (1987). Beträffande definitioner -
eller brister på definitioner - som begreppet har i den anglosaxiska språk

världen skriver Hirdman (1988): 

"Innan vi helt översvämmas av de definitioner - eller brister på de
finitioner - som genderbegreppet har i den anglosaxiska språkvärl

den, kunde vi kanske värja oss något och använda detta ännu neutrala 
svenska ord, som just därför att det är vetenskapligt tomt kan inspi
rera till självständigt tänkande. Jag föreslår att vi med genus sätter 

namn på den alltmer komplicerade kunskap vi har om "manligt" och 

"kvinnligt", vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt 
"görs". Och insatt i denna process kan ordet ses som en utveckling 

från begreppet könsroll via "socialt kön" till genus, där graden av 

invävdhet hela tiden stegras" (s 6). 

Hur ska då genussystemet förstås? Jo, menar Hirdman, genussystemet 

är en ordningsstruktur av kön, och det ska förstås som en "dynamisk 

struktur", ett "nätverk" av processer, fenomen, föreställningar och för

väntningar, vilka genom sina interrelationer ger upphov t i l l mönster och 

regelbundenheter. Denna grundläggande ordning av människor ska ses 

som en förutsättning för andra sociala ordningar. Det som gör att man 
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kan tala om ordning på ett generellt och abstrakt plan är just mönster

strukturen eller systemets två bärande principer (logiker), nämligen 

dikotomin, det vi l l säga isärhållandet av könen; manligt och kvinnligt 

bör inte blandas, 

hierarkin, det vi l l säga det är mannen som är normbildare. 

Genom att betona isärhållandets "lag", logik eller princip som det som 

genererar den manliga normen så poängterar man just isärhållandets 

principer som i sin tur kan appliceras i alla forskningssammanhang inom 

kvinnoforskningens område. Isärhållandets grunduttryck finns i arbets

delningen mellan könen och i föreställningar om det manliga och det 

kvinnliga. Exempelvis: sort 1 gör sak 1 på plats 1; sort 2 gör sak 2 på 
plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 blir sort 1 sort 1; är man på plats 2 gör 

man sak 2 och är sort 2 och så vidare. Den här uppdelningen är menings-
skapande och maktskapande i och med att sort l:s göranden legitimeras 

genom urskiljande och avskiljande av sort 2. "Sorten" - det är genusfor
meringen. Generella drag i genusformeringen tycks vara att den ständigt 

exploaterar den biologiska olikheten samt att den bygger på ett mot-
satstänkande, en dikotomisering, där männen är det positiva och kvin

norna det negativa (Hirdman, 1988). 
Vilka sociala, ekonomiska, kulturella och psykologiska faktorer har 

varit bidragande t i l l denna isärhållning? Hirdman erinrar i det samman
hanget om det aristoteliska tänkandet om kvinnligt och manligt. 

Aristoteles systematiserade sin tids kunskap och i de västerländska civili

sationerna finns det aristoteliska mönstret invävt i den historiska förståel

sen av kön. Det handlar om idéer som skapar alibi för makt, eftersom det 

som definieras som kvinnligt och manligt följer ett visst mönster. Dessa 

föreställningar är också ett slags idealtypiska västerländska genusformer 

och stereotyper som både reflekterar och legitimerar kvinnors sociala 

underordning. Detta förhållande kan illustreras på följande sätt: 

"att (efter)som: 
kvinnan är svag är mannen stark 

38 



kvinnan är djur är mannen människa 

kvinnan är kropp är mannen själ 

kvinnan är dum är mannen klok 

kvinnan är död är mannen liv 

kvinnan är världslig är mannen andlig 

kvinnan är oren är mannen ren 

kvinnan är olycka är mannen lycka" (Hirdman, 1988, s 12) 

Hirdman associerar också t i l l Habermas (1984) livsvärldsbegrepp 

(lifeworld), det vi l l säga det djupgående sociala och kulturella gemensam-

hetsgods som finns i varje integrerat socialt system och som gör att det är 

möjligt att ha gemensamma erfarenheter, hävda normativa ståndpunkter 

och göra andra delaktiga i subjektiva upplevelser. Genusskapandet är en

ligt Hirdman den djupaste och ursprungligaste livsvärldsskapelsen och 
denna sker på tre nivåer, i tre olika reproduktionsprocesser: 

"Låt mig "översätta" detta inom ett genussystems förståelseramar: 

kulturell överlagring = tankefigurerna dvs exempelvis de Aristoteliska 

tankefigurerna 

social integration = institutioner, artefakter, arbetsdelningen mellan kö
nen 

socialisering = direkt inlärning, sas, det ska böjas i tid det som krokigt 

ska bli, inte ska du gråta om du är pojke etc. etc." (ibid., s 14) 

Med begreppet "tankefigurer" avses kulturella föreställningar om mannen 

och kvinnan, t i l l exempel att kvinnan är svag och mannen stark. På alla 

dessa nivåer är kvinnor medskapande. De är lika integrerade i detta sys

tem som männen, trots att de har lägre status. 

Hirdman (ibid.) diskuterar även begreppet "genuskontrakt". Varje sam

hälle och varje tid har något slags kontrakt mellan könen, det vi l l säga fö

reställningar om hur relationen mellan man och kvinna bör vara. Dessa 

föreställningar finns på den kulturella överlagringens nivå, på institu-
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tions- och arbetsdelningsnivån samt på individnivån. Det handlar om 
mycket konkreta föreställningar, således uppspaltade på olika nivåer, om 

hur män och kvinnor ska vara mot varandra i arbetet, vilka redskap som 
tillhör vem, hur man ska tala och vilka kläder som är lämpliga. Dessa ge

nuskontrakt ärvs genom att såväl abstrakta föreställningar som de mer 

konkreta sociala könsrollerna lärs vidare och överförs från föräldrar t i l l 

barn. Begreppet "genuskontrakt" blir därmed ett slags operationahsering 
av det mer abstrakta genussystemet. Genussystemet är en ordningsstruk

tur av kön och via genuskontrakten skapas ny segregering och hierarki

sering. Genom att tala i termer av kontrakt sätts relationen mellan män 
och kvinnor i centrum för förståelsen. 

Hela detta resonemang, från Aristoteles och vidare genom historien, 

kan kännas nedslående. Det kan kännas som att när man förstår förtryck
ets mekanismer så finns ingen väg ut ur det. Men i Hirdmans texter disku

teras också vilka faktorer som kan ha en systemförändrande kraft, det vi l l 
säga hur förändringar i genussystemen kan bli möjliga. 

För det första kan förändringar av systemen bli möjliga genom en 

grundläggande kvalitet hos människan, nämligen hennes förmåga t i l l 
upplevelse och uppfattning, biologiskt givna karaktäristika som är lika 

hos män och kvinnor. Den här fundamentala likheten mellan könen, näm

ligen att förstå och tänka, kan emellertid bara få en systemförändrande 
kraft när möjligheter ges t i l l att kvinnor får lov att göra det män gör och 

vise versa. Det borde innebära att i samhällen som är alltmer likriktade 

och nivellerade, när klassgränser mjukas upp, när teknologin samordnar 

och ger människor allt mer likartade möjligheter, liksom när upplevelse

världen, medievärlden, delas av så många, så förändras det "könsolika" 
och förstärks det "könslika". Det finns alltså förutsättningar för gränsö-

verskridanden, inte minst i dag, när informationsteknologin får allt större 
spridning. 

Vad har då forskningen hittills visat när det gäller kvinnors och mäns 

"blandning", eller "ruckandet av mäns och kvinnors olika maktpositioner" 

i samband med teknologiseringen, för att använda Hirdmans språkbruk? 

Vilka empiriska belägg finns för en sådan "blandning" när det gäller ef
fekterna av teknologin? 
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Betraktar man ti l l exempel det svenska samhället, ett industrisamhälle 
och ett jämförelsevis högteknologiskt sådant, så ser man att andelen för

värvsarbetande kvinnor i Sverige i stort sett är densamma som andelen 

förvärvsarbetande män, vilket kan ses som ett uttryck för ett slags 

"blandning". I motsats t i l l många andra västeuropeiska länder har kvin

norna i de nordiska länderna också en längre tradition när det gäller ar

bete utanför hemmet (Haavio-Manilla et al., 1985). Samhällsingripanden 

på arbetsmarknaden har gjort det möjligt för den svenska kvinnan att 

förvärvsarbeta under den produktiva perioden av livet. I relation t i l l för-

värvsarbetsgraden bland kvinnor i Sverige är fertiliteten hög (SCB, 

1992:2). Svenska kvinnor deltidsarbetar också i hög utsträckning även om 

den andelen har minskat. 1979 deltidsarbetade 90 procent av alla för

värvsarbetande kvinnor i Sverige (SOU, 1979:56). Under 1990-talet har 
andelen kvinnor som deltidsarbetar varit cirka 45 procent (SCB, 1995). 

Deltidsarbetets stora omfattning hänger ihop med kvinnors dubbla arbets
börda samt att de har sämre arbeten än män (Morgall & Vedel, 1985). 

Forskare har visat att denna tendens också finns inom försäkrings
branschen (Stymne et al., 1986). 

Sveriges arbetsmarknad är emellertid starkt könsuppdelad (Sundin, 
1988). Vid internationella jämförelser framstår Sverige som ett land med 

relativt hög grad av segregering på arbetsmarknaden (SCB, 1991). 
Omfattningen av denna tillskrivs delvis den snabba expansionen av ser
vicesektorn, såväl den offentliga som den privata. 

Kvinnor är underrepresenterade i den privta sektorn och inom denna 
sektor är också kvinnor och män koncentrerade t i l l olika näringsgrenar 

(Asplund, 1984). Totalt 60 procent av alla förvärvsarbetande kvinnor ar

betar inom den offentliga sektorn och 40 procent inom den privata sek
torn. Av männen arbetar 25 procent inom den offentliga sektorn och 75 

procent inom den privata sektorn. Arbetskraften är inte bara uppdelad i 

en offentlig och en privat arbetsmarknad, utan är också starkt hierarkiskt 

segregerad. Kvinnor återfinns i de lägre befattnings skikten och män i de 
högre (SCB, 1992:1). 

Antalet kvinnor på ledningsnivå inom det svenska näringslivet är lågt, 
ytterligare ett uttryck för arbetsmarknadens vertikala tudelning. 1990 var 

cirka 10 procent av cheferna kvinnor, medan motsvarande siffra i den of-
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fentliga förvaltningen var 30 procent (SCB, 1992:1). Andelen kvinnor i 

företagsledningar och på högre befattningar var mindre bland industrifö

retagen än bland tjänsteföretagen enligt en undersökning. De samman

tagna siffrorna för industri- och tjänsteföretagen var tre procent kvinnor 

i företagsledningar respektive fem procent kvinnor på andra högre befatt

ningar. Enligt samma undersökning var andelen kvinnor i styrelser, före

tagsledningar och på andra högre befattningar i företag 12,5 procent 

(Veckans affärer, 1990). 
Det finns en föreställning om att andelen kvinnliga chefer i andra eu

ropeiska länder är högre än i Sverige. Det existerar dock ingen jämfö

rande, könsuppdelad statistik på området som möjliggör en sådan jämfö

relse (SOU, 1994:3). Vissa amerikanska undersökningar har dock genom

förts. Resultaten från ett slumpmässigt urval på 94 företag bland USA:s 

1000 största företag visade att andelen kvinnor på höga chefsnivåer var 

sju procent (U.S Department of Labor, 1991). 
Om det svenska arbetslivet kan sägas vara "integrerat" eller ej blir 

dock i sista hand en fråga om hur man värderar förhållandena på arbets
marknaden. Det finns dock ett starkt vetenskapligt stöd för uppfattningen 

att det svenska arbetslivet fortfarande är könsmässigt segregerat såväl 
vertikalt som horisontellt. Basfunktionerna sköts av kvinnor och besluts

funktionerna sköts av män. Detta förhållande återspeglar hur könen för

håller sig t i l l varandra ekonomiskt och politiskt i vårt samhälle (Avotie, 

1987), eller i Hirdmans termer - det är ett uttryck för de aktuella genus-

kontrakten. 

Datoriseringens effekter inom arbetslivet 

Vilka effekter har datoriseringen haft inom arbetslivet? När man tar del 

av forskningen inom området finner man att den modell forskaren använt 

som allmän förklaringsmodell ofta har varit avgörande för hur studier av 

datorisering bedrivits. 

En litteraturgenomgång visar att den dominerande förklaringsmodellen 

i ett tidigt skede av studier av automatiseringens effekter utvecklades 

inom ramen för ett konsensusperspektiv. Man antog att det inte existerar 
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några intressemotsättningar mellan t i l l exempel arbetare och företagare, 

eller mellan män och kvinnor, i samband med datorisering. Kunde bara 

initialsvårigheterna övervinnas så skulle teknologin, som sågs som ett 

politiskt och ideologiskt neutralt redskap, vara t i l l nytta för alla. Detta är 

naturligtvis ett optimistiskt synsätt som vilar på antagandet att produktio

nen ska kunna öka samtidigt som arbetarna befrias från tråkiga rutinjobb. 

Många undersökningar inom denna tradition har också genomförts för att 

studera hur arbetarna rent allmänt reagerade på automationen (se t i l l ex

empel Cheek, 1958; Hardin et al., 1961). Andra studier har utvärderat 

olika program för själva införande av den nya tekniken. Inom denna 

forskningsinriktning kan man, allmänt sett, spåra ett slags "teknologisk 
optimism". 

Det finns också en rad forskare som snarare representerar den "pessi
mistiska" sidan av saken, och vars grundläggande synsätt snarare innebär 

att datoriseringen varit av ondo för arbetarna. Detta synsätt förutsätter att 

det finns intressemotsättningar mellan arbetare och företagsledning, det 

v i l l säga att det finns olika intressenter inom organisationen. Tekniken ses 
som en av de mekanismer som används av företagsledningen för att öka 
kontrollen över arbetsprocessen och som även används i syfte att öka 

produktiviteten. Denna hållning har delvis uttryckts av Mills (1956), men 
också av marxister som Edwards (1979) och Braverman (1974), för att 
nämna några författare. 

Braverman, t i l l exempel, hävdar att teknologin är ett medel som står 

t i l l arbetsgivarnas förfogande för att skapa ökad kontroll och även cen

traliserad och därmed styrbar kunskap. Teknologin reducerar alltså bero
endet av kvalificerade och engagerade arbetare. Det empiriska material 

Braverman stödjer sig på är förhållanden inom den amerikanska bilindus

trin. Hans slutsats är att rationaliseringar främst drabbade de arbetare 

som hamnade i uppdelade och standardiserade jobb. Implicit har man 

också hävdat att användandet av avancerad teknologi i ett kapitalistiskt 
samhällssystem leder t i l l en degradering även av kontorsarbetet. Man på

står således bland annat att användandet av allt modernare teknologi leder 

t i l l en omplacering av människor mot alltmer utarmade arbetsuppgifter, 

t i l l tvångsomplaceringar och senare också t i l l avskedanden. Många for-
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skare har också empiriskt försökt visa att så är fallet (se t i l l exempel 

Braverman, 1974; Hacker, 1979; Noble, 1977). 
Det finns också en lång tradition inom arbetslivsforskningen som har 

ägnat sig åt att granska vad som egentligen blir följden för arbetsförhål

landena av mekanisering, och senare av automatisering och datorisering, 

och i detta avseende har det rått delade meningar. Gemensamt för dessa 

forskares bidrag kan sägas vara att de inte bedrivit forskningen ur ett ge

nusperspektiv. Forskningen har också t i l l största delen baserats på empi

riskt material från olika industribranscher, särskilt från tillverkningsin
dustrin i USA. Bravermans (1974) slutsats är att utvecklingen av automa

tion och arbetsdelning bidragit t i l l en polariserad yrkesstruktur i företa

gen med några få tekniker med stora yrkeskunskaper och många okvalifi

cerade arbetare. Han hävdar också att användning av ny teknik och dato

risering inom kontorssektorn i stort sett fått likartade konsekvenser. 
Kern och Schumann (1970) menar att de förändringar av arbete som 

följer av en avancerad automation är av sådan art och omfattning att det 

är svårt eller meningslöst att göra jämförelser i termer av uppkvalifice-

ring eller dekvalificering. Det handlar snarare om att det krävs helt nya 
kvalifikationer, något som i litteraturen benämnts "rekvalifikation" 
(Aronsson, 1987; 1989). Blauner (1964) står för ett helt annat synsätt. 

Han försöker visa att utvecklingen från hantverk t i l l tempoarbete lett t i l l 

en betydande kvalifikationssänkning, medan automatiseringen medfört en 

höjning av kvalifikation, det v i l l säga att utvecklingen följer en U-kurva. 
Det har således rått delade meningar om automatiseringens konsekven

ser för arbetsförhållandena. Veium (1980) hävdar att de olika synsätten 

t i l l stor del kan vara ett resultat av att forskningsobjekten varierat. De 
konsekvenser forskarna iakttagit kan också vara ett uttryck för olika led

ningsfilosofier och kulturella olikheter snarare än för teknikdetermine-

rade effekter. 
När det gäller datoriseringens (automatiseringens) konsekvenser för 

arbetets kvalifikationskrav, såsom de diskuterats av olika forskare, kan de 

sammanfattas enhgt figur 4:1: 
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Figur 4:1 Automationens konsekvenser för arbetets kvalifikation en

ligt olika forskare. 

Såsom figur 4:1 visar har ett antal forskare påvisat olika konsekvenser när 
det gäller frågan om det datoriserade arbetet har blivit mer kvalificerat 

eller utarmat. Dessa forskningsresultat hänger samman med dimensionen 
konsensus/konflikt, det v i l l säga inom vilka generella ramar som datori

seringen som fenomen kan förstås. Inom ramen för ett konsensusper
spektiv ligger det nära t i l l hands att framhäva de förbättringar av arbets

förhållandena som skett som en följd av datoriseringen. Antar man, å an

dra sidan, ett konfliktperspektiv är det kanske snarare de negativa effek

terna som lyfts fram. 

Detta förhållande gäller sannolikt också för forskning som bedrivs ur 

ett genusperspektiv. Anlägger man t i l l exempel ett konfliktperspektiv på 

förhållandet mellan män och kvinnor är det mer troligt att de negativa ef

fekterna av datoriseringen speciellt betonas för kvinnornas del. 

Cockburn (1988), för att ge ett exempel, har studerat hur kvinnor på

verkats av den elektroniska revolutionen i England. Hon menar att dator

baserad teknik inte har ökat rörligheten inom arbetslivet för kvinnor. I 

stället är det så att tekniska innovationer har vidmakthållit en "gender"-

baserad arbetsuppdelning. Män fortsätter att utföra arbeten som kräver 
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teknisk eller fysisk skicklighet, medan kvinnor får hålla sig t i l l arbeten 
som inte kräver yrkesutbildning, det v i l l säga t i l l arbeten som är icketek

niska och även sämre betalda. 
Att det är viktigt, dock, att också inbegripa ett genusperspektiv när 

man redovisar effekterna av datoriseringen illustreras bland annat av 

följande exempel. I USA noterade man således att antalet icke kvalifice

rade arbeten minskade, samtidigt med en relativ ökning av de arbeten 
som krävde högre utbildning, i samband med datorisering i försäkrings

branschen. Utifrån dessa studier ligger det nära t i l l hands att dra slutsat

sen att datoriseringen implicerar en uppkvalificering av de arbeten som 
tidigare krävde låg utbildning. I själva verket handlade det emellertid om 

förändringar i yrkesstruktur samt demografiska förändringar i 

branschen. Män kom in på nya arbeten som tillskapats samtidigt som 
kvinnor försvann med arbeten som bortrationaliserades (Feldberg & 

Glenn, 1979). 
Liknande resultat finns också i svenska undersökningar av branschen 

(Stymne et al., 1986). Antalet rutinjobb, det vi l l säga icke kvalificerade 
arbeten som i huvudsak innehades av kvinnor, har minskat från 60 pro
cent 1941 til l 30 procent 1979. Den snabbaste minskningen skedde i bör

jan av sjuttiotalet parallellt med införandet av datorisering. 
Det visar sig vid en litteraturgenomgång att framför allt strukturella 

förändringar i samband med datorisering är ett stort forskningsfält. Detta 
kanske inte är så överraskande. Arbetslivsforskare som en gång började 

att studera effekterna av arbetets mekanisering fokuserade just på de 

strukturella effekterna. Att ett liknande angreppssätt sedan använts vad 

gäller datorisering ter sig därför som förklarligt. Det är också intressant 

att notera att det skett en könsuppdelning även inom forskningen på så sätt 
att manliga forskare i huvudsak har studerat "manliga" arbetsplatser, t i l l 

exempel inom tillverkningsindustri ("blue collar setting"), medan kvinn

liga forskare har koncentrerat sig på kvinnliga arbetsplatser, t i l l exempel 

kontorsarbete ("white collar setting"). Det finns också kvinnliga forskare 

som presenterat sina rön i publikationer som "Pink Collar Blues", det vi l l 

säga de antyder likheterna mellan industriarbetarens situation och kon-

torsarbeterskans, och därmed att kontorsarbete har samma låga status som 

industriarbete (Probert & Wilson, 1993). 
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Forsknings- och litteraturmässigt är området så omfattande att det på nå

got sätt måste begränsas. Jag kommer därför att fortsättningsvis i huvud

sak inkludera litteratur som behandlar förhållanden inom försäkrings

branschen. Man kan då inledningsvis notera att denna bransch skiljer sig 

från traditionella kontorsmiljöer på en rad viktiga punkter. Inom dessa 

traditionella kontorsmiljöer är den viktigaste tillämpningen av datatekni

ken ordbehandling, medan systemutvecklingen i försäkringsbranschen har 

drivits av behovet att hantera stora mängder data. I själva verket är det 

mer på sin plats att dra paralleller mellan automationen i försäkrings

branschen och automationen i tillverkningsindustrin. I bägge fallen utförs 

produktionen i ökad omfattning av maskinell apparatur. Baran (1985), 
t i l l exempel, har också poängterat försäkringskontors likhet med fabriker 

- de är storskaliga producenter och hanterare av produkten "data". 

Verksamheten i dessa kontorsindustrier går ut på att ta in och förmedla 
administrativa uppgifter och utföra immateriella tjänster ti l l företagskun
der och ti l l allmänheten. 

Syftet med den litteraturgenomgång som följer är således att redovisa 

den forskning som finns när det gäller teknologins effekter ("the impact 
of technology") i försäkringsbranschen sett ur ett genusperspektiv. 

Återgår vi t i l l den analysmodell jag presenterat i Kapitel två (figur 
2:VI), som alltså är en operationell modell för att analysera de långsiktiga 

konsekvenserna av datoriseringen i försäkringbranschen ur ett genusper
spektiv, så ligger det nära t i l l hands att presentera tidigare forskning 

inom försäkringsbranschen utifrån de fyra huvudområden som här får 
representera eller illustrera effekterna av datorisering, nämligen: 

1. Sociala struktur 

2. Upplevelser av arbetsmiljön 

3. Makt och inflytande 

4. Kultur 

Följande litteraturgenomgång kommer alltså att följa denna indelning. 
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Social struktur 

Inledningsvis vil l jag helt kort förklara vad jag avser med social struktur. 

I första hand handlar det om sysselsättningsstrukturen och förändringar i 

denna. Men den därmed sammanhängande kvahfikationsaspekten av arbe
tet måste också belysas i detta sammanhang. Det är naturligtvis av stor 

betydelse för försäkringsbranschen om nytillskapade, eller bortrationali

serade, arbeten är mer eller mindre kvalificerade. Man kan tänka på re
sultatet av dessa processer som ett slags "netto" i kvalifikationshänseende. 

Är det så att detta "netto" har ökat eller minskat som ett resultat av 

strukturella förändringar, det v i l l säga har försäkringsbranschen som 

helhet en högre grad av kvalificerade arbetsuppgifter än tidigare? 

I den begränsade mängd studier av försäkringsbranschen som har pu
blicerats inom området "datoriseringens effekter" rapporteras motstridiga 

resultat i detta avseende. När det gäller förändringar i sysselsättnings
strukturen så har vissa forskare funnit att de arbeten som försvunnit är 

koncentrerade t i l l kontorsarbeten som inte kräver någon högre grad av 

utbildning (Faunce et al., 1962; Roessner et al., 1985; Shepherd, 1971). 
Detta implicerar en generell uppkvalificering av arbetet i branschen. 

Andra studier pekar å andra sidan på att elimineringen av kontorsarbeten 
resulterat i en polarisering av arbetsstyrkan (Feldberg & Glenn, 1977; 

Hoos, 1961; U. S Bureau of Labor Statistics, 1965). Flera motstridiga 
forskningsresultat finns alltså. Medan vissa analytiker har rapporterat 

mindre uppdelning av arbetsuppgifterna allt eftersom teknologin blir allt 
mer sofistikerad (Shepherd, 1971; Matteis, 1979; Sirbu, 1982; Adler, 

1983; Appelbaum, 1984:1), så har andra menat att själva innehållet i ar

betet blivit mindre och därmed även arbetarnas autonomi reducerad 

(Murphree, 1982; Greenbaum, 1979; Cummings, 1977; Feldberg & 

Glenn, 1983, 1977). Slutligen, trots att kvinnor i samtliga dessa studier 

befunnits vara utsatta för den största arbetsminskningen, så tycktes det i 

vissa fall även vara så att kvinnor efter automationen blivit nedflyttade til l 

aktiviteter som kräver mindre kunskaper (Feldberg & Glenn, 1977; 

Murphree, 1982). Det har emellertid också rapporterats att kvinnliga 

kontorsarbetare tycks ha dragit nytta av den nya arbetsprocessen (Matteis, 

1979; Cummings, 1977). Hittills publicerade forskningsresultat ger såle-
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des en splittrad bild av datoriseringens effekter på sysselsättningsstruktu

ren. 

Det tycks emellertid vara så att män och kvinnor berörts på ett mycket 

olikartat sätt av dessa effekter. Nedan presenteras några exempel som 

belyser detta förhållande. 
I en undersökning av datoriseringens effekter på sysselsättningsstruktu

ren i försäkringbranschen (Feldberg & Glenn, 1983) konstateras att män 

och kvinnor berörts olika av kontorsautomationen. I undersökningen 

sammanföll den totala branschökningen (antalet sysselsatta) med en gene

rell ökning av komplexiteten i organisationen och dessutom med en opro

portionerligt stor ökning av service- och finanssektorerna. Man kunde i 

samband med detta särskilt urskilja två mönster: dels en ökning av yr

keskategorier knutna t i l l datoriseringen (dataoperatörer t i l l exempel), 
dels en minskning av vissa yrken och en total eliminering av andra 

(exempelvis sådana som är förknippade med tabulering, hantering av 

premier, utskrifter eller kopiering). Totalt sett fann man en förstärkande 
effekt på sysselsättningsstrukturen som en följd av datoriseringen. Alla 

yrken som ti l l att börja med hade en övervikt av kvinnliga befattningsha
vare hade blivit ännu mer kvinnligt dominerade. Frånsett stansoperatri-

serna innehades dock alla datorrelaterade befattningar av män. 
Två äldre studier av försäkringsbolag i USA visar också att datorise

ringen ledde t i l l en bortrationalisering av de traditionella kontorsarbe

tena, medan det skedde en ökning av antalet datatekniker och ledningsper
sonal. Man fann också en ökad stratifiering mellan män och kvinnor som 

ett resultat av automation (Helfgott, 1966; Rothberg, 1969). 

Ungefär samma fenomen har man observerat också i andra studier av 

försäkringsbranschen. Det finns således data som tycks stödja antagandet 
att kvinnor som redan har traditionella kvinnoarbeten fått ut minst av 

kontorsautomationen. Deras jobb har inte förändrats eller också har de 

haft negativa erfarenheter av datoriseringen (dekvalificering) och även 

fått minskade möjligheter t i l l avancemang (Cummings, 1977; U.S. 

Department of Labor statistics, 1965). Cummings studie visade att köns

hierarkier är inkorporerade i teknologi och förändring av arbetsorgani

sation. I början av 1960-talet anställde ett stort försäkringsbolag 400 

kontorister, män och kvinnor. Männen placerades på högre och kvin-
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noma på lägre nivåer. Under den följande 15 års perioden omorganisera
des arbetsprocessen och ny teknologi introducerades. Resultatet blev en 

mer standardiserad arbetsprocedur och en minskning i personalens kom

petensnivå, samtidigt som man minskade organisationen med 175 perso

ner. Andelen kvinnor ökade och i slutet av perioden var deras andel 95 

procent. Allt eftersom arbetena omorganiserades och kom att innehålla 
mindre specifikt kunnande ("downgraded") blev de också mer tillgängliga 

för kvinnor. Konsekvensen blev alltså att jobben å ena sidan blev t i l l 

gängliga för kvinnor, men sämre betalda och med lägre status och befor-

dringsmöjligheter, samtidigt som de, å andra sidan, var bättre än de arbe

ten kvinnorna haft förut. Vid nästa omorganisation i företaget, då 100 

jobb skulle bortrationaliseras, drabbades i huvudsak kvinnor som, så att 

säga, använts som "restarbetskraft" ("transitional labor force"). 
Hacker (1979), vars undersökning är gjord i ett telefonbolag men re

sultaten är ändå relevanta i detta sammanhang, har visat att det skedde en 

förflyttning av kvinnor från traditionella arbeten mot "nya" sådana sam

tidigt som man rationaliserade och införde ny teknik. Den kvinnliga ar
betsstyrkan reducerades proportionellt i förhållande t i l l den totala arbets

styrkan. Kvinnor anställdes inom områden där tekniken "eroderade" job
ben och Hacker menar att denna strategi medvetet används av företag 

gentemot kvinnor. Närmare bestämt tror vissa arbetsgivare att kvinnor 
har högre grad av naturlig fr ivi l l ig avgång jämfört med män och använ

der dem därför för att fylla ut vissa tillfälliga jobb vid omläggningar av 
produktionen. 

I den svenska försäkringsbranschen har datoriseringens effekter på sys
selsättningsstrukturen bland annat studerats av Löwstedt et al. (1981) samt 

av Stymne et al. (1986). Den senare undersökningen bygger på material 

från försäkringsbolagen Skandia, Folksam och Valand och omfattar tids

perioden 1961-1980. Man fann därvidlag att den minskning av arbets

styrkan som hade förutsetts som en konsekvens av datorisering i själva 

verket resulterade i en ökning av antalet anställda. Missbedömningen be

rodde ej på felkalkyler utan kan i stället förklaras av stora branschförän

dringar. I undersökningen fann man nämligen att datoriseringen samman

föll med en ökning av antalet deltidsarbetande kvinnor. Denna ökning 

förklarades inte av en begränsad tillgång på heltidsarbeten, utan snarare 
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på svensk lagstiftning (rätt för småbarnsföräldrar att arbeta deltid) och 

skattepolitik (det progressiva skattesysemet som vid den tidpunkten gyn

nade deltidsarbete). Andelen unga lågutbildade kvinnor (under 20 år) för

svann däremot nästan helt ur branschen. 

I ett annat svenskt projekt som behandlat försäkringsbranschen - RAM-

projektet (Bradley, 1981; 1986) - har följande effekter av datoriseringen 

på organisationsstrukturen påvisats: en tendens till nedplattning av antalet 
nivåer i organisationen samt en utökning av dataavdelningarna, framför 

allt med ett stort antal externa konsulter. 
Det finns ytterligare en detaljerad studie av försäkringsbranschen i 

USA (Baran, 1987), som bygger på ett omfattande empiriskt material. I 

denna undersökning visas att fastän kontorsarbeten där befordringsmöj-

ligheterna är obefintliga ("dead end jobs") - dessa arbeten är traditionellt 
kvinnors arbeten - försvinner ur försäkringsbranschen, så har proportio

nen kvinnor ökat dramatiskt det senaste decenniet. Kvinnor rör sig in på 
traditionellt manliga yrkesområden - professionella försäkringsarbeten, 

chefsjobb och tekniska jobb. Detta är inte, menar Baran, ett resultat av 

avancerade jämställdhetsstrategier, utan fenomenet reflekterar snarare ett 
utbyte av dyrare manlig arbetskraft mot billigare kvinnlig sådan. 
Slutsatsen stöds av andra historiska exempel på introduktion av kvinnliga 

arbetare för att få en smidig övergångsprocess när man omformar arbete 
och introducerar ny teknik. Som exempel nämns manliga typografer som 

ersattes med kvinnor när tidningsindustrin datoriserades. 

Sammanfattningsvis kan man säga att tidigare forskning gällande försäk

ringsbranschen visat att det har skett en femininisering av branschen i 

samband med datorisering. Kvinnor har i huvudsak anställts i vissa yrken, 
vanligtvis på de sämre betalda arbetena med lägre status och sämre befor-

dringsmöjligheter men också på tidigare traditionella manliga jobb. 

Beträffande kvalifikationsaspekten kan man säga att en viss kompetensni

våförändring skett i och med att rutinjobb, som tidigare sysselsatte i hu

vudsak lågutbildade kvinnor, har försvunnit ur branschen. 
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Upplevelser av arbetsmiljön 

Arbetsmiljöaspekten när det gäller datoriseringens konsekvenser för mäns 

och kvinnors arbeten har också studerats. I en studie framgår sålunda att 

arbetet efter datoriseringen blev bredare men samtidigt mer styrt och 

övervakat, att man fick mer dödtid men ändå fler arbetsuppgifter samti

digt som man blev bunden t i l l samma plats hela tiden (Feldberg & Glenn, 

1979). En annan studie av samma forskare utmynnar i slutsatsen att män 

förlorat i autonomi medan kvinnor fått ökad autonomi som följd av om

organisation och datorisering. Kvinnornas löner har också blivit bättre. 

Men då män och kvinnor placerats på samma nivå fungerade det ändå så 

att männens senioritet och praktiska kunskaper användes inofficiellt, t i l l 
exempel genom att männen hälpte kvinnorna med svära saker medan 

kvinnorna befriade männen från rutinarbete (Feldberg & Glenn, 1977). 

Det finns ett större svenskt projekt som berört datoriseringen av för
säkringsbranschen (Johansson & Aronsson, 1979) ur ett renodlat stresste-

oretiskt och fysiologiskt perspektiv och där en av huvudkonklusionerna är 

att det i första hand var vid rutinarbete som datasystemen upplevdes som 

alltför styrande. 
I RAM-projektet (Bradley, 1980; 1982) visades också att terminalan

vändare i försäkringsbranschen upplevde högre grad av stress än icke
terminalanvändare. När undersökningen gjordes var 70 procent av termi

nalanvändarna kvinnor. De upplevde också mer frustration i arbetet, t i l l 

exempel att arbetsbelastningen var för hög, att det fanns för lite personal, 
att effektivitetskraven var för höga samt att de motstridiga kraven 

("buffer role") hade ökat. Det senare gällde särskilt bland de användare 

som hade kundkontakter. Yttre krav tenderade också att öka och gradvis 

integreras och internaliseras av individen. Det fanns en tydlig könsskill

nad när det gällde just denna buffertroll. Skillnaden tolkades som att 

kvinnor är mer bekymrade över att bli fast i sitt jobb än män och också 

mer bekymrade än män över en yrkesroll som medför konflikterande 

krav. När det gäller själva arbetsinnehållet tycktes terminaliseringen där

emot ha varit positiv för kvinnorna. 

I en forskningsrapport, "Informationsteknologi och arbetsmiljö i för
säkringsbranschen i ett framtidsperspektiv" (Docherty & Aronsson, 
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1992), presenteras aktuell forskning inom området samt intervjuer med 

representanter för den finansiella tjänstesektorn i ett stort svenskt försäk

ringsbolag. Studien behandlar tre aspekter av försäkringsverksamheten: 

individens lärande och kompetens, affärssystem samt ledningsfrågor med 

speciell betoning på informationsteknologins nya möjligheter. Studien har 

utgått från tanken om nödvändigheten av helhetsperspektiv och integra

tion när det gäller dessa frågor. De huvudsakliga resultaten av studien är i 

korthet följande: 

När det gäller individen och arbetsorganisationen menar författarna att 
det är viktigt för företaget att tillförsäkra sig om att de anställda förstår 

de stora linjerna i verksamheten. Begreppen "dynamisk effektivitet" 

("Toyotism") och "statisk effektivitet" ("Fordism") har lika stor relevans 
för tjänsteföretag i dag som för industriföretag. 

Under rubriken "Individen och teknikstödet" sammanfattar författarna 
vilka egenskaper datorbaserade system bör ha för att stödja användarens 

kompetensutveckling. Dessa egenskaper är kontroll över användningen, 

valfria moment i handläggningen, kontinuerliga förklaringar t i l l vad som 
sker samt återkoppling av utfallet t i l l användarens agerande. Systemet ska 
också främja att användaren utnyttjar sina tidigare erfarenheter och sti
mulera till en dialog om olika fall och ärenden med kollegor. Det ska öka 

användarens kontroll över arbetssituationen, tydliggöra användarens 
handlingsutrymme liksom de hinder som finns i hanteringen. 

Datorbaserade system, bör det här tilläggas, kan antingen stödja använ

darens beslutsfattande eller reducera detta, "informatisera eller automati
sera" ("to informate or to automate"). Att informatisera innebär att an

vända tekniken för att tillhandahålla mer eller bättre information som un

derlag för användarens beslut. Ett system som informatiserar förbättrar 

förutsättningarna för användaren att göra ett bra jobb, utan att urholka 
dennes befogenheter och ansvar. Att automatisera innebär att göra arbetet 

självverkande eller maskinmässigt, det v i l l säga att avlasta eller frånta 

individen uppgifter och befogenheter. 

De arbetskraftsundersökningar som genomförts av SCB vid olika tid

punkter, och som omfattar en mängd branscher, innehåller naturligtvis 

också en hel del information om upplevelser av datorisering i allmänhet. 

Detta gäller särskilt de arbetsmiljöundersökningar som genomförts ge-
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mensamt i de nordiska länderna (Wikman, 1991). Problemet med dessa 

undersökningar är att det inte går att utläsa en specifik yrkeskategoris, 

exempelvis försäkringstjänstemäns, upplevelser av datoriseringen. Dessa 

befattningshavare är i undersökningarna inkluderade i större grupper av 

tjänstemän vilka på sin höjd är uppdelade i tjänstemän på högre och lägre 

nivå (SCB, 1991:1; SCB, 1992). Det är med andra ord ganska få under
sökningar, utöver de som nämnts ovan, som vänt sig t i l l den individuella 

försäkringstjänstemannen med frågor om dennes upplevelser av datorise

ringens konsekvenser för arbetsmiljöfrågor. Exempel på sådana frågor 

är: Har arbetet verkligen utarmats? Har stressen ökat? Har det skett en 
urlakning av arbetsuppgifterna t i l l följd av datorisering? 

Makt och inflytande 

Både i internationell och svensk forskning om försäkringsbranschen finns 

det få studier som direkt belyser makt- och inflytandedimensionen. Man 

kan dock med viss rätt hävda att konflikt- och könsdimensionerna, som är 
mer utförligt studerade, indirekt också belyser frågor om makt och infly
tande. 

I ovan nämnda studie av Docherty och Aronsson (1992) finns dock en 

del material som på ett mer direkt sätt behandlar just makt och inflytande. 

I denna studie antyds nämligen att företagsledningen frånhänt sig infly

tandet i de informationsteknologiska frågorna och därmed överlämnat 
detta inflytande ti l l andra intressegrupper inom organisationen. En slut

sats som forskarna drar i detta projekt är att cheferna måste spela en be

tydligt aktivare roll, det v i l l säga ta kommandot även över informa
tionsteknologin. Informationsteknologin har i första hand kommit att in

rikta sig på verksamhetsrationalisering. I många företag har informa

tionsteknologin också blivit kvar i denna roll. Ledningen har ofta nöjt sig 

med att delegera datautveckling och datatillämpning t i l l experter inom 

området som av naturliga skäl inte så lätt varseblir teknikens vidare ef
fekter. 

En annan professionell grupp vars struktur och inflytande har studerats 
är säljarna. Engelska forskare, som har koncenterat sig på att studera te-
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ori och praktik när det gäller könssegregeringen i försäkringsbranschen, 

har bland annat lyf t fram denna yrkesgrupp och försökt förklara hur 

denna, i sin yrkesroll, har lyckats skapa sig en så stark position med hög 

status, goda löneförmåner och en bibehållen arbetsdelning mellan könen. 

Försäljning av försäkringar har traditionellt varit ett högstatusyrke och 

en manlig syssla. (Collinson & Knights, 1986; Knights & Morgan, 1990). 

Dessa forskare har däremot inte studerat samband mellan datorisering, 

könssegregering och inflytande. 

Det finns dock ett sådant samband enligt vissa andra forskare. Här 

handlar det om en ideologistyrning, nämligen en föreställning om att 
kvinnor är bättre lämpade för enklare rutinarbeten än vad som gäller för 

män. Denna föreställning har utgjort själva drivkraften t i l l den könsupp

delning som i dag finns i försäkringsbranschen med kvinnor på under

ordnade positioner (Silverstone, 1976; Thompson, 1983). Andra forskare 
menar att kontorsarbetets försämrade status också kan vara ett resultat av 

feminiseringen i branschen (Phillips & Taylor, 1980). Dessa studier pe

kar på, om än inte direkt, att kvinnors möjligheter t i l l inflytande knappast 

förstärkts som en följd av datoriseringen. 
Jag har således inte hittat särskilt mycket tidigare forskning om 

branschen som direkt behandlat frågan om inflytande och makt, utan slut
satser om dessa förhållanden får man i stor utsträckning dra implicit ur 

annan forskning. Ser man ti l l Stymnes (1981) forskning, som alltså om
fattar ett svenskt försäkringsbolag, menar han att säljarna, som alltså 

traditionellt haft en stark ställning i branschen och kanske varit de som 

haft de största möjligheterna t i l l inflytande, egentligen förhållit sig ganska 
ljumma t i l l den tekniska utvecklingen. Den har dessutom inte berört dem 

speciellt mycket. Därmed har de också frånhänt sig makt och inflytande 
över datoriseringen. 

Det kan också nämnas att en viktig faktor för individen när det gäller 

dennes lust att arbeta med datorer, är hur individen i fråga uppfattar tek

nologins inflytande över den egna prestationen och den kontroll teknolo

gin utövar över arbetet (Salzman & Mirvis, 1985). Tilltron t i l l datorerna, 

när det gäller att öka effektiviteten i jobbet, kan också ge nya kontroll

möjligheter för ledningen och detta kan uppfattas som negativt av de an
ställda (Mankin et al., 1982). Totalt sett är dock området tämligen outfor-
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skat (Kling & Iacono, 1984). Det ar således endast en fragmentarisk och 

splittrad bild man kan ge när det gäller makt- och inflytandedimensio
nerna i försäkringsbranschen. 

Kultur 

Jag kommer senare i avhandlingen att diskutera kulturbegreppet mer ut

förligt (se Kapitel nio). Här ska endast helt kortfattat redovisas några 

forskningsresultat som belyser skillnaderna i föreställningar om datorer 

mellan män och kvinnor. Dessvärre finns det få studier av försäkrings

branschen i detta avseende. Förhållandet är ungefär detsamma som det 
som gäller makt- och inflytandefrågorna. De data som finns är fragmen

tariska och när det specifikt gäller kulturdimensionen får man i stor ut

sträckning arbeta implicit med material från näraliggande områden. I den 

följande framställningen redovisas därför studier av attityder t i l l datori
seringen i allmänhet snarare än studier av kulturfenomenet i en snävare 
bemärkelse. 

En del attitydmässiga genus skillnader har således påvisats (Perolle, 
1987; Mankin et al., 1984). Kvinnor är mer oroade över datoriseringens 
skadliga effekter när det gäller en individs hälsa än vad män är (Gattiker 

& Nelligan, 1988; Stellman et al., 1987). I dessa studier hade responden

terna många års erfarenhet av datormedierat arbete. Men eftersom dato

riseringen i allmänhet har påverkat kvinnodominerade yrken mer än 
mansdominerade, kan dessa genusskillnader t i l l stor del bero på skilda er

farenheter av datorer på arbetsplatsen (Form & McMillen, 1983). Andra 

forskare har hävdat att skillnader i attityder t i l l datorn kan tillskrivas 

mäns och kvinnors socialisation beträffande teknologin. Samhället har 

betraktat datorteknologi som mycket teknisk och som en del av den man
liga sfären (Campbell & McCabe, 1984). 

Den attityd man har til l datorer är också mycket viktig för den lust och 

fallenhet man uppvisar när det gäller att arbeta med dem (Gattiker, 

1984). Individens kognitiva värdering av datorer på arbetsplatsen kan t i l l 

exempel vara en viktig bakomliggande faktor när det gäller genusskillna
der i prestationer i datormedierade arbeten. Effektivt användande av da-
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torer kräver bland annat att de anställda trivs med dem. Det har också vi

sats att persondatorer upplevdes som de som mest bidrog til l att öka arbe

tets effektivitet och kvalitet (Gattiker et al., 1985). 

Olika typer av datorbaserad teknologi kan också påverka människors 

arbete olika (Salzman & Mirvis, 1985). Så kan til l exempel anställda som 

arbetar med stordatorer ("main-frame") uppleva större kontroll i sitt ar

bete jämfört med användare av persondatorer eller ordbehandlare (Kling 

& Iacono, 1984). Kanske är det så att stordatormiljön erbjuder en annat 

slags kulturell kontext än persondatormiljön. Denna och andra problem

ställningar vore utan tvekan värda att studeras. Men den empiriska 

forskningen inom området är, som tidigare nämnts, ytterst fragmentarisk. 
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KAPITEL 5 

Branschbeskrivning 

Detta kapitel syftar t i l l att ge den beskrivning av försäkringsbranschen 

som behövs för att läsaren skall förstå studiens kontextuella sammanhang. 
Det avsnitt som här följer är i stort sett identiskt med den branschbe

skrivning som redan presenterats i licentiatavhandlingen. Men för att lä
saren på ett lättare sätt ska kunna följa med i den fortsatta framställningen 

så upprepas denna del även i detta arbete. Kapitlet innehåller en del his
torik, bland annat om utvecklingen av försäkringsbranschen och dess kon
sekvenser för de anställda. Kapitlet beskriver också datoriseringen i 
branschen samt ger en kort information om försäkringsbranschens affärs

system och dagsaktuella trender. 

Historik 

De större svenska försäkringsbolagen grundades omkring sekelskiftet. 

Försäkringsbolagens framväxt och expansion sammanfaller med den so

ciala omdaningen av av det svenska samhället, en omdaning som har haft 

ett högt tempo. Den omfattande ekonomiska strukturförändringen från en 

stark övervikt för de agrara näringarna t i l l industri- och tjänsteproduk

tion har skett under socialt och politiskt fredliga former. 

Genombrottet för svensk industriell företagsamhet kom under 1890-

talet. Därefter har utvecklingen varit ganska jämn och kontinuerlig. Den 

industriella utvecklingen ledde ti l l en mycket kraftig ökning av kapital-
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bildningen. Efterfrågan på försäkringstjänster har givetvis ökat i motsva

rande grad. Så fördubblades t i l l exempel de svenska försäkringsbolagens 

brandförsäkringsbestånd mellan 1890 och 1910. Försäkringsbolagens 

premieinkomst för egen räkning sjudubblades mellan 1880 och 1910 

(Englund, 1982). De ömsesidiga livbolagen tillkom på 1890-talet och de 

ömsesidiga skadeförsäkringsbolagen under 1910-talet. Branschstatistik 

fram t i l l och med 1940-talet presenteras i tabell 5:1. 

Tabell 5:1 Antal större svenska försäkringsbolag (riksbolag) 1890 -
1940. Fördelning på huvudsaklig verksamhetsinriktning och 
bolagstyp. 

Bolagstyp 1890 1900 1910 1920 1930 1940 
Liv- och brandförsäkrings
aktiebolag 3 3 3 3 3 3 
Liv- och sjukförsäkringsbo
lag 

Aktiebolag 3 4 5 8 6 6 
Ömsesidiga bolag 20 24 29 33 30 28 

Skadeförsäkringsbolag 
Aktiebolag 5 14 11 21 18 19 
Ömsesidiga bolag 59 51 

Sjöförsäkringsbolag 
Aktiebolag 8 8 9 11 10 10 
Ömsesidiga bolag 4 6 4 5 

Återförsäkringsaktiebolag 3 6 6 12 8 8 

Försäkringsaktiebolag 
Ömsesidiga bolag 

22 35 34 55 45 
93 

46 
84 

Totalt 138 130 

Källa: Englund, 1982. 

Mellan åren 1950 och 1978 förändrades branschen på många sätt. Antalet 

försäkringsbolag halverades, de stora bolagen blev dominerande, de så 

kallade arbetsmarknadsbolagen tillkom och, sist men inte minst, så expan

derade skadeförsäkringsmarknaden kraftigt. Halveringen av antalet sven

ska försäkringsbolag gäller för såväl riksbolag som för lokala bolag. Vå

gen av fusioner var störst under sextiotalet men har fortgått under sjuttio-
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talet, då främst bland de lokala bolagen. De många fusionerna under 

femtio- och sextiotalet motiverades bland annat med ökade möjligheter att 
investera i och utnyttja datorteknik. 

Den kraftiga nedgången i antalet skadeförsäkringsbolag är, förutom fu

sioner, ett resultat av en lagändring, som innebar att enskilda försäkrings

bolags möjligheter att tillhandahålla yrkesskadeförsäkring reducerades. 

De utländska bolagen fick under sjuttiotalet en mindre betydelse på den 

svenska försäkringsmarknaden. 

En annan viktig förändring som påverkat branschens struktur är den 

kraftigt ökade omfattningen av de så kallade arbetsmarknadsbolagen. Til l 

dessa räknas Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag (AFA), 

Kommunernas Försäkringsaktiebolag (KFA), Svenska Personalpensions

kassan (SPP), Arbetsmarknadsförsäkringar - sjukförsäkringsaktiebolaget 
och Arbetsmarknadsförsäkringar - pensionsförsäkringsaktiebolaget (AMF 

- sjuk respektive AMF - pension) (Arbetsmarknadsdepartementet, 1981). 

Försäkringsbranschens utveckling efter 1940 framgår av tabell 5:2. 

Tabell 5:2 Större svenska försäkringsbolag (riksbolag) 1940 - 1978. 
Fördelning på huvudsaklig verksamhetsinriktning och bo-
lagstyp.  

Bolagstyp 1940 1950 1960 1970 1978 
Liv- och brandförsäk - - - -

ringsaktiebolag 3 
Liv- och sjukförsäkrings
bolag 

Aktiebolag 6 7 7 4 5 
Ömsesidiga bolag 28 28 12 10 9 

Skadeförsäkringsbolag 
Aktiebolag 29 34 31 16 15 
Ömsesidiga bolag 56 47 41 29 18 

Aterförsäkringsaktiebolag 8 8 12 6 9 
Försäkringsaktiebolag 46 49 50 26 29 
Ömsesidiga bolag 84 75 53 39 27 
Totalt 130 124 103 65 56 

Källa: Englund, 1982. 
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Den tilltagande koncentrationen inom branschen kan också avläsas i för

delningen av premieinkonster. Det svenska folket - fysiska och juridiska 

personer - försäkrade sig 1978 för över 18 miljarder kronor. Av detta 

belopp tillföll 97 % de femton största försäkringsbolagen. 

Försäkringsbranschen framväxte parallellt med det nya svenska folk

hemmet. Begreppet "folkhemmet" myntades för övrigt av Per Albin 

Hansson och blev symbolen för det välordnade välfärdssamhället. 

Riktlinjerna - vilka branscher och vilka socialpolitiska reformprogram 
man skulle satsa på - skisserades och förbereddes under 1930-talet för att 

snabbt genomföras och utvecklas efter andra världskriget (Hirdman, 
1989). Den riktigt stora tillväxten i försäkringsbranschen har således skett 

i samband med det ökade välståndet under efterkrigstiden. Expansionen 

inleddes ofta med att bolagen flyttade sina huvudkontor t i l l Stockholm. 
Personalen rekryterades från det övre skiktet av arbetarklassen och från 
medelklassen. 

Efter andra världskriget kom också det definitiva genombrottet när det 
gällde att organisera företagen. Til l skillnad mot tidigare förhållanden 

skulle arbetet "noggrant genomtänkas" och organiseras efter systematiskt 
uttänkta metoder. Efter 1950-talet modifierades rationaliseringssträvan
dena. Försäkringsverksamheten kom nu också att alltmer professionalise-
ras, det vill säga ett ökat antal personer sysselsattes med specialist - och 

chefsarbete samt med frågor av strategisk natur. Den ökande andelen pro

fessionella kan också ha varit en följd av den tilltagande koncentrationen 
t i l l allt större företagsenheter (Conradsson, 1988). 

1950-talet kan ses som en vattendelare mellan en hantverksperiod och 
en alltmer automatiserad stordriftstid, mellan ett traditionellt grundat 

tänkande vad gällde organisation och styrmetoder och en strävan mot en

tydighet och ökad planmässighet, systematisk samordning och effektivi

sering. Före 1950 var de tekniska hjälpmedlen mekaniska och hand-

drivna. På 1950-talet infördes hålkortstekniken som sedan succesivt ersat

tes med automatisk databehandling (ADB). Försäkringsbranschen har av 
lättförståeliga skäl varit synnerligen väl lämpad för datorisering. 

Omvärlden var t i l l en början stabil, produkterna enkla, marknaden 

homogen och konkurrensen tämligen moderat, varför de organisationsty

per som förekom i branschen vid den här tiden mest liknade maskinbyrå-
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kratier (Mintzberg, 1983). En maskinbyråkrati kännetecknas av formali

sering och specialisering, större arbetsenheter och väl utvecklade plane

ringssystem. Teknostrukturen spelar en viktig roll i denna organisations

form som kan utvecklas mot divisionalisering, något som också känne

tecknar försäkringsbranschen på 1970-talet. 

Utvecklingen för de anställda 

Med ADB och de administrativa funktionerna förändrades personalstruk

turen i branschen. Detta förhållande illustreras i tabell 5:3. 

Tabell 5:3 Antal personer i vissa yrkeskategorier inom försäkrings
branschen bland heltidsanställda. (Andelar av totala antalet 
heltidsanställda i procent.) 

2) 

Yrke (bef. familj) 1941 1961 1967 1970 1973 1976 1979 
Skadereglerare 619 1083 1282 1559 1840 2516 
(020) (4,4) (7,7) (9,4) (11,4) (13,3) (18,8) 
ADB-personal 172 329 457 446 486 679 
(070, 075)) 

i) 
(1,2) (2,3) (3,3) (3,3) (3,5) (5,1) 

ADB -registrering 58 157 155 211 192 159 136 
(076) (0,6) (1,1) (1,1) (1,5) (1,4) (1,2) (1,0) 
Kundtjänstemän 126 900 1122 1158 1294 1465 
(935) (0,9) (6,4) (8,2) (8,5) (9,4) (10,9) 
Tarifferare 550 993 1212 1248 1407 1518 
(855) 

3) 
(3,9) (7,1) (8,9) (9,2) (10,2) (11,3) 

Yrkesfältmän 2284 2701 2276 2095 2097 2071 2177 
(24,1) (19,1) (16,2) (15,3) (15,0) (15,0) (16,3) 

(Sammanlagt) (30,6) (40,8) (46,6) (49,2) (52,6) (63,4) 

Källa: FFO/FTF, gemensam lönestatistik 
1) Källa: SFR:s löneundersökning 1941 
2) Källa: FTF, undersökning från 1961. Populationen avser endast FTF-

medlemmar. 

3) Ombudsregistret. Uppgiften avser ett beräknat värde för 1945. 

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet Ds A 1981:14, s 46. 
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Den kraftigaste ökningen finns under perioden bland kundtjänstemän 
som både ökat sin relativa andel och sitt totala antal mer än tio gånger. 

Skadereglerarna har även blivit väsentligt fler, medan yrkesfältmän min
skat något i antal och andel. 

Allt fler akademiker anställdes inom försäkringsbranschen under 1960-
talet. Den ökande andelen professionella kan, som tidigare nämnts, vara 

en följd av den tilltagande koncentrationen med allt färre och större före

tagsenheter. De ökade resurserna möjliggjorde för dessa stora bolag att 

skaffa sig kvalificerade specialister inom exempelvis områdena finans, 

reklam, systemarbete, marknadsföring och personal. Samtidigt kom dock 

styrningen av verksamheten att öka. Detta stämmer väl överens med 

Stymnes uppfattning om att det krävs ökad styrning för att få organisa
tionsmedlemmarna att arbeta efter nya riktlinjer och även för att kunna 

kontrollera att de nya riktlinjerna verkligen efterlevs (Stymne, 1981). 

Rekryteringen av chefer började alltmer ske utifrån. Tidigare var det 
mycket vanligt med intern rekrytering. Antalet deltidsanställda ökade un

der 1970-talet liksom antalet deltidspensionärer under 1980-talet. Nya 

yrkesgrupper tillkom, medan andra försvann. En ny personalkategori var 
naturligtvis "datafolket". Hit hör systemerare, programmerare samt data

operatörer. Datafolket har under 1960-och 1970-talen fått stå som symbol 

för arbetets snabba förändring och som ansvarigt för datoriseringens ali-
enerande effekt (Göranzon, 1983). Bland de traditionella tjänstemännen 

har de betraktats som en slags överklass och även som ett indirekt hot mot 
privilegier och grundläggande värden inom organisationen. 

De rollförändringar som skedde för några av de typiska försäkrings-

tjänstemannabefattningarna finns beskrivna i arbetsmarknadsdepartemen
tets skrift "Datoriseringen i försäkringsbranschen" från 1981. Rapporten 

bygger på intervjudata. Här ska endast ett par exempel redovisas. Den be

fattning som nu kallas "kundtjänsteman" hette förut "fältkontorist" och 
var en "passupp" t i l l fältmannen. I slutet av sextiotalet övertog kund

tjänstemännen försäljning över disk från fältmännen. När sedan data

terminalerna kom kunde kundtjänstemannen klara hela sakförsäkringsom

rådet utom företagsförsäkringar. Kundtjänstemannen behärskade termina
len, vilket fältmannen inte gjorde. I och med de ökade möjligheterna att 

agera självständing gentemot kunderna blev arbetsuppgifterna för kund-
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tjänstemannen mer kvalificerade och fick högre status. Ti l l följd av ökad 

systemutveckling kunde även kundtjänstemannen registrera fältmannens 

underlag på en terminal. Kundtjänstemannen hade alltså fått ett mer kva

lificerat arbete, delvis t i l l följd av datoriseringen. 

När det gäller distriktschefen, eller fälttjänstemannen som han också 

kallas, har arbetsrollen snarare påverkats av organisationsförändringar 
som endast mer indirekt har haft med datoriseringen att göra. Terminal-

och systemarbete var långt in på sjuttiotalet okända områden för de flesta 

säljare. Fälttjänstemännen förhöll sig länge avvaktande t i l l att själva an
vända datorer. Transaktionerna sköttes av kundtjänstemännen som också 

fått utbildning på området. Ti l l det positiva med datautvecklingen för 

fälttjänstemännen hörde möjligheterna t i l l tvåvägskommunikation med 

registren och därmed tillgång t i l l snabbare och aktuellare information. 

Skadereglerarna kom också ganska snart att tillämpa ADB-rutiner i sitt 
utredningsarbete. 

Datoriseringen i branschen 

Försäkringsbranschen, som i huvudsak sysselsätter kontorspersonal har 
varit en föregångare när det gäller rationaliseringar och användning av 

ny kontorsteknik. De rationaliseringar som genomförts i branschen har 
företrädesvis gjorts för att möjliggöra hanteringen av större datavolymer. 

Den första egentliga datamaskinen, IBM 650, installerades 1956 - 1958 

bland annat på Thule, Folksam och SPP. I de första maskinerna använde 
man sig av de hålkortsystem som var i bruk sedan tidigare. Användningen 

av dessa hålkortssystem antogs bidra t i l l att skapa intressantare arbets

uppgifter för de anställda (Tingström, 1980). 

Nästa steg i datoriseringen var att använda magnetband som inmat

ningsmedia. Det tredje steget inleds med IBM 360-maskinerna, där 3 står 

för tredje generationen och 60 för att maskinen kom på sextiotalet. 

Samtidigt med denna typ av maskin kom också skivminnet vilket möjlig

gjorde en helt ny användning av datamaskinen. Man kunde nu lägga upp 

frågesystem och snabbt få svar på en fråga och man kunde också börja 

använda terminaler. I och med 370-maskinerna kunde man också börja 
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använda bildskärmsterminaler. De första bildskärmsterminalerna togs i 

bruk av Skandia i Linköping 1972. Sedan dess har antalet bildskärmar 
ökat snabbt. 

Datatelaiikens utveckling kännetecknas av att ett antal skilda tekniker i 

allt större utsträckning kommit att växa samman ti l l vad som idag brukar 

kallas informationsteknologi (IT). Informationsteknologin inkluderar 

idag datateknik, telekommunikationsteknik, mediateknik och kontorstek
nik. Trenden idag är alltså en teknisk integration som också kan stärka en 

integration av verksamheter (Docherty & Aronsson, 1992). 

Persondatorer, databasteknik och datakommunikationsnät har gett nya 

förutsättningar för arbetets organiserande, samt givit helt nya möjligheter 

för beslutsstöd, något som naturligtvis är betydelsefullt i försäkrings

branschen. 

Numera används såväl terminaler som persondatorer i branschen. För
utom själva maskinen omfattar datoriseringen också utveckling av pro

gramvaror och modeller i de datasystem som används. Det är naturligt 
nog de stora bolagen som varit föregångare när det gällt denna utveckling 

i branschen. 

Tjänsteproduktion 

Att betrakta försäkringsarbete som informationsförmedlande arbete faller 
sig naturligt om man betraktar den tidsepok under vilken dessa stora in

vesteringar i informationsteknologi görs. Tidigare var försäkringsarbete 
mer ett möte mellan säljare och köpare, en "marknadsplats". Numera be

tyder marknad en osynlig mekanism som skapar anpassning mellan utbud 

och efterfrågan (Stymne, 1981). Den forskning som analyserar den här 

tidsperioden använder också informationsmodeller som teoretiska ut

gångspunkter. Hela informationsprocessen kan då beskrivas i ett antal steg 

som kan sägas gälla för verksamheter med varierande automatiserings-
grad. Så kan til l exempel försäkringsarbete beskrivas i ett antal sådana 

steg som varierar med avseende på standardiserings- och automatise-

ringsgrad. Gemensamt för dessa verksamheter är dock att processen bör
jar med ett kundbehov. 
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Försäkringsbranschens affärssystem och aktuella trender 

Försäkringsbolagen finansierar huvudsakligen sin verksamhet via pre

mieintäkterna. Dessa förvaltas genom speciella finansfunktioner för att ge 

"bästa möjliga avkastning ti l l lägsta möjliga risk". Finansbolagens place

ringspolitik har varit reglerad i syfte att minimera konkurrensen mellan 

försäkringsbolag och banker. 

De sju största bolagens balansomslutning, premieinkomster och place

ringar redovisas i tabell 5:4. Siffrorna i Mldr SEK avser år 1987. 

Tabell 5:4 De största bolagen på den svenska försäkringsmarknaden 1987. 

(Källa: Bergendahl, m f l , 1990). 

Balans- Premieinkomst Placering i % av tot. 

omslutn. Liv Skade Obl. Aktie Fast. 

Skandia 93,2 5,2 8,4 44 % 17 % 10 % 

SPP 93,1 8,8 53 % 9 % 7 % 

Trygg 43,4 3,7 4,6 51 % 15 % 8 % 

AMF-pens. 32,4 3,7 49 % 11 % 2 % 

Folksam 23,0 2,0 4,4 48 % 18 % 6 % 

Wasa 21,3 2,2 2,5 46 % 16 % 10 % 

AMF-sjuk 20,6 3,2 76 % 1 % 0 % 

Försäkringsbranschen består av två huvudområden, nämligen livför

säkring och skadeförsäkring. Livförsäkring administreras i huvudsak av 

nationella bolag. Skadeförsäkring omfattar t i l l exempel hem/villa, före

tag/fastighet, motor, transport och sjö. Försäkringsobjekt som är för 

stora för enskilda bolag återförsäkras hos andra bolag, det vi l l säga det 

förekommer en form av riskspridning mellan bolagen. 

Under senare år finns en allt tydligare tendens t i l l att olika finansiella 

institut, t i l l exempel banker och försäkringsbolag, försöker erbjuda kun

derna mer samlade lösningar. Detta fenomen, som kallas branschglidning, 
innebär att man breddat sina verksamheter och klivit in på områden som 
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av hävd varit förbehållna andra aktörer. Skiljelinjen mellan banker, för

säkrings- och finansbolag har därmed luckrats upp. Det har följaktligen 

blivit allt svårare för banker och försäkringsbolag att t i l l punkt och 

pricka följa den tilltänkta uppdelningen i bank-och försäkringsverksam

het. Som en följd av branschglidningen genomförs förändringar i lag

stiftning och en avreglering av de aktuella branscherna. Dessa drivkrafter 

samt den ökade internationaliseringen tyder på att de strukturförän

dringar som hittills kunnat iakttas bara är en början på mer omfattande 

sådana (Docherty & Aronsson, 1992). 

En sammanfattande bild av de aktuella trenderna i försäkringssektorn 

ges av Docherty och Aronsson (1992, s 45) enligt följande: 

"- ökad koncentration, 

- ökat samarbete mellan de stora företagen, 

- trenden mot standardiserade produkter fortsätter och konkurrensen 
koncentreras på premierna, 

- massmarknadsföringen ökar, 
- bolagens vertikala integration fortsätter, 

- banking och försäkring blir allt mer integrerade, 
- försäljningskompetens framstår som en konkurrensmedel gentemot 

bankerna, 

- decentralisering av befogenheter och ansvar t i l l "frontlinjen" blir vik
tigt, dvs resultatansvar på kontorsnivån." 

Branschstruktur och yrkesstruktur 

I dag kan de försäkringsbolag som är anslutna t i l l FAO 

(Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation) tillsammans med Folk

sam, som tillhör kooperationens förhandlingsorganisation (KFO), sägas 

utgöra branschens helt dominerande arbetsmarknad. Branschen domine

ras i dag (dec. 1995) av ett antal stora försäkringsgrupper: Skandia-grup

pen med cirka 4 500 anställda, Trygg-Hansa med 3 000 anställda, WASA 

med 1 500 anställda, LF-gruppen/Länsförsäkringar med 2 800 anställda, 
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Ansvar med 400 anställda samt Folksam med 3 300 anställda. Utöver 

dessa tillkommer ett antal mindre försäkringsbolag (se Bilaga 1). 

De största yrkesgrupperna i försäkringsbranschen i dag (aug. 1995) är 

skadereglerarna som utgör 20 % av det totala antalet kontorsanställda. 

Därefter följer kundtjänstemän (17 % ) , tarifferare (10 % ) , skadebesikt

ning och teknisk service (7 % ) , ADB-ledning, systemering och program

mering (7 % ) , marknadsföring/försäljning (10 % ) , sekreterare (4 % ) , 

kontorsservice (3 %) samt matematiskt arbete (2 % ) . De fälttjänstemän 
som har fast lön har inkodats i gruppen marknadsföring/försäljning och 

således höjt den procentuella andelen sedan 1993. Inkluderar man fält

tjänstemän som ej har fast lön (rörlig andel) i gruppen marknadsfö

ring/försäljning blir andelen hela 15 %. Dessa grupper utgör 88-89 % av 

det totala antalet anställda i branschen. 

Sedan slutet av sjuttiotalet krävs minst gymnasial utbildning för att få 
anställning i försäkringsbranschen. Tidigare rekryterades även personer 

med folkskola. Den högre utbildningsnivån i branschen i dag jämfört med 
tidigare hänger naturligtvis samman med att utbildningsnivån generellt 

sett är högre i det moderna samhället, men också med en ändrad inrikt
ning av branschens behov. Den ökade användningen av datorer i arbetet 
har också skapat ett ökat behov av utbildning. Branschutbildning har se

dan femtiotalet bedrivits av det partssammansatta IFU (Institutet För 

Försäkringsutbildning). Särskilt intensiv var verksamheten mellan åren 
1973 och 1979 för att därefter minska i omfattning. Tidigare fanns ett 

centralt utbildningsavtal i branschen. Detta sades sedan upp av de större 

bolagen. Institutet för i dag en tynande tillvaro, då företagen i allt högre 
utsträckning satsar på egen internutbildning. 

Försäkringstjänstemannayrket har under senare år professionaliserats 

och breddats. Stymne menar i en utredning för Arbetsmarknadsdeparte

mentet (1981) angående datoriseringen i försäkringsbranschen att andelen 
personer som tillhör den gråa massan av allmänna kontorsarbetare har 

minskat och att det har blivit allt vanligare att den individuelle försäk

ringstjänstemannen har en egen yrkesidentitet. Det är rimligt att anta att 

denna tendens mot en ökad professionalisering kommer att fortsätta. I 

takt med att företagens omvärld blir allt mer komplex, att tekniken ut
vecklas och att kunderna ställer allt högre krav måste varje enskild tjän-
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steman uppgradera sina kunskaper. Det gäller att vara både "generalist" 
och "expert" (Docherty & Aronsson, 1992). 

Försäkringsarbete har beskrivits som informationsförmedlande arbete 

under den tidsepok då de stora investeringarna i informationsteknologi 

gjordes. Försäkringsarbete har också beskrivits som ett möte mellan säl

jare och köpare, en "marknadsplats". På åttiotalet kom försäkringsarbe

tets särart som en tjänsteförmedlande verksamhet alltmer att betonas. Att 

sätta kunden i centrum, och att lyfta fram de personalgrupper som direkt 

kom i kontakt med kunder, är ett åttiotalsfenomen inom tjänstemarkna

den. Det kanske tydligaste exemplet på detta fenomen återfinns hos SAS 

under Jan Carlzons ledning. Fenomenet spred sig som sagt också t i l l för

säkringsbranschen där man av naturliga skäl var mån om att få och be
hålla kunder och medveten om den ökade konkurrensen. Grönroos och 

Gummesson (1985), Normann (1983) med flera tjänstemarknadsforskare 
uppmärksammades därför av företagen. Själva tjänstebegreppet betonades 
och därmed de grupper som direkt arbetade med kunder. 

Sammanfattningsvis kan man alltså understryka att försäkringsbranschen 

kom att betraktas som en typisk tjänstebransch och att många försäk
ringstjänstemän fick en ökad status i sin yrkesroll i takt med den moderna 
utvecklingen i branschen. 
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KAPITEL 6 

Metod 

I detta kapitel ska de metoder som använts i denna studie beskrivas. Man 
kan säga att mitt arbete har bestått av två delstudier. Den första av dessa 

behandlar försäkringsbranschens struktur och de förändringar av denna 
som uppstått och uppstår i samband med datoriseringsprocessen. 

Delstudie 2 utgörs av en attitydundersökning i branschen. I denna analy
seras inställningen t i l l datoriseringen i vid mening samt olika aspekter av 

datoriseringens konsekvenser. Materialet i detta metodkapitel har i stor 
utsträckning också presenterats i min licentiatavhandling. För att läsaren 
ska kunna följa med i den sammanfattande diskussionen börjar jag med en 

beskrivning av den analysmetod som använts i studien av yrkesstrukturen 

i branschen och de förändringar denna företett över tid. Strukturen är en 
av de "linser" genom vilka datoriseringens långsiktiga konsekvenser ur ett 

genusperspektiv operationaliserats. De övriga linserna är de försäkrings-

anställdas upplevelser av arbetsmiljön, av makt och inflytande och av da

takulturen. För att analysera strukturen har registerdata använts Detta 
motsvarar således Delstudie 1. För att få en bild av de försäkringsanställ-

das upplevelser av datoriseringens konsekvenser har en enkätundersök

ning i branschen genomförts. Detta senare är alltså Delstudie 2. Som tidi

gare nämnts (Kapitel 3, sid 30) har det totala materialet delats så att l i 

centiatavhandlingen behandlar de frågor som rör de anställdas upplevel
ser av datoriseringen för arbetsmiljön, medan doktorsavhandlingen foku

serar på de anställdas upplevelser av makt och inflytande och av datakul

turen. 
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Delstudie 1 - Social struktur 

För att analysera den sociala strukturen och den eventuella förändring 

som har skett i denna har jag alltså använt mig av registerdata grupperade 

enligt det så kallade befattningsnomenklatursystemet. Först ska jag be

skriva hur detta system är uppbyggt, tolkningspremisser samt det material 

som ingår i studien. 

Befattningsnomenklatursystemet 

Befattningsnomenklatursystemet - BNT-systemet - skapades redan på 

1950-talet och har sedan dess reviderats ett antal gånger. Den senaste 

versionen av Befattningsnomenklatur för tjänstemän (BNT) utgavs 1982 

och är gemensam för SAF, SIF, SALF, HTF och CF. Denna version har 
under senare tid genomgått en översyn, där Försäkringsjänstemannaför-

bundets referensgrupp för befattningsnomenklatur medverkat som re

missinstans. Översynsarbetet påbörjades 1988 och är ännu inte slutfört. 
Alla försäkringstjänstemän är placerade i systemet. Det har rått delade 
meningar om dessa placeringar, och det är därför som översynsarbetet 

åter har aktualiserats. Ett skäl t i l l att systemet behållits är att branschen är 

för liten för att skapa ett eget system. Man har därför hakat på de stora 

organisationerna och använder BNT-systemet trots att detta inte är ett för 

branschen optimalt system för lönestatistik. 
Bakgrunden t i l l systemets uppkomst var att handel, industri, byggnads

verksamhet, transport samt servicenäringar tillämpade individuell löne

sättning. Det utmärkande för detta lönesättningssystem är att inga löneta

riffer binder lönen t i l l den enskilda tjänstemannen. Systemet med indivi

duell lönesättning har medfört behov av statistisk information från både 

arbetsgivar- och tjänstemannasidan, och detta var ursprungligen anled

ningen til l att BNT-systemet skapades. 
Systemet fungerar ungefär så här: Varje befattningsområde består av 

befattningsfamiljer med närbesläktat funktionellt innehåll. Varje befatt

ning bedöms efter en fyrsiffriga kod där de tre första siffrorna i koden 
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avser befattningsfarnilj och den fjärde arbetets svårighetsgrad. Til l exem

pel finns inom försäkringsbranschen befattningsfamiljen 900, som kallas 

ekonomiförvaltning. Inom befattningsfamiljen ekonomiförvaltning (900) 

kan svårighetsgraden på arbetet variera från att handha kontorsarbete 

(9008), att handha kassaarbete (9007), att handha kreditarbete (9006), ti l l 

att handha kassaförvaltning (9004), att leda finans- och kassaförvaltning 

(9003) eller att leda finansförvaltning (9002). Varje befattningsfarnilj be

står således av ett antal befattningsskikt, 2 t i l l och med 8, där 2 utmärker 

den högsta och 8 den lägsta svårighetsgraden. Varje skikt representerar 

således ett svårighetsintervall. Eftersom intervallen är olika stora kan 

man inte utan vidare jämföra samma skikt om de är hämtade från olika 
familjer. 

Funktionen kombinerad med svårighetsgraden ger alltså befattningsty
pen. Totalt finns 285 befattningstyper i systemet. Klassificeringen av be

fattningarna på det enskilda företaget sker i samråd mellan ledning och 

fackklubb. Det är alltså ett gemensamt intresse att klassificeringen blir 
korrekt så att rättvis lönesättning kan ske. Klassificeringen ska ske utifrån 

de arbetsuppgifter som ingår i befattningen. Lönen för varje tjänsteman 
fastställs utifrån arbetsuppgifter och prestation. Individuella meriter som 
utbildning och anställningstid påverkar ej klassificeringen. 

BNT-s kvalifikationsbegrepp 

Som tidigare visats (s 45) för olika forskare in olika kvalifikationskrav i 

kvalifikationsbegreppet. Vilka kvalifikationskrav avspeglas då i BNT? 

Aronsson och Tönnes (1989, s 12) menar att BNT avspeglar ett traditio

nellt organisationstänkande, som innebär särskiljande av led
ning/planering, å ena sidan,och utförande, å den andra. Denna betoning 

på arbetsdelning överensstämmer enligt författarna närmast med 

Bravermans (1974) och Brights (1965) perspektiv, vilket leder t i l l att 

man vid analys av en befattning lämpligen bör använda de tre verben "ut

föra", "förestå" och "leda" (Befattningsnomenklatur, 1982, s 16). 

Verbet "utföra" återfinns i huvudsak i befattningsskikten 5 - 8 , medan 
"leda" återfinns i befattningsskikten 2 - 4 och delvis i 5.1 ledningsuppgif-
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tema ingår att på basis av planer, budget och liknande svara för de resul

tat som gruppen har t i l l uppgift att åstadkomma. I övrigt ingår ungefär 

samma arbetsuppgifter som för de underställda. "Förestå" återfinns i 

mellanskikten. För varje befattningsfamilj finns också ett antal svårighets

kriterier som t i l l exempel rör arbetsinnehåll, utrustningens eller produk

tens komplexitet eller antalet underställda och deras arbetsuppgifter. 

Det påpekas också i BNT-manualen att klassifikationen inte ensam ska 

bestämma vilken lön den enskilda tjänstemannen ska ha, utan denna ska 

givetvis också kopplas t i l l tjänstemannens prestation och dughghet. 

Systemet återspeglar inte könsaspekter. Det sägs inget om att kvalifika

tion kan vara en social konstruktion. Bermann (1987) diskuterar t i l l ex

empel att kvalifikation kan bestämmas utifrån de personer som innehar en 

arbetsuppgift, och hur många dessa personer är, snarare än utifrån de 

faktiska kvalifikationskraven i arbetsuppgiften. 

Tolkningspremisser 

Resultaten när det gäller yrkesstrukturen har presenterats i licentiatav

handlingen. I sammanhanget bör dock nämnas att det föreligger vissa 

tolkningspremisser. Befattningsskikten ger så t i l l exempel endast en rang

ordning av befattningamas svårighetsgrad, vilket innebär att skalstegen 

inte är lika stora över hela skalan från 2 t i l l 8. Skalstegens storlek varie

rar dessutom mellan befattningsfamiljer och ett visst skikt står därför inte 

nödvändigtvis för samma svårighetsgrad inom olika familjer. Detta har 

dock inte utgjort något problem i denna studie då ett syfte har varit att 

visa i vilka befattningar män och kvinnor återfinns. 

Vissa problem finns det ändå med den branschklassificering som ligger 

t i l l grund för den statistik som här använts. Den är inte helt tillförlitlig 

bland annat beroende på att det har skett en viss inflation i kodifieringen 

på flera håll, det v i l l säga man försöker att ge tjänstemän högre lön ge

nom att beteckna jobbet som mer kvalificerat än det egentligen är. Olika 

företag klassificerar därför på något olika sätt. Men för att uppnå syftet 

med denna undersökning ger statistiken ändå tillräcklig information. 
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Det är i studien arbeten som klassificeras, arbeten som utförs av män 

och kvinnor. Om män innehar största andelen arbeten i skikten 2 - 4 

(leda) och kvinnor innehar största antalet arbeten i samma befattnings

familj i skikten 5 - 8 (utföra), tolkas detta förhållande i den fortsatta 

framställningen som att kvinnor tenderar att ha de mindre kvalificerade 

arbetena och män de överordnade. 

I studien ingående material 

Den data som använts i studien av yrkesstrukturen, och där resultaten 

presenterats i licentiatavhandlingen, är således grupperade enligt BNT-
systemet som alltså primärt är ett system för lönestatistik, men som också 

innehåller bedömningar av en arbetsuppgifts svårighetsgrad, det vi l l säga 

kvalifikationskraven. BNT- systemet är etablerat sedan en lång tid t i l l 
baka, varför det är lämpligt att använda som bas för studier av förän

dringar under en längre tidsperiod. 

Studien av yrkesstrukturen är en totalundersökning av kontorsanställda 
i försäkringsbolag anslutna t i l l Försäkringsbranschens arbetsgivareorga
nisation (FAO) under åren 1985 - 1993 (se Bilaga 1). De försäkrings
tjänstemän som ingår i försäkringsbranschens klassificering är kontors

tjänstemän. Dessa utgjorde 1993 cirka 87 procent av branschens totalt 15 

000 anställda. Fälttjänstemän är vanligtvis inte kodade enligt BNT-syste
met. Något företag klassificerar emellertid också sina fälttjänstemän som 

kontorsanställda och följaktligen omfattas de av BNT. Detta förhållande 

var en direkt följd av fälfkonflikten 1990, då fälttjänstemännen gick ut i 

strejk mot försöken från arbetsgivarhåll att försämra deras villkor. 
Denna process pågår för övrigt alltjämt. Folksam har t i l l exempel under 

hösten 1994 avskaffat fälttjänstemännen som en separat kategori och 

klassificerar dem numera som kontorsanställda. 

De data som samlats in avser, som redan nämnts, kvalifikationskrav -

det vi l l säga arbetsuppgifternas kvalitativa innehåll - och inte arbetskraf

tens aktuella kvalifikationer. 
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Beräkningsunderlaget är uppgifter från åren 1985 (N=12 438), 1987 

(N=13 226), 1989 (N=13 208), 1991 (N=13 935) och 1993 (N=14 096). 
Totalt fanns det alltså 14 096 kontorstjänstemän klassificerade 1993 varav 

8 190 var kvinnor och 5 906 män. Dessa tal omfattar inte fälttjänstemän

nen som naturligtvis också tillhör arbetsstyrkan, men som ej är kodifie

rade enligt BNT-systemet. Dessa tjänstemän ingår därför inte i denna 

studie. 
Information om befattningsstrukturen i försäkringsbranschen finns lag

rad i en databas hos FAO sedan slutet av 1970-talet. Detta gör det möjligt 

att studera förändringar över tid. 
Analyserna har begränsats t i l l befattningsfamilj och befattningsskikt. 

Inom försäkringsbranschen täcker tio befattningsfamiljer in 86 % av 
kontorstjänstemännen, varför resultatredovisningen begränsat sig t i l l 

dessa befattningsfamiljer. Övriga befattningsfamiljer är för små för att 

det skall löna sig att analysera dem. 

För studiet av kvalifikationsförändringar har också den fjärde siffran i 
BNT-koden, som anger befattning s skiktet, analyserats. Denna fjärde 

siffra ger en indikation på om det har skett en kvalitativ förändring av 
arbetet uppåt eller nedåt. I Westerström (1994) redovisas kodens fördel

ning inom varje befattningsfamilj. Separata redovisningar har gjorts för 
män och kvinnor. Resultatredovisningen gäller för branschen totalt. 

En analys av försäkringsbranschens anställda 1993 uppvisar följande 
fördelning på befattningsfamiljer. Materialet presenteras, könsuppdelat, i 

diagram 6:A: 
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Antal anställda 

020 470 835 070 855 025 800 985 900 200 

Befattningsfarnilj 

020 skadereglering 
470 teknisk service, skadebesiktning 
835 kundtjänst 
070 ADB-ledning, systemering, programmering 
855 intern behandling av kunduppdrag, tariffering 
025 sekreterararbete, maskinskrivning, översättning 
800 marknadsföring, försäljning 
985 kontorsservicearbete 
900 ekonomiförvaltning 
200 matematiskt arbete, beräkningsmetodik 

Diagram 6:A Fördelning av män och kvinnor på de tio största befatt
ningsfamiljerna inom försäkringstjänstemannayrken 1993. 
(Källa FAO). 

En redovisning av resultaten av Delstudie 1 finns i min licentiatavhand

ling (Westerström, 1994). De viktigaste resultaten presenteras i samman

fattande form i denna avhandling i Kapitel sju. 
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Delstudie 2 - Enkätundersökningen: upplevelser av arbetsmil
jön, makt och inflytande samt kultur 

Förutom ovannämnda metod har också en enkätundersökning genomförts 

i försäkringsbranschen med syfte att ge ytterligare empiriskt material t i l l 

denna studie, det v i l l säga att mäta hur datoriseringens konsekvenser för 

det egna arbetet uppfattas av de anställda. Denna senare studie har kallats 

Delstudie 2. Nedan kommer jag att redovisa förplaneringen av enkätun

dersökningen, enkätkonstruktionen samt själva datainsamlingen. Kapitlet 

avslutas med en bakgrundsbeskrivning av det material som sedan kommer 

att presenteras i de närmast följande kapitlen. 

Enkätundersökningen: Urval-population 

Då jag med min undersökning ville nå försäkringstjänstemän i hela 

Sverige uppstod problemet hur jag bäst skulle kunna definiera populatio

nen. Ett sätt hade varit att vända sig t i l l företagen i branschen och defini

era populationen som samtliga anställda vid en viss tidpunkt. En annan 

möjlighet hade varit att vända sig t i l l de fackliga organisationerna och de

finiera populationen som de fackligt anslutna vid en viss tidpunkt. Den 

tredje möjligheten som aktualiserades var att använda sig av folk- och bo

stadsregistret. 

Den fackliga anslutningen hade i och för sig varit möjlig att använda 

som grund för att definiera populationen, då organiseringsgraden är hög 

bland försäkringstjänstemän, cirka 90 procent. Men det är inte alltid så att 

facklig tillhörighet och faktiskt yrke övererlappar varandra. Man kan 

alltså ifrågasätta om facklig anslutning hade varit en bra grund för att 

definiera populationen i det här fallet. Nu fick jag dessutom inte tillträde 

t i l l fackregistren varför jag fick utesluta denna möjlighet också av prak

tiska skäl. Att använda sig av företagens uppgifter om anställda vid en 

viss tidpunkt, som grund för att definiera populationen, uteslöts också av 

praktiska skäl. 
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Då syftet med undersökningen var att göra en "inifrån mätning" eller 

en kartläggning av "det individuella systemet", det vi l l säga en mätning av 

attityder och upplevelser hos individerna "försäkringstjänstemän", föll det 

sig j u ganska naturligt att fråga de individer som själva uppger sig vara 

försäkringstjänstemän. Den gruppen kunde jag nå via SCB:s befolknings

register eftersom alla svenskar lämnar yrkesuppgifter i folk- och bostads

räkningen. Jag valde således att definiera populationen "försäkringsan

ställda" som "de individer som i folk- och bostadsräkningen 1990 upp

givit försäkringstjänsteman som yrke". 

Antalet försäkringstjänstemän, definierade genom vissa yrken, uppgick 

enligt FoB 90 ti l l 14 771 personer. För att definiera populationen i janu

ari 1994, då urvalet skulle dras, sattes åldersgränsen t i l l 65 år under 

1994. 859 personer har därför selekterats bort. Populationens fick efter 

denna selektering följande fördelning på kön och yrkesgrupper: 

Tabell 6:1 Försäkringstjänstemän. Beskrivning av populationen. 
Källa SCB, 1990. NYK-kod inom parentes. 

Yrke Män Kvinnor Summa 

Skadereglerare (293.20) 1 454 1 061 2 515 

Kundtjänsteman (293.30) 1 337 930 2 267 

Fälttjänsteman (293. 40) 1 375 201 1 576 

Andra inom 293 (293.90) 2 770 4 784 7 554 

Summa 6 936 6 976 13 912 

En kommentar t i l l tabellen ovan kan vara befogad. Den standard som 

yrkeskoderna i FoB i allt väsentligt bygger på är Nordisk yrkesklassifice

ring (NYK). En beskrivning av den använda yrkesindelningen återfinns i 

Bilaga två . En utförlig beskrivning av försäkringstjänstemäns inkodning 

enligt NYK återfinns i Bilaga tre. Ganska många individer är inkodade i 

gruppen "Andra inom 293" i FoB 1990, vilket antyder att kodifiering 

varit något svår att göra strikt efter NYK-systemet. Jag använde mig av 

SCB:s befolkningsregister och där kunde man se att andelen individer 

som uppgivit "kundtjänsteman" eller "skadereglerare" som yrke var 
kraftigt underrepresenterad jämfört med de uppgifter som finns tillgäng-
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liga om storleken på dessa yrkesgrupper i annan statistik. Däremot har 

många i befolkningsundersökningen uppgivit försäkringstjänsteman som 

yrke och kodats in som "andra inom branschen". Troligtvis är det så att 

man gärna uppger sitt yrke om man har ett yrke med högre status, medan 

man väljer den mer allmänna yrkesbenämningen "försäkringstjänsteman" 

om man har ett yrke med lägre status. Detta har ochså bekräftats vid 

samtal med SCB där man har har lång erfarenhet av den här typen av 

uppgiftslämnande. För att urskilja kundtjänstemän och skadereglerare 

valde jag därför att betrakta gruppen "kundtjänstemän", "skadereglerare" 

och "andra" som en och samma grupp vid urvalsdragningen och att låta 

respondenterna själva svara för uppdelningen genom att i formuläret ge 

dem möjligheten att själva uppge sitt specifika yrke. 

Urvalsprocessen: val av ett stratifierat stickprov 

I min förplanering av den enkätundersökning som t i l l stor del ligger t i l l 
grund för denna studie fanns det olika överväganden att göra. Jag valde 

för det första att i huvudsak vända mig t i l l de anställda i branschen som 
sysslar med kärnverksamheterna, det vi l l säga försäljning, kundtjänst och 

skadereglering. Jag valde också att göra ett stratifierat urval för att helt 

säkert få med ett tillräckligt antal observationer från yrkesgruppen "fält

tjänstemän". Detta gjordes därför att denna grupp traditionellt haft 

mycket makt inom branschen och starkt bidragit t i l l att forma försäk
ringskulturen inom densamma. Fälttjänstemannayrket, som är ett yrke i 

förändring, är dock fortfarande ett av de mest mansdominerade yrkena i 

försäkringsbranschen. För att också få med de relativt fåtaliga kvinnorna 

inom denna yrkesgrupp valde jag därför att vid urvalet överrepresentera 

dessa. Jag gjorde detta för den händelse att jag senare skulle vilja dela upp 

materialet ytterligare i undergrupper. Inom kundtjänstemannayrket, ett 

yrke som är kraftigt kvinnodominerat, kunde motsvarande stratifiering 

inte göras av praktiska skäl, varför antalet män inom kundtjänsteman
nayrket i denna undersökning bara kom med som ett utfall av slumpen. 

Stickprovet är således stratifierat efter två dimensioner: kön och yrke. 
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Stratifieringen gjordes på följande sätt: 

Tabell 6:2 Strata ur populationen "försäkringstjänstemän", 
enligt folk-och bostadsräkningen 1990. (SCB 
90). 

Stratum 1 Män Kundtjänst 

Skadereglerare 

Andra 

Stratum 2 Kvinnor Kundtjänst 

Skadereglerare 
Andra 

Stratum 3 Män Fälttjänstemän 

Stratum 4 Kvinnor Fälttjänstemän 

Urvalsdimensioneringen 

Urvalsdimensioneringen beräknades för varje stratum enligt formeln 

l , 9 6 . p ^ V ^ < 0 , 0 3 
V n N 

där n är stickprovets storlek, N är totalpopulationens storlek och där p* 

sätts t i l l 0,5. Då vi inte på förhand kan veta vilket observerat värde vi 

kommer att få för p*, det v i l l säga förväntat utfall, garderar vi oss och 
bestämmer n för det p*-värde som ger den största felmarginalen, det vill 

säga för det värde som maximerar p*(l-p*). Eftersom p*(l-p*) är ett 

andragradsuttryck symmetriskt kring p*=0,5, så är dess största värde 

0,25 för p*=0,5. Att sätta p*=0,5 innebär således att v i garderar oss mot 

sämsta tänkbara utfall, det v i l l säga den största tänkbara variansen 

(Klefsjö & Hellmer, 1989, s 190). 

Jag valde en felmarginal på 0,03 och en konfidensgrad på 95 %, vilket 
gav ett urval, efter bortselektering av individer över 65 år, på 397 indi

vider i stratum 1 och 482 individer i stratum 2. Då jag ansåg att en grupp 
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var särskilt viktig, nämligen fälttjänstemännen och särskilt då de kvinn

liga fälttjänstemännen, frångick jag i min förplanering av undersökningen 

den proportionella Neymanallokeringen och överrepresenterade således 

stickprovsstorleken i stratum 3 respektive 4 kraftigt. Det finns dock något 

av en konflikt inbyggd i detta förfaringssätt. Jag får, som avsett, fler in

divider i dessa strata, men samtidigt ändrar jag proportionerna i urvalet. 

Neymanallokering är en bra skattning för hela populationen, men i prak

tiken frångår man ofta den optimala Neymanallokeringen i undersök
ningar därför att man kan ha så många undergrupper att redovisa att 

denna allokeringsmetod delvis måste lämnas därhän (muntlig kommuni

kation med Sixten Lundström, SCB). 

Enligt förhandsberäkningarna skulle stratum 3 bestå av 102 individer 

utan överrepresentation ett tal som dock höjdes til l 199. Stratum 4 skulle 
enligt beräkningarna bestå av 14 individer, men kom att omfatta 200. 

Ett stratifierat urval med folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB) som 

grund drogs följaktligen. 

Bortfallsanalys 

Resultatet av datainsamlingen redovisas i detta och följande avsnitt. Först 

görs en genomgång av förhållandet mellan population, stickprov och 
bortfall. 

Det visade sig att ett mindre antal individer som fanns i det använda re

gistret inte längre tillhörde undersökningspopulationen. Detta täckningsfel 

kom sig av att många försäkringstjänstemän hade lämnat branschen eller 

förtidspensionerats sedan folk- och bostadsräkningen gjordes 1990. 
Täckningsfelet kan också ha uppkommit genom en viss osäkerhet i tolk

ningen av yrkesuppgifterna vid inkodningen i folk- och bostadsräkningen. 
Information om denna övertäckning lämnades av de individer som ut

gjorde övertäckningen och som på ett eller annat sätt hörde av sig, an

tingen genom att skicka tillbaka enkätformuläret eller telefonledes. En l i 

ten andel av övertäckningen konstaterades vid bortfallsuppföljningen (se 

kolumnen "Övertäckning, tel" i tabell 6:3). I tabell 6:3 redovisas, förutom 
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bruttourvalet, också nettourvalet för varje stratum. Nettourvalet är såle

des bruttourvalet minus övertäckningen. 

Undersökningen följde en standardrutin som tillämpas av SCB när det 

gäller enkätundersökningar. Först skickas enkäten ut. Därefter skickas ett 

tack- och påminnelsekort ut efter cirka en vecka. Två veckor senare 

skickas en enkätpåminnelse ut. När ytterligare två veckor förflutit vidtar 

sedan telefonuppföljning. Til l denna görs ett urval som består av hälften 

av det återstående bortfallet. Detta så kallade suburval redovisas också i 

tabell 6:3. 

Tabell 6:3 Resultat från urvalsdragning och fältarbete. 

Stratum Netto-po- Brutto-ur Suburval Övertäck Övertäck

pulation val ning, totalt ning, tel 

1 4 665 397 74 64 17 

2 5 707 482 101 76 12 

3 1 126 199 33 36 8 

4 174 200 35 27 6 

Summa 11 672 1 278 243 203 43 

Tabell 6:3 Resultat från urvalsdragning och fältarbete (forts). 

Stratum Nettourval Enkätsvar Tel svar Vägd svars

andel 

1 333 227 15 76,5 % 

2 406 225 24 67,4 % 

3 163 119 8 81,6 % 

4 173 113 6 72,5 % 

Summa 1 075 684 53 73,3 % 

Nettopopulation= bruttopopulation - övertäckning 

Nettourval= bruttourval - övertäckning 
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Övertäckning= personer som inte tillhör undersökningspopulationen, 
i detta fall personer som inte längre arbetar i försäk
ringsbranschen, är pensionerade, emigrerat eller av
lidit 

Suburval= personer utvalda t i l l bortfallsuppföljningen (telefon
uppföljning) 

Den vägda svarsprocenten beräknades på följande sätt: 

, enkätsvar 
Vagd svarsproc= + 

nettourval 

enkätsvar ^ ( telefonsvar 
1 7 X nettourval) \ suburval - övertäckn tel 

684 V Y 53 

Exempel enligt formeln ovan: 

Vägd svarsproc för hela undersökningen= 

684 

1278-203 

0,6362 + (1-0,6362) x 0,265 = 0,7326 = 73,3 % 

På motsvarande sätt tar man fram vägd svarsprocent för varje stratum i 

undersökningspopulationen. De resultat som fortsättningsvis kommer att 

redovisas i denna studie bygger på resultaten av denna vägningsprocedur. 

Det är alltså två viktningar som är gjorda för varje stratum. I de tabeller 

som presenteras fortsättningsvis anges procentuell fördelning för olika 

svarsalternativ för män respektive kvinnor samt för olika yrkesgrupper. 

De procentuella siffrorna representerar alltså relativa fördelningar i hela 

populationen. Vägd svarsprocent för varje stratum återges ovan i tabell 

6:3. 

Beträffande det interna bortfallet, det vill säga uteblivna svar på de olika 

delfrågorna, anges det i varje tabell som presenteras. Man kan där fråga 

för fråga, grupp för grupp, följa andelen uteblivna svar. 
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Mätinstrumentet 

Konstruktionen av mätinstrumentet började med att jag utgick ifrån de 

problemställningar jag formulerat, samtidigt som jag också gick igenom 

tidigare forskning och teoribildning än en gång och listade vilka teore

tiska begrepp som var intressanta för mig i denna studie. Mycket av arbe

tet var deduktivt. Jag koncentrerade mig på att söka finna de begrepp 

(variabler i det tänkta formuläret) jag behövde för att kunna behandla 

problemställningarna. 

Den övergripande frågeställningen i studien, det vi l l säga hur tekniken 

påverkat köns- och maktdimensionerna i branschen, är en ganska vid 

problemställning som behöver brytas ner för att det ska vara möjligt att 

söka besvara den. En första listning av möjliga variabler gav ett tjugotal 
sådana, exempelvis oberoende planering, frihet, repetitivt arbete, nivå i 

befattningshierarkin, kvalifikation, strukturella förändringar, gränsöver

skridande, stödfunktioner, etc. Dessa variabler kunde sedan delas upp yt
terligare för att i det färdiga enkätformuläret ge behövligt underlag för 

att täcka in problemställningarna. 
Tidigare studier av branschen har påvisat en heterogen påverkan på ar

betsstyrkan t i l l följd av datorisering. Man har pekat på bland annat föl
jande effekter: ökad stratifiering, minskad hierarki, minskade möjligheter 

t i l l avancemang, urlakning av arbetsuppgifterna, bredare arbeten, mer 
styrda och övervakade arbeten samt en ökad autonomi speciellt då för 

kvinnliga anställda. 

Om man vi l l studera betydelsen av tekniken kan man teoretiskt tänka sig 

att studera män och kvinnor i samma jobb för att se vilken betydelse tek
niken har haft för dessa båda grupper. Man kan också tänka sig att stu

dera män och kvinnor i olika jobb och på så sätt studera betydelsen av 

tekniken i ett mer komplext sammanhang. 

I det första fallet, i händelse av att man skulle kunna påvisa några skill

nader, skulle dessa skillnader kunna beskrivas i termer av skilda kulturer 

mellan män och kvinnor. Det skulle således vara frågan om ett mer djup-

psykologiskt och sociokulturellt fenomen. I det andra fallet, om man 

kunde påvisa skillnader, som följd av datorisering, i skiktning, stratifie
ring, etc, skulle dessa skillnader kunna analyseras som grundade i en 
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maktdimension. Det finns åtminstone två tänkbara huvuddimensioner att 

ta hänsyn t i l l i detta sammanhang. Dels har v i således en mer sociokultu-

rell dimension där datorn kan ses som ett kulturellt fenomen och där för

ändringen kanske mest handlar om hur man socialiseras in i en teknisk 

miljö. I detta fall kan man tänka sig att processen kan vara olika för män 

och kvinnor. Dels kan man tänka sig en maktdimension där den traditio

nella försäkringskulturen och den hierarkiska maktfördelningen inom 

kulturen förstärks respektive försvagas som en följd av datoriseringen. 
När jag påbörjade detta arbete lutade jag mest åt att studera den sist-

nämda aspekten, men efter hand började jag alltmer finna kulturdimen

sionen spännande och intressant. Speciellt kom detta att gälla genom att 

kulturdimensionen, enligt min uppfattning, i sig kan inbegripa intressanta 
och även interrelaterade frågeställningar. Man kan emellertid också tänka 

sig att det finns ett samband mellan de diskuterade dimensionerna. 

Conradsson (1988) som studerat ett försäkringsföretags utveckling och 
framväxt ur ett etnologiskt perspektiv menar t i l l exempel att den struktu

rella förändring som skett på grund av datoriseringen också har haft en 
avgörande betydelse för företagskulturen i detta företag. 

Två tämligen vida frågeställningar som bägge hänger samman med da
toriseringen finns i min studie: 

Hur har datatekniken påverkat försäkringskulturen? 
Hur har datatekniken påverkat de professionella rollerna? 

I det senare fallet, det som berör skiktningen och stratifieringen, handlar 

det mera om hur datatekniken påverkat den professionella yrkesrollen. 

Har kvinnojobben blivit ännu "kvinnligare"? Har männens arbeten blivit 
ännu "manligare"? Med "kvinnlig" och "manlig" avses här den socialt 

skapade arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. 

De frågeområden jag slutligan valde att inkludera i enkäten berör bägge 

frågeställningarna eftersom båda ansågs vara essentiella för studien i dess 

helhet. Totalt kom enkäten att omfatta följande frågeområden: 
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Datoranvändning 7 frågor, nykonstruerad skala som 

berör datoranvändning; 

Upplevelser av datoriseringen 

(arbetsmiljöupplevelser) 

Stress och sociala kontakter 

(arbetsmilj öupplevelser) 

Krav på kunskaper och färdig

heter 
(arbetsmilj öupplevelser) 

Upplevelse av arbetet 

(makt och inflytande) 

Upplevelser av datorn 
(datorn som kulturellt fenomen) 

8 frågor tidigare använda i en studie 

i försäkringsbranschen (Tellenback 

& Westerström, 1988); 

8 frågor från SCB:s arbetsmiljöun

dersökning (SCB, 1992); 

4 frågor hämtade från S CB: s ar

betsmilj öundersökning (SCB, 1992); 

23 frågor och en delvis nykonstrue 
rad skala (vissa frågor är hämtade 
från SCB:s arbetsmiljöundersök

ning); 

29 nykonstruerade frågor som berör 
upplevelser av själva datorn som ar

betsredskap; 

Dessutom innehöll enkäten 17 frågor om datoriseringen av branschen, 

anpassningen t i l l tjänstemarknadsföringsidéer samt avregleringen av 
branschen. Tillsammans med bakgrundsvariablerna (14 stycken) kom det 

färdiga mätinstrumentet att omfatta 110 frågor. Enkäten i sin helhet åter

finns i bilaga 4. 

Enkäten förtestades också på försäkringstjänstemän med olika befatt

ningstyper. Ett antal av frågeformuleringarna ändrades t i l l följd av denna 
pilotstudie, liksom vissa av skalorna samt ordningsföljden på frågorna. 

När kommentarer från erfarna försäkringstjänstemän slutligen kunde 
lyda: "På vems uppdrag gör du detta ? Det är mycket närgångna frågor 

du kommer med!", eller "Du har verkligen satt dig in i detta problemom

råde!", kände jag mig nöjd med frågeformuleringarna och vågade äntli-
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gen distribuera frågorna t i l l de försäkringstjänstemän som ingick i urva
let för huvudundersökningen. 

Man kan ju faktiskt göra de mest sofistikerade urval och designer av 

sina statistiska undersökningar, beräkna täckningsfel och bortfallsfel, 

vikta och efterstratifiera och så vidare, men den största källan t i l l felak

tigheter i den här typen av undersökningar ligger dock vanligen i själva 

frågemetoden. Med andra ord hur pass relevanta är frågorna? Är de 

möjliga att tolka på ett någotsånär likartat sätt? Vad mäter frågorna 
egentligen? Detta är naturligtvis en generell problematik när man använ

der enkätmetoden. Jag har dock försökt att minimera tänkbara risker, och 

därmed förhoppningsvis också öka undersökningens tillförlitlighet, ge
nom att använda redan beprövade skalor där detta varit möjligt, samt att 

så väl som möjligt arbeta igenom de nykonstruerade skalorna med hjälp 

av kollegor och branschfolk. Målsättningen har alltså varit att mätinstru
mentet slutligen skulle bli så bra som det bara var möjligt. 

Den färdiga enkäten skickades ut i början av februari 1994 och datain

samlingen tog cirka sju veckor att genomföra. Den praktiska hanteringen 
sköttes av SCB. Denna inkluderade datainsamling, bortfallsuppföljning 

samt uppläggning av materialet för statistisk analys. Allt detta gjordes på 
det sätt som SCB fann lämpligast utifrån sin erfarenhet av liknande un
dersökningar. 

Reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten i undersökningen bestäms av hur mätningarna har utförts. 

Beteckningen syftar på tillförlitligheten och noggrannheten i själva mät-

proceduren. Validitet är vad som mäts, dvs. om det verkligen är de egen

skaper som problemställningen gäller. Validitet har alltså att göra med 

datas relevans för undersökningens problemställningar (Zetterberg, 1965; 

Selltiz et al., 1959). 

Hög reliabilitet är en nödvändig förutsättning för att data ska kunna an

vändas för att belysa de vetenskapliga problemställningarna. Hög relia

bilitet är kanske speciellt viktig i enkätundersökningar där många småfel 

kan smyga sig in som, om de adderas, kan påverka reliabiliteten negativt. 
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Därutöver måste data ha validitet, det v i l l säga relevans för de givna 

problemställningarna. Validitetsproblem kan uppstå genom att man i 

forskningsprocessen arbetar på två olika plan, det teoretiska och det em

piriska. Man befinner sig på den teoretiska nivån vid arbetet med pro

blemställningen och då undersökningsresultaten ska tolkas. Arbetet med 

datainsamlingen, däremot, försiggår på den empiriska nivån. För att 

arbetet ska kunna knytas samman måste det finnas en överensstämmelse 

mellan de olika nivåerna, så kallad begreppsvaliditet. Frånvaro av 

systematiska mätfel i undersökningen och hög begreppsvaliditet ger hög 
validitet i data. 

För att höja reliabiliteten i enkätundersökningen har omsorgsfulla in

struktioner utarbetats för datainsamlingen samt ett försök gjorts att stan

dardisera undersökningsbetingelserna så mycket som möjligt. Detta var 
ett av syftena med pilotstudien. Där det har varit möjligt har tidigare an

vända, och reliabilitetstestade, frågeblock använts. Detta gäller ti l l exem

pel de frågor som mätte upplevelser av arbetsmiljön. Tekniken att an
vända flera frågor för att mäta en latent egenskap har också använts, nå

got spm ti l l exempel gäller de frågor som mäter upplevelserna av datorn. 
Samtliga dessa åtgärder har syftat t i l l att stärka reliabiliteten. 

När det gäller bearbetningen av data har kontrollkodning och kontroll
stansning genomförts. 

Beträffande datas validitet så har jag arbetat så som ovan beskrivits un

der avsnittet om mätinstrumentets tillkomst. Jag har utifrån de teoretiska 
referensramarna listat teoretiska begrepp och sökt finna variabler jag an

sett mig behöva för att behandla mina problemställningar. Härigenom 

bestämdes de frågeområden som täcktes in i enkätundersökningen. Innan 
enkäten skickades ut förtestades den och justerades för att frågorna skulle 

upplevas som relevanta för problemställningarna av respondenterna. Om 

de frågor eller andra mätindikatorer som användts i en studie väl fångar 

de aspekter som täcks av de teoretiska begreppen är den så kallade inne

håll s validiteten hög. Pekar en inspektion av teoretiska och operationella 

definitioner på god överenstämmelse mellan de olika typerna av defini

tioner kan en studie anses ha hög så kallad face validity. I vad mån jag 

lyckats uppnå detta i föreliggande studie är ytterst ute en bedömnings
fråga. 
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KAPITEL 7 

Tidigare redovisade resultat 

I detta kapitel följer en sammanfattning av de resultat som jag redan pre

senterat i min licentiatavhandling. Först kommer en redovisning av de 

viktigaste slutsatserna från Delstudie 1. Därefter följer samma sak vad av

ser Delstudie 2. 

Delstudie 1 

Denna undersökning inriktade sig på de förändringar i kvalifikations

strukturen i försäkringsbranschen som skedde mellan 1985 och 1993 med 
särskild fokusering på kvinnors arbeten. Eftersom många forskare ut

tryckt farhågor om att dessa kvinnoarbeten skulle komma att utarmas i 
samband med en fortsatt datorisering samt att datoriseringen dessutom 

kunde komma att permanenta den arbetsdelning som innebär att män 

återfinns i de mer kvalificerade befattningarna och kvinnor i de under

ordnade, fann jag det intressant att studera hur försäkringsbranschen ser 
ut idag i dessa avseenden. Har kvinnor fått allt mindre kvalificerade arbe

ten? Vad har hänt i de yrken som domineras av kvinnor? Kort sagt, vad 

händer vid en fortsatt datorisering? 
De problemställningar jag försökte besvara i undersökningen var sam

manfattningsvis: 

93 



- Har någon strukturförändring skett under mätperioden? Har numerären 

och proportionen män/kvinnor förändrats under mätperioden totalt och 

inom de olika befattningsområdena? Kan denna förändring härledas t i l l 

datoriseringen eller finns det andra förklaringsvariabler? 

- Hur ser befattningsstrukturen i försäkringsbranschen ut? Vilka kvalita

tiva förändringar (befattningsskiktsförändringar) har ägt rum under mät
perioden totalt och inom olika befattningsområden? Finns det skillnader 

mellan män och kvinnor i detta avseende? Finns det skillnader mellan 
olika befattningsomxåden? 

Undersökningsresultaten visar att försäkringsbranschen fortfarande är 
starkt könsuppdelad. Så i den bemärkelsen har den fortsatta datorise

ringen inte åstadkommit några revolutionerande förändringar. Vissa yr
ken domineras helt av män medan andra yrken domineras av kvinnor (se 

Diagram 6:A, s 77 samt Bilaga 6). 

Totalt sett har det skett en ökning av antalet kontorsanställda i 
branschen. Denna ökning har i huvudsak skett inom vissa yrken samt ska

dereglering, skadebesiktning, ADB, marknadsföring/försäljning samt 

ekonomiförvaltning. Minskningen i arbetsstyrkan har skett inom kund
tjänstyrket och inom kontorsservice. Ser man t i l l branschen som helhet så 

är tendensen obruten sedan branschen studerades i början av åttiotalet 

(Löwstedt et al.,1981), det vi l l säga det har skett en total ökning av antalet 
anställda samtidigt med en ökad datorisering. 

Det visar sig faktiskt att kvinnorna är de stora vinnarna under denna 

period. Inom ADB-yrkena har visserligen ökningen varit störst bland 
män, men kvinnorna har också ökat kraftigt i antal. Kvinnorna har också 

ökat markant inom marknadsföring/försäljning samt inom ekonomiför

valtning och skadereglering. Kvinnorna har minskat numerärt inom de 

mindre kvalificerade yrkena men ökat inom de mer kvalificerade, det vi l l 

säga inom de som kräver högre utbildning och specialistkunskaper. Den 

kraftiga inbrytningen inom ADB-yrkena är det tydligaste exemplet på 

detta. Det är också intressant att notera att ökningen av kvinnor inom de 

tidigare så mansdominerade yrkena marknadsföring och försäljning är så 
stor. 
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Man kan alltså se att det tycks ske en förändring av hur män och kvin

nor fördelar sig på olika yrken. På vilka nivåer har då kvinnorna kommit 

in? Detta var den andra problemställningen som jag ville besvara i denna 

första studie. 
När det gäller yrken som ökat numerärt, t i l l exempel skadereglering, 

framgår det att det är männen som fortfarande är innehavare av de mer 

kvalificerade jobben, men att en viss ökning av kvinnor i de högre skikten 

också kan iakttas även om det tycks gå trögt med denna process. 
När det gäller skadebesiktning är situationen tämligen oförändrad. Det 

har alltså inte skett några nämnvärda kvalifikationsförändringar. Männen 

är alltså fortfarande överrepresenterade i de högre befattningsskikten. 

Inom ADB-yrkena kan man säga att ökningen av antalet anställda t i l l 

större delen berör yrken som har att göra med systemering och pro

grammering, modifiering och upprätthållande av operativsystem och öv
riga standardprogram eller liknande arbetsuppgifter som tillhör de lägre 

skikten. Även inom ADB-yrkena dominerar männen i de högre skikten. 
Inom marknadsföringsyrkena kan man se att män fortfarande finns i de 

övre ledningsskikten men att andelen män i de övriga övre skikten min
skat. Kvinnorna har i första hand rekryterats t i l l de lägre skikten, det vil l 

säga t i l l säljarbeten av underordnad karaktär. 
Inom ekonomiförvaltning har det skett en tydlig kvalifikationshöjning 

för såväl män som kvinnor. Män innehar dock fortfarande i mycket hö

gre utsträckning de mer kvalificerade jobben. Kvinnor har emellertid 

flyttat fram sina positioner, även om män gjort det i ännu större ut

sträckning. 
I den avslutande diskussionen i min licentiatavhandling vad avser 

Delstudie 1 återknyter jag t i l l genussystemet som förklaringsmodell ge
nom att hävda att resultaten i studien i stor utsträckning stödjer denna te

ori. När kvinnorna flyttar fram sina positioner är männen likväl alltid ett 

litet steg före. Genussystemet genomsyrar således branschen både hori

sontellt och vertikalt. Män återfinns i vissa yrken och kvinnor i andra. 

Har män och kvinnor samma yrke har männen i större utsträckning de 

mer kvalificerade arbetsuppgifterna och kvinnorna de enklare. 

Följaktligen får männen högre löner. Även om män och kvinnor innehar 
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samma yrke med samma kvalifikationskrav tjänar alltså män mer än 

kvinnor. 

Också sambandet mellan genus och teknik var i denna delstudie tydligt. 

Den ökade datoranvändningen har givit rationaliseringsvinster. Det har 

ställts ökade effektivitetskrav på alla yrkesgrupper i branschen vilket 

medfört ökad användning av datorn. Att antalet ADB-anställda också ökar 

blir då en följd av ökad datoranvändning i andra yrkesgrupper. Man kan 

säga att datoriseringen utgör en fortsättning av effektiviseringen av tjän

steproduktionen. Vissa strukturella förändringar kan därmed samman
kopplas med datoriseringen. På sätt och vis kan man säga att denna ut

veckling har gynnat kvinnorna genom att de i stor utsträckning har 

kommit in i tidigare mansdominerade yrken som marknadsfö

ring/försäljning och ADB - även om inbrytningen har skett på lägre ni
våer. Den här utvecklingen visar för övrigt stor överensstämmelse med 

internationella undersökningar i branschen. Ökande feminisering av 

branschen tycks alltså vara ett allmänt förekommande fenomen (Baran, 

1985; Appelbaum, 1984:3). 

Delstudie 2 

Här följer en kortfattad bakgrundsbeskrivning av resultat från min enkät. 

Det är frågorna ett t i l l och med 12 samt frågorna 92 och 93 i frågefor
muläret som redovisas. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. Denna 

framställning är i allt väsentligt en kortversion av vad som redovisades i 

min licentiatavhandling. Eftersom bakgrundsbeskrivningen av datan också 

är relevant för de resultat som presenteras i de följande kapitlen i denna 

avhandling ges här en detaljerad redovisning av just den delen. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av delstudiens väsentligaste resultat när 

det gäller hur datoriseringen upplevs ur arbetsmiljösynpunkt. Det handlar 

således om huvudområde två, arbetsmiljöfrågorna, och särskilt de delom

råden som berör utarmning och "urlakning" av arbetsuppgifterna, över
blicken över arbetet, stress och sociala kontakter (jfr s 24). 
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Bakgrundsbesskrivning av datan 

Den första frågan i enkäten gällde i vilket företag respondenterna var an

ställda. Svaren på denna fråga, liksom på de övriga som presenteras 

nedan, redovisas uppdelade på kön. I tabell 7:1 redovisas alltså respon

denternas könsvisa fördelning på olika företag. 

Tabell 7:1 I vilket företag är du anställd? (Fråga 1). Mäns och kvinnors 
fördelning på företag. Procentuell fördelning. Viktade popu-
lationssiffror. 

Män Kvinnor Totalt 

Skandia-gruppen 17,9 18,8 18,3 

Trygg Hansa SPP-grp 19,7 17,7 18,7 

Wasa-grp 5,8 10,0 7,9 

Länsförsäkringar grp 18,9 19,3 19,1 

Ansvar grp 1,8 2,3 2,1 

Folksam 23,9 17,0 20,4 

Övriga 7,3 11,2 9,3 

Ev inom förs. bransch 4,1 0,7 2,4 

Ei uppgift 0,6 3,0 1,8 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Tabellen bygger på efterkodat material som har viktats t i l l populations-

siffror. Man kan se att könsfördelningen totalt sett är jämn (5 792 män 

och 5 882 kvinnor), men att det finns en viss variation i fördelningen 

inom olika företag. Fördelningen mellan män och kvinnor överensstäm

mer i stort sett med den inom branschen som helhet. 

Yrkesgruppernas fördelning på de olika företagen redovisas i Bilaga 5 i 
licentiatavhandlingen. Sambanden mellan samtliga här redovisade frågor 

och yrkesinriktning återfinns i bilagedelen i licentiatavhandlingen 

(Bilagor 5-7). 

Nedan följer en redovisning av mäns och kvinnors fördelning på olika 
yrken. 
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Tabell 7:2 Vad arbetar du med? (Fråga 2). Mäns och kvinnors fördel
ning på yrken. Procentuell fördelning. Viktade populations-
siffror. 

Män Kvinnor Totalt 

Säljare, fälttjänstemän 33,1 4,4 18,7 

Kundtjänstemäh 9,2 42,3 25,9 

Skadereglerare, skadebesiktning 35,2 32,9 34,0 

Annat 6,3 7,6 6,9 

Administrativt arbete 5,2 3,7 4,4 

Ekonomi, ADB, marknadsföring 8,7 6,2 7,5 

Ej uppgift 2,2 2,8 2,5 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Materialet i tabellen är delvis efterkodat. Som synes är könsfördelningen i 

branschen mycket sned. Detta gäller särskilt för befattningarna "Säljare, 

fälttjänstemän" och "Kundtjänstemän". 33 procent av männen i branschen 
arbetar således som fälttjänstemän jämfört med fyra procent av kvin
norna. Omvänt gäller att endast nio procent av männen i branschen arbe
tar som kundtjänstemän jämfört med 42 procent av kvinnorna. 

I tabell 7:3 återfinns uppgifter om hur män och kvinnor fördelar sig på 
arbetsledande respektive icke-arbetsledande befattningar. 
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Tabell 7:3 Har du arbetsledande befattning ? (Fråga 3). Mäns och kvin
nors fördelning på arbetsledande befattningar. Procentuell 
fördelning. Viktade populationssiffror. 

Män Kvinnor Totalt 

Högre chef 3,5 0,4 1,9 

Mellanchef 10,2 2,4 6,3 

Gruppchef 8,5 10,2 9,4 

Ej arbetsledande befattn 72,4 86,1 79,3 

Ej uppgift 5,3 1,0 3,1 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Tabell 7:3 visar således "chefsstrukturen" i branschen. I de högre chefs
skikten dominerar männen, medan det finns en liten övervikt för kvinnor 

på gruppchefsnivån. Sambandet mellan yrkesinriktning och chefsstruktu
ren visar att de de allra flesta högre chefer och mellanchefer återfinns 

bland fälttjänstemännen. På gruppchefsnivån är andelen chefer inom 
fälttjänstemannagruppen och kundtjänst lika medan andelen är lägre inom 

gruppen skadereglerare. Antalet underställda som chefer har presenteras i 
tabell 7:4. 

Tabell 7:4 Hur många personer är direkt eller indirekt underställda 
dig? (Fråga 4). Mäns och kvinnors fördelning efter antal un
derställda. Frågan endast besvarad av dem med arbetsledande 
befattning. Procentuell fördelning. Viktade populationssiff
ror. 

Antal under

ställda 

Män Kvinnor Totalt 

1-5 30,8 34,6 32,2 

6-10 23,9 26,1 24,7 

11-25 21,6 31,3 25,2 

26-50 11,1 3,0 8,1 
51- 6,2 1,6 4,5 

Ej uppgift 6,5 3,3 5,3 

Summa 100,0 (N=293) 100,0 (N=409) 100,0 (N=503) 
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Tabell 7:4 visar att män i arbetsledande befattning oftare än kvinnor har 

26 personer eller fler underställda, medan kvinnor i arbetsledande be

fattning i större utsträckning än män har 25 personer eller färre under

ställda. 

Ser man t i l l sambandet mellan yrkesinriktning och antalet underställda 

återfinns de med fler än 25 personer underställda främst inom grupperna 

fälttjänstemän och skadereglering. 

Uppgifterna om mäns och kvinnors datoranvändning återfinns i tabellen 

nedan. 

Tabell 7:5 Använder du datautrustning i arbetet? (Fråga 5). Mäns och 
kvinnors fördelning efter datoranvändande. Procentuell för
delning. Viktade populationssiffror. 

Datoranvändning Män Kvinnor 

Dataterminal 66,1 82,0 

Persondator 47,7 37,5 

Ej datautrustning 8,3 0,9 

Ej uppgift 0 0,2 

(N=5 792) (N=5 882) 

Fler kvinnor än män använder dataterminal. Något fler män än kvinnor 
använder persondator. Nästan alla kvinnor använder datautrustning, 

medan åtta procent av männen inte använder någon datautrustning alls. 

Nära 80 procent av kundtjänstemännen och 85 procent av skaderegle-

rarna använder dataterminal, medan andelen fälttjänstemän som använder 

dataterminal är betydligt mindre, cirka 60 procent. Bland fälttjänstemän 
är, å andra sidan, persondatoranvändandet betydligt mer utbrett, cirka 49 

procent, jämfört med 37 procent för kundtjänstemän och 29 procent för 

skadereglerare. Så mycket som 12 procent av fälttjänstemännen använder 

inte alls någon datautrustning. 

En fråga i enkäten gällde tidsanvändning av datautrustning. Svaren vi

sar att det är kvinnorna i försäkringsbranschen som är de stora datoran

vändarna. Medan de flesta män (74 procent) använder datautrustning 
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halva arbetstiden eller mindre, eller inte alls, så använder 71 procent av 

kvinnor datautrustning 75 procent av tiden eller mer! 

Ser man t i l l hur stor del av arbetstiden datautrustningen används inom 

olika yrkesgrupper ser vi att datautrustning används 75 procent av arbets

tiden eller mer av 80 procent av kundtjänstemännen jämfört med åtta 

procent av fälttjänstemännen. 70 procent av fälttjänstemännen använder 

datautrustningen 25 procent av arbetstiden eller mindre jämfört med sju 

procent av kundtjänstemännen. "Normalfördelad" användning föreligger 

för skadereglerama. Detta är om något en bekräftelse på hur feminiserad 

("gendered") datoranvändningen är! Kundtjänstemännen är j u t i l l övervä

gande delen kvinnor. 
Nästa fråga gällde vilka arbetsuppgifter män och kvinnor huvudsakli

gen utför med hjälp av dator. Svaren visar att mer än hälften av männen 

inte alls, eller i väldigt liten omfattning, enbart matar in data eller ren

skriver åt andra (68 procent), jämfört med 44 procent av kvinnorna. Av 
kvinnorna är det 36 procent som har den här typen av arbetsuppgifter 

halva tiden eller mer mot 14 procent av männen. Det finns alltså en gan
ska stor skillnad i datan mellan män och kvinnor när det gäller rutinise-
rade arbetsuppgifter. Att relativt många respondenter lämnat frågan obe

svarad (det interna bortfallet är 10 procent) kan innebära att andelen som 
utför rutinarbete av den här arten en stor del av arbetstiden totalt sett är 

ännu större. 
Ser man t i l l yrkesinriktning och rutinarbetet att "mata in och renskriva 

åt andra" så har 43 procent av kundtjänstemännen den arbetsuppgiften 

halva tiden eller mer jämfört med tre procent av fälttjänstemännen och 27 
procent av skadereglerama. 42 procent av kundtjänstemännen har arbets

uppgiften 25 procent av arbetstiden eller mindre jämfört med 87 procent 

av fälttjänstemännen och 68 procent av skadereglerama. Så mycket som 

fem procent av kundtjänstemännen och åtta procent av skadereglerama 

uppger att de har renskrivnings- och inmatningsarbete hela tiden. 
Däremot verkar det inte finnas några dramatiska skillnader mellan män 

och kvinnor när det gäller tidsanvändning för data- eller textbearbetning. 

Den mest tydliga tendensen är snarare att så mycket som 59 procent av 

samtliga anställda använder 25 procent eller mindre av tiden åt den typen 
av arbetsuppgifter. Det är alltså annat man sysslar med när man använder 
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datorer i försäkringsbranschen. Datorn används endast i mindre utsträck
ning som en "kvalificerad skrivmaskin". 

Gör man däremot en analys av sambandet mellan yrkesinriktning och 

den arbetstid som används t i l l att bearbeta data eller text ser man att 28 

procent av kundtjänstemännen och 36 procent av skadereglerama och 14 

procent av fälttjänstemännen har den typen av arbetsuppgift halva tiden 

eller mer. 77 procent av fälttjänstemännen uppger att de använder 25 

procent eller mindre av arbetstiden t i l l dessa arbetsuppgifter jämfört med 

52 procent av kundtjänstemännen och 56 procent av skadereglerama. 

Mäns och kvinnors fördelning på antal år i yrket framgår av nedanstå
ende tabell. 

Tabell 7:6 Hur länge har du arbetat i yrket? (Fråga 9). Mäns och kvin
nors fördelning på antal år i yrket. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Anställningstid Män Kvinnor Totalt 

- 2 år 4,1 3,0 3,6 

3 - 9 år 41,6 42,3 41,9 

10 - 19 år 27,1 27,7 27,4 

20 - år 22,4 27,0 24,7 

Ej uppgift 4,8 0 2,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 
(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Branschen kännetecknas enligt tabell 7:6 av en imponerande "yrkestro
het". Så mycket som 25 procent av de anställda har så t i l l exempel arbetat 

i yrket i 20 år eller mer. I detta avseende finns det inga stora skillnader 
mellan män och kvinnor. 

Jämför man yrkesgrupperna med avseende på antal år i yrket har 23 

procent av fälttjänstemännen, 28 procent av kundtjänstemännen och 25 

procent av skadereglerama arbetat i sina respektive yrken i mer än 20 år. 

Den största andelen "nya", de som arbetat i yrket i mindre än två år, åter

finns bland fälttjänstemän. 

Motsvarande siffror när det gäller "branschtrohet" återfinns nedan. 
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Tabell 7:7 Hur länge har du arbetat i branschen? (Fråga 10). Mäns och 
kvinnors fördelning på antal år i branschen. Procentuell för
delning. Viktade populationssiffror. 

Antal år inom 
branschen 

Män Kvinnor Totalt 

- 2 år 0 0 0 

3 - 9 år 24,6 29,0 26,8 

10 - 19 år 35,8 32,8 34,3 

20 - år 36,9 38,2 37,5 

Ej uppgift 2,7 0 1,4 

Summa 100,0 

(N=5 792) 

100,0 

(N=5 882) 

100,0 

( N = l l 674) 

Det finns således också en imponerande branschtrohet. Mer än 70 pro

cent, såväl män som kvinnor, har arbetat i branschen i mer än 10 år. 38 
procent har arbetat inom den i mer än 20 år. 

Jämför man yrkesgrupper och antal år i branschen finns det inga större 
skillnader mellan fälttjänstemän, kundtjänstemän och skadereglerare. 

Mäns och kvinnors åldersfördelning framgår av tabell 7:8. 

Tabell 7:8 Mäns och kvinnors åldersfördelning. (Frågall) . Procentuell 
fördelning. Viktade populationssiffror. 

Ålder Män Kvinnor Totalt 

- 24 år 0,5 1,4 1,0 

25 - 39 år 39,2 29,5 34,3 

40 - 54 år 44,6 60,2 52,5 

55 - år 15,7 8,9 12,3 

Ej uppgift 0 0 0 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Hela 53 procent av samtliga anställda är mellan 40 och 54 år. En större 

andel av dessa är kvinnor än vad som gäller för män. Det finns fler yngre 
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män än yngre kvinnor. Endast en liten andel av arbetsstyrkan är under 25 

ar. 

61 procent av kundtjänstemännen är mellan 40 och 54 år. Endast 31 

procent är under 40 år jämfört med 44 procent av fälttjänstemännen och 

33 procent av skadereglerama. 43 procent av fälttjänstemännen är mellan 

25 och 39 år jämfört med 31 procent av kundtjänstemännen och 33 pro

cent av skadereglerama. 

Den totala könsfördelningen bland respondentema redovisas i tabell 

7:9. 

Tabell 7:9 Män och kvinnor i datan. (Fråga 
12). Procentuell fördelning. Viktade 
populationssiffror. 

Män 49,6 

Kvinnor 50,4 

Summa 100,0 ( N = l l 674) 

Urvalet gjordes så att fler kvinnor än män kom med i undersökningen. 
En viss överrepresentation av kvinnor förekom således (se metodavsnit

tet). Männen har dock varit flitigare på att svara, och därmed kommit 
upp i högre svarsprocent än kvinnorna, vilket inte alltid är förekom

mande. Ofta tenderar nämligen kvinnor att vara mer svarsbenägna än 
män i enkätundersökningar (Trost, 1994). 

88 procent av fälttjänstemännen är män och 12 procent kvinnor. Av 

kundtjänstemännen är 18 procent män och 82 procent kvinnor. Av skade

reglerama är 51 procent män och 49 procent kvinnor. 

Respondentemas skolutbildning redovisas i tabell 7:10. 
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Tabell 7:10 Hur många års formell skolutbildning har du genomgått? 
(Fråga 92). Procentuell fördelning. Viktade populationssiff
ror. 

Antal år Män Kvinnor Totalt 

9 år 9,4 9,9 9,7 

10 - 12 år 30,8 46,4 38,7 

13 - 16 år 47,1 29,8 38,4 

17 år eller mer 11,3 9,0 10,2 

Ej uppgift 1,3 4,8 3,1 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5882) ( N = l l 674) 

Arbetsstyrkan i försäkringsbranschen är enligt tabell 7:10 välutbildad. 

Endast cirka tio procent saknar således gymnasial utbildning. 39 procent 

har sådan utbildning och nästan 50 procent eftergymnasial utbildning. 
Större andel män har eftergymnasial utbildning medan 46 procent av 

kvinnorna har utbildning motsvarande gymnasiet mot 31 procent av män
nen. 

Högst utbildade är fälttjänstemännen. 61 procent har formell skolut

bildning på 13 t i l l 16 år, vilket således innebär eftergymnasial utbildning. 
Jämför man med andra yrkesgrupper så har 35 procent av kundtjänste

männen sådan utbildning och 52 procent av skadereglerama. Den vanli

gaste utbildningsnivån för kundtjänstemän är tio t i l l tolv år (47 procent), 
vilket motsvarar gymnasial utbildning. 

När det gäller branschutbildning är skillnaderna mellan män och kvin

nor små. Det finns dock en viss skillnad och det gäller de längre 
branschutbildningarna, där fler män än kvinnor erhållit sådan utbildning. 

Jämför man yrkesinriktning och branschutbildning så har 40 procent av 

fälttjänstemännen erhållit 18 månaders branschutbildning eller mer, vilket 

kan jämföras med motsvarande siffror för kundtjänstemännen (19 pro

cent) och skadereglerama (19 procent). Så mycket som 25 procent av 

kundtjänstemännen och 35 procent av skadereglerama har endast en t i l l 

tre månaders branschutbildning. 
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Sammanfattningsvis kan man beskriva undersökningspopulationen och 

enkätsvaren - och således situationen i branschen - som följer: 

* könsuppdelningen mellan yrken är mycket entydig 

* män har i större utsträckning högre utbildning och längre bransch

utbildning 

* kvinnorna är datoranvändare i högre grad än män 

- fler kvinnor än män använder dator 

- de använder datorerna längre tid än männen 
- de utför i större utsträckning rutiniserade arbetsuppgifter som att 

mata in och renskriva åt andra, bearbeta data eller text 

* män använder persondator mera än vad som gäller för kvinnor. 

Arbetsmiljö 

Nedanstående framställning, t i l l skillnad från bakgrundsbeskrivningen av 
undersökningspopulationen, utgör endast en kort sammanfattning av de 
resultat som presenterats i min licentiatavhandling. Läsare som är intres
serade av en mer utförlig framställning hänvisas ti l l denna. 

Jag fann i min undersökning av hur datoriseringen upplevts ur ar

betsmiljösynpunkt inga dramatiska skillnader mellan män och kvinnor. 
Försäkringstjänstemän tycks ha accepterat den nya tekniken och vad som 

följer med denna. Det finns inget i min undersökning som styrker tesen 

om att datoriseringen har lett t i l l en utarmning av arbetet. Jämför man 

kvinnor och män svarar de mycket likartat. Hälften av alla tyckte inte att 

de blivit alltför bundna av förprogrammerade datarutiner i arbetet. 
Däremot framkom vissa skillnader vid en jämförelse mellan olika yrkes

grupper i branschen. En större andel av kundtjänstemännen, ett kvinno-

dominerat yrke, ansåg således att de blivit alltför bundna av förpro-
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grammerade datarutiner än vad som var fallet med skadereglerare och 

fälttjänstemän. 
Överblicken över arbetet tycks inte heller ha gått förlorad i och med 

att nya datarutiner introducerats. Här finns inga stora skillnader i uppfatt

ning mellan män och kvinnor och inte heller mellan yrkesgrupper. Mina 

resultat visar också att det inte finns någon tendens t i l l att vare sig kvin

nor eller män uppfattar att arbetsuppgifterna utarmats av datatekniken. 

Snarare menar man motsatsen. Resultaten visar inte heller någon stor 
skillnad i uppfattning mellan yrkesgrupperna i denna fråga. Trots att fler 

kvinnor än män använder datorer, och använder dem längre tid än män, 

tycks deras uppfattningar inte skilja sig mycket från männens. 
Uppenbarligen är det så att såväl män som kvinnor som använder datorer 

också accepterar dem som normala arbetsredskap och anpassar sig t i l l 

dem. 
De frågor som ställdes i Delstudie 2 om stress och sociala kontakter i 

arbetet var samtliga hämtade från SCB:s Arbetsmiljöundersökning 
(Wikman, 1991). Resultaten uppvisar såväl likheter som skillnader mellan 

mäns och kvinnors upplevelser av arbetsmiljön. 
Man kan t i l l exempel se att det föreligger en ganska stor skillnad mel

lan män och kvinnor när det gäller möjligheterna att själva bestämma ar

betstakten. Större andel av männen än av kvinnorna uppger att de har den 

möjligheten hela tiden. 
Jämför man yrkesgrupper med avseende på möjligheterna att själva 

bestämma arbetstakten så ser man att fälttjänstemän anser sig ha de största 
möjligheterna t i l l detta. Men även andra yrkesgrupper, t i l l exempel inom 

ADB och marknadsföring/försäljning, uppger att de har den möjligheten i 

stor utsträckning. 
Arbetet i försäkringsbranschen upplevs som stressigt inom samtliga yr

kesgrupper. Arbetet kräver uppmärksamhet och koncentration så gott 

som hela tiden enligt vad som framkom i mitt licentiatarbete. 

Beträffande möjligheten t i l l hjälp och stöd i arbetet visar resultaten 

stora skillnader mellan män och kvinnor samt mellan yrkesgrupper. Det 

är framför allt män/fälttjänstemän som uppger att de måste klara sig 

själva i mycket större utsträckning än kvinnor/kundtjänstemän. 

Samtliga försäkringstjänstemän har intensiva kundkontakter. 
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Beträffande arbetets svårighetsgrad svarar män och kvinnor förvå-
nandsvärt likartat. Mellan tio och 25 procent av arbetstiden har man ar

betsuppgifter som är så svåra att man kan behöva fråga någon t i l l råds. 

Det är i första hand fälttjänstemän som uppfattar sina arbetsuppgifter som 

svåra. 

På frågan om man upplever att man arbetar ensam och isolerad före
ligger en viss könsskillnad. En större andel av kvinnorna än av männen 

upplever inte att de är ensamma eller isolerade i arbetet. Det finns också 

en viss tendens t i l l att fälttjänstemän upplever att de arbetar under sådana 
isolerade förhållanden. 

Den sista frågan som analyserades i Delstudie 2 beträffande arbetsmil

jön gällde beroendet av datorn som arbetsredskap. Resultaten visar att det 
föreligger en betydande könsskillnad i detta avseende. Hela 85 procent av 

av kvinnorna använder således dator minst 75 procent av arbetstiden jäm
fört med 65 procent av männen. 

Det finns också stora skillnader mellan yrken i svaren på denna fråga. 
Så mycket som 89 procent av kundtjänstemännen är beroende av datorn 

minst 75 procent av tiden för att kunna utföra sitt arbete jämfört med 41 
procent av fälttjänstemännen och 67 procent av skadereglerama. Det är 

alltså i de kvinnodominerade yrkena som datorberoendet i arbetet är 
störst. 

Sammanfattningsvis kan man säga att en analys av svaren inte uppvisar 

några dramatiska skillnader mellan män och kvinnor. Det är snarare så 

att män och kvinnor svarar förvånandsvärt likartat på de frågor som rör 
datoriseringens arbetsmiljömässiga konsekvenser. 
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KAPITEL 8 

Inflytande över arbetet och över 
organisationen 

Forskning om inflytande i arbetslivet har en lång tradition. En uttöm

mande litteraturgenomgång av denna forskning låter sig inte göras inom 

ramen för detta arbete. Istället har jag valt att beröra relevanta teoretiska 
aspekter och tidigare forskningsresultat allteftersom de aktualiseras av 
dataredovisningen och analysen. 

Inflytandet över det egna arbetet och den organisation man arbetar i är 

intimt förknippat med den sociala strukturen i organisationen, i det här 
fallet inom försäkringsbranschen. Det är naturligtvis så att även inom 

denna bransch har vissa yrkesgrupper har utövat positionsmakt (Robbins, 
1996). Då huvudfrågan för avhandlingen är om det är yrkesstatus - i be

märkelsen hierarkisk positionsmakt - som är avgörande för hur datorise
ringen uppfattas, eller om skiljelinjen mera går mellan könen, har jag valt 

att i nedanstående resultatredovisning lyfta fram såväl den könsvisa upp

fattningen när det gäller inflytandet som den yrkesvisa. 

Först kommer jag att redovisa svaren på makt- och inflytandefrågorna 

utifrån en könsvis fördelning. Detta förfaringssätt är avsett att visa på 

datoriseringens konsekvenser i ett mer komplext sammanhang. V i kom

mer då att få svar på om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors 
upplevelser av möjligheterna t i l l makt och inflytande, frågor som såväl 
kan spegla en kulturdimension som en maktdimension. 
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Därefter kommer jag att dela upp materialet yrkesvis, närmare bestämt 
då på yrkesgrupperna fälttjänstemän, kundtjänstemän och skadereglerare. 

Jag vi l l på detta sätt söka spåra i vad mån makt och inflytande följer 

könsdimensionen eller yrkesrollen. Slutligen har jag så för avsikt att 

analysera datan från de tre studerade yrkesgrupperna efter kön. Denna 

operation har gjorts möjlig genom användandet av ett stratifierat urval. 

Det är speciellt kombinationen fälttjänstemän - kvinnor som genom ur
valsförfarandet tillförsäkrats ett analyserbart antal observationer. 

Logiken i ovannämnda förfaringssätt är följande: Man kan jämföra en 

kvinnogrupp med en mansgrupp inom samma yrke. Men man kan också 

jämföra sagda kvinnogrupp med kvinnogrupper inom andra yrken. Om 

det är så att män och kvinnor inom samma profession är mer lika jämfört 

med vad kvinnogrupperna inom olika professioner är, så skulle detta 

kunna tjäna som ett belägg för att det är den professionella kulturen i 
branschen som är den dominerande - och inte könskulturen. Skulle det 

omvända förhållandet gälla, det vi l l säga att det är könskulturen som är 

dominerande, så är kanske detta ett uttryck för mer kognitiva eller socio-
kulturella fenomen. De kognitiva fenomen som kan tänkas föreligga är 

t i l l exempel att kvinnor har en könsspecifik kvinnlig rationalitet när det 
gäller arbetet och synen på detta (Gunnarsson, 1994; Ve, 1994). 

Hypotesen om den professionella kulturens dominans skulle således leda 
t i l l antagandet att kvinnor genom yrkessocialisationsprocessen mera låtit 

sig "präglas" av sin profession än av sitt kön. Antagandet om könskultu

rens styrka och dominans skulle - å andra sidan - kunna peka på att köns-
betingade värderingar kan föras in i - och "besmitta" - professionella 

mi l jöer som hi t in t i l l s dominerats av andra värder ingar . 
Sammanfattningsvis kan man alltså tänka sig att den traditionella mans-

dominerade försäkringskulturen antingen kommit att förstärkas eller för

svagas som en följd av datoriseringen. 
De resultat som redovisas i följande avsnitt härrör från de frågor i en

kätformuläret som handlar om hur man upplevt datoriseringens konse

kvenser när det gäller makt och inflytande. De frågor som ställts handlar 

dels om i vilken utsträckning man i dagsläget upplever sig kunna påverka 

sitt eget arbete och den organisation man arbetar i , men också frågor som 

mer specifikt berör hur man upplever andra dominanta yrkesgruppers 

110 



möjligheter t i l l inflytande, t i l l exempel de med positionsmakt (chefer) el

ler de med "kompetensmakt" t i l l exempel dataspecialister. Dessutom re

dovisas resultat på frågor som berör omvärldens, i det här fallet kunder

nas, inflytande över försäkringstjänstemännens arbetssituation. 

Det är viktigt att hålla i minnet att dataredovisningen i kapitlet visar 

hur användarna i en datoriserad arbetsmiljö ser på sina och andras möj

ligheter t i l l makt och inflytande. Man bör då ha i minnet att kvinnor i 

större utsträckning än män är datoranvändare samt att vissa yrkesgrupper 
av tradition har en starkare maktposition än andra, t i l l exempet fälttjän

stemän jämfört med kundtjänstemän. Man kan därför förvänta sig att män 

upplever sig kunna utöva mer inflytande än kvinnor, fälttjänstemän mer 

inflytande än kundtjänstemän etc. Det blir dessutom sannolikt att män i 

fälttjänstemannagruppen, som inte använder dator i lika stor utsträckning 

som kvinnor och som har en högre maktposition, också skulle uppleva 
sina möjligheter t i l l inflytande som varande större än ti l l exempel kvinn

liga kundtjänstemän som i stor utsträckning är hårt låsta t i l l datorn i sitt 

arbete. 
Nedanstående resultatredovisning syftar dels t i l l att redovisa hur svaren 

på de olika frågorna fördelar sig, dels också t i l l att diskutera eventuella 
samband som finns i materialet. Innan detta göres är det dock lämpligt att 
något beröra en aspekt av mera övergripande metodologisk karaktär. 
De i frågeformuläret ingående frågebatterierna har inte i detta kapitel, t i l l 

skillnad från motsvarande frågebatterierna i kapitlet om kultur, betraktats 
som skalor i egentlig mening. Detta innebär att något antagande om en 

underliggande, latent, variabel eller faktor inte har gjorts i föreliggande 

kapitel. Framställningen och analysen bygger således inte på föreställ
ningen om allmänna och gemensamma inflytandedimensioner eller infly

tandefaktorer. Istället betraktas varje i frågeformuläret ingående fråga 

som en fristående variabel. Av detta skäl har inte någon dimensionsanalys 

med gängse skaleringsmetoder, som ti l l exempel faktoranalys, genomförts 

och inte heller indexbildning. Framställningen sker systematiskt på så sätt 

att varje fråga korstabuleras mot respektive bakgrundsvariabler. Efter 

varje frågeblock presenteras sedan en sammanfattande tabell, som avser 

att ge en mer sammanhållen överblick över resultaten. 
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Det kan i vissa sammanhang vara intressant att söka registrera styrkan på 

sambandet mellan en kvalitativ oberoende variabel och ett antal effektva
riabler. Ett exempel kan vara att man vet köns- eller yrkestillhörighet och 

är intresserad av att predicera utfallet på någon specifik effektvariabel. 

Hur mycket bättre (än ren gissning) kan man då förutsäga hur responden

terna svarar om man känner t i l l deras kön och/eller yrke? Det finns några 

mått att tillgå när det gäller samband för kontingenstabeller, varav egent

ligen inget är riktigt bra (Everitt, 1977). Ett mått som dock är förhål

landevis bra och som skulle ha kunnat vara lämpligt att använda på den 

här redivisade datan är Cramérs V som kan anta värden mellan 0 (totalt 

oberoende) och 1 (fullständigt samband). Värdet 1 skulle då visa att man 

helt säkert ("reduction in error") kan göra en specifik prediktionen 
medan 0 innebär att man inte alls kan göra detta utifrån kunskap om t i l l 

exempel kön och/eller yrke. Problemet med Cramérs V är dock att detta 
sambandsmått inte ger möjlighet ti l l någon tydlig sannolikhetstolkning på 

samma sätt som exempelvis en korrelationskoefficient. Efter moget över
vägande bestämde jag mig, bland annat av denna anledning, för inte an
vända något sambandsmått vid analysen och redovisningen av mina data. 

Tabellerna presenteras således "rätt upp och ner" med den relativa fördel
ningen i procent för hela populationen. Resultatredovisningen kommer att 

presenteras i block med en diskussion i slutet av varje block. Kapitlet av

slutas med en sammanfattande diskussion där de väsentligaste resultaten 

knyts ihop. 
Redovisningen är upplagd efter frågornas följd i frågeformuläret. 

Först redovisas svaren på respektive fråga för män respektive kvinnor. 
Därefter följer svarsfördelningen för de olika yrkena. Efter detta visas 

hur män och kvinnor i samma yrke ser på datoriseringens konsekvenser 

när det gäller makt- och inflytandefrågor. Slutligen jämförs kvinnor i 

olika yrken. Förfaringssättet visas i figur 8:1 nedan: 
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Figur 8:1 Nedbrytning av materialet i homogena undergrupper. 

Kategorin "Övriga", det vi l l säga de respondenter som inte ingår i ovan
stående yrkesgrupper, har inte analyserats alls i denna undersökning. En 

huvudorsak t i l l detta är att kategorin består av ett antal befattningsfamil
jer som antingen har ett fåtal anställda relativt sett, eller ett fåtal kvinnor 

eller män inom respektive familj. 

Upplevelser av påverkansmöjligheter och inflytande 

Vi skall börja dataredovisningen med svaren på de frågor som behandlar 

upplevelser av påverkansmöjligheter och inflytande. Det rör sig här om 

sammanlagt åtta olika frågor som redovisas enligt det mönster som ovan 

beskrivits. Avsnittet avslutas med en sammanfattning och en koppling til l 

teoretiska diskussioner av påverkansmöjligheter och inflytande i samband 

med teknikutveckling. Vissa intressanta jämförelser diskuteras också av

slutningsvis. 
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I tabell 8:1 behandlas frågan om man är nöjd med det inflytande man 
har över sitt arbete. 

Tabell 8:1 Är du nöjd med det inflytande du har över ditt arbete? 
(Fråga 71). Jämförelse mellan män och kvinnor. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Ja, hög grad 39,1 33,8 36,4 

Ja, i någon mån 40,2 36,6 38,4 

Varken ja eller nej 9,6 20,2 15,0 

Ne[ knappast 7,0 4,6 5,8 

Nej inte alls 4,0 2,4 3,2 

Ej uppgift 0,1 2,3 1,2 

Summa 100,0 100,0 100,0 
(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Det finns enligt tabell 8:1 en viss skillnad i uppfattning mellan män och 

kvinnor. 39 procent av männen menar således att de i hög grad är nöjda 
med det inflytande de har över sitt arbete jämfört med 34 procent av 

kvinnorna. "Ja, i någon mån" svarar 40 procent av männen jämfört med 

37 procent av kvinnorna. Kvinnorna förhåller sig således lite mer tvek
samma än männen. "Varken ja eller nej" svarar 20 procent av kvinnorna 

jämfört med 10 procent av männen. Det dominerande intrycket man får 
av resultaten i tabellen är dock att både kvinnor och män överlag är 

mycket nöjda med sitt inflytande i det egna arbetet. Detta intryck för
stärks för övrigt av vad som nedan sägs. 

Det finns en viss skillnad i uppfattning också mellan yrkesgrupperna. I 

avsikt att spara på utrymmet och inte tynga framställningen alltför 

mycket redovisas inte tabellmaterialet för yrkesgrupperna i den löpande 

texten. Dessa tabeller återfinns - för den intresserade läsaren - bland bila

gorna. Vad gäller den aktuella frågan, Fråga 71, så svarade 82 procent av 

skadereglerama att de " I hög grad" eller " I någon mån" är nöjda med det 

inflytande de har över arbetet jämfört med 71 procent av fälttjänstemän

nen och 68 procent av kundtjänstemännen. "Nej knappast" eller "Nej inte 
alls" svarar 18 procent av fälttjänstemännen jämfört med åtta procent av 
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kundtjänstemännen och fyra procent av skadereglerama. Skadereglerama 

tycks alltså vara mest nöjda med det inflytande de har över det egna arbe

tet, (se Bilaga 7, Tabell 7:1 B). 

I tabell 8:2 har yrkesgmppema brutits ned ytterligare ett steg och vi 

får därigenom kategorierna "fälttjänstemän - män", "fälttjänstemän -

kvinnor", och så vidare. 

Tabell 8:2 Är du nöjd med det inflytande du har över ditt arbete? 
(Fråga 71). Jämförelse mellan män och kvinnor inom re
spektive yrkesgrupp. Procentuell fördelning. Viktade po
pulationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skadereglerare 

Svar: Män Kv Män Kv Män Kv 

Ja, i hög grad 38,0 61,1 19,7 34,6 43,8 33,3 

Ja, i någon mån 30,8 27,7 59,4 30,8 45,8 39,1 

Varken ja eller nej 11,4 4,2 9,2 23,0 3,7 21,0 

Nej knappast 10,6 6,5 10,5 5,1 4,3 3,7 

Nej inte alls 8,8 0,4 1,3 2,3 2,3 1,4 

Ej uppgift 0,4 0 0 4,3 0 1,4 

Summa 100,0 

N=1918 

100,0 
N=261 

100,0 
N=534 

100,0 
N=2489 

100,0 
N=2098 

100,0 
N=1973 

Jämför man män och kvinnor inom yrkesgmppema ser man i tabell 8:2 
att det finns klara könsskillnader inom fälttjänstemannagruppen i den be

rörda frågan. Av männen svarade således 38 procent att de " I hög grad" 
är nöjda med det inflytande de har över arbetet jämfört med hela 61 pro

cent av kvinnorna. "Nej knappast" eller "Nej inte alls" sade sju procent av 

kvinnorna jämfört med 19 procent av männen. 

Procentsiffroma i tabell 8:2 förtjänar en kommentar. Är det så att 
kvinnor faktiskt har större inflytande i fälttjänstemannagruppen? Eller är 

det så att kvinnor upplever sig ha det, genom att de tycker sig tillhöra en 

priviligierad yrkesgrupp? Är det så att kvinnor jämför sig med männen i 

samma yrkesgrupp eller med kvinnor i andra yrkesgrupper? Siffrorna 

kan tolkas som att det är det senare som gäller. 
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Inom kundtjänstemannagruppen finns en omvänd skillnad genom att 35 
procent av kvinnorna uppgav "Ja, i hög grad" jämfört med 20 procent av 

männen, vilket senare är långt under genomsnittet för män (se Tabell 

8:1). "Nej knappast" eller "Nej inte alls" svarade 12 procent av männen 

jämfört med sju procent av kvinnorna. Ett liknande resonemang som 

ovan kan således föras om gruppen "kundtjänstemän-män". Denna gång 

är det männen som avviker. En möjlig förklaring t i l l detta kan vara att de 

känner sig underpriviligierade jämfört med män i andra yrkesgrupper. 

Det tycks alltså finnas två tämligen starkt avvikande grupper: "fälttjän

stemän - kvinnor" och "kundtjänstemän - män", vilka utgör de mest nöjda 
respektive minst nöjda grupperna, när det gäller inflytandet över det egna 

arbetet. En möjlig förklaring t i l l detta kan vara att "Fälttjänstemän -

kvinnor" utgör en minoritet i ett mansdominerat högstatusyrke medan 

"kundtjänstemän - män" utgör en minoritet i ett kvinnodominerat lågsta-
tusyrke. 

Inom skaderegleringsyrket uppgav 44 procent av männen att de " I hög 

grad" är nöjda med det inflytande de har över sitt arbete jämfört med 33 
procent av kvinnorna. Endast sju procent av männen och fem procent av 

kvinnorna svarade "Nej knappast" eller "Nej inte alls" på frågan (se också 
Bilaga 7, Tabellerna 7:1 C, D och E). Jämför man dessa siffror med dem 

i Tabell 8:1 ser man att de manliga skadereglerama är något mer nöjda 

med sitt inflytande jämfört med genomsnittet för män, medan siffrorna 
för kvinnor ligger i nivå med genomsnittet för kvinnor. Inom denna yr

kesgrupp är könsfördelningen mer jämn, även om kvinnorna är i majori

tet. Däremot finns männen i större utsträckning i de högre befattnings

skikten, vilket kan förklara skillnaden i uppfattning mellan män och kvin
nor. 

Nästa fråga gäller om man i sin yrkesutövning upplever sig ha någon 

möjlighet t i l l att utöva inflytande över "sin närmaste organisation" så som 

frågeformuleringen lydde i enkäten. På den frågan har respondentema 
svarat så som framgår av tabell 8:3. 
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Tabell 8:3 Om du tänker på din närmaste organisation. Har du i din 
profession någon möjlighet t i l l inflytande över organisa
tionen? (Fråga 72). Jämförelse mellan män och kvinnor. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Ja, i hög grad 14,3 4,1 9,2 

Ja, i någon mån 38,5 31,0 34,7 

Varken ja eller nej 13,3 23,1 18,2 

Nej knappast 20,8 22,7 21,8 

Nej inte alls 13,0 18,3 15,7 

Ej uppgift 0,1 0,7 0,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Det finns som synes i tabell 8:3 ganska betydande skillnader mellan män 

och kvinnor när det gäller upplevda möjligheter t i l l inflytande över den 
närmaste organisationen. 14 procent av männen sade sig anse att de " I 
hög grad" kan utöva inflytande över organisationen jämfört med fyra 

procent av kvinnorna. "Ja, i någon mån"" uppgav 39 procent av männen 
jämfört med 31 procent av kvinnorna. "Nej knappast" eller "Nej inte alls" 

svarade 34 procent av männen jämfört med 41 procent av kvinnorna. 
En yrkesvis jämförelse visar en betydande skillnad mellan yrkesgrup

perna i denna fråga. Detta framgår av att 52 procent av fälttjänstemännen 
svarade "Ja, i hög grad" eller "Ja, i någon mån" jämfört med 36 procent 

av kundtjänstemännen och 47 procent av skadereglerama (se Bilaga 7, 

Tabell 7:2 B). "Nej knappast" eller "Nej inte alls" sade 38 procent av 
fälttjänstemännen jämfört med 40 procent av kundtjänstemännen och 38 

procent av skadereglerama. 

Yrkesgmppema skiljer sig alltså åt när det gäller upplevelsen av möj

ligheterna att kunna påverka den organisation de ingår i . Däremot skiljer 

de sig inte åt när det gäller bristen på inflytande. Hela 40 procent upple

ver sig således inte kunna påverka sin närmaste organisation. 

Nedan i tabell 8:4 följer svarsfördelningen för samma fråga, efter un
dergrupperna yrke - kön. 
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Tabell 8:4 Om du tänker på din närmaste organisation. Har du i din 

profession någon möjlighet t i l l inflytande över organisa

tionen? (Fråga 72). Jämförelse mellan män och kvinnor 

inom respektive yrkesgrupp. Procentuell fördelning. 

Viktade populationssiffror. 

Fälttjähstemän Kundtjänstemän Skadereglerare 

Svar: Män Kv Män Kv Män Kv 

Ja, i hög grad 16,6 13,5 7,8 1,7 9,0 4,9 

Ja, i någon mån 33,8 48,8 34,3 32,6 46,5 32,8 

Varken ja eller nej 9,8 7,3 35,6 21,2 10,3 18,9 

Nej knappast 19,1 15,8 18,4 20,5 20,4 24,5 

Nej inte alls 20,2 14,6 3,9 23,9 13,7 17,5 

Ej uppgift 0,4 0 0 0 0 1,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N=1918 N=261 N=534 N=2489 N=2098 N=1973 

Analyserar man könsgrupperna inom respektive yrkesgrupp får man en

ligt tabell 8:4 följande svarsmönster: det finns en markant skillnad mellan 
män och kvinnor inom fälttjänstemannagruppen i den fråga som tabellen 

behandlar. 62 procent av kvinnorna svarade "Ja, i hög grad" eller "Ja, i 

någon mån "jämfört med 50 procent av männen. Andelen 62 procent kan 
dessutom jämföras med 35 procent för kvinnor totalt. En väsentlig skill

nad föreligger således i detta avseende. Speciellt noterbart är att dessa 

kvinnliga fälttjänstemännen upplever sig ha mycket större inflytande över 

organisationen i en jämförelse med de kvinnliga försäkringstjänstemän

nen. 
Inom kundtjänstemannagruppen föreligger också en könsskillnad. 42 

procent av männen uppgav sålunda "Ja, i hög grad" eller "Ja, i någon 

mån" jämfört men 35 procent av kvinnorna. Svaren från båda dessa 

grupper ligger under genomsnittet för hela populationen, någor som är 

intressant. Svaren från gruppen kundtjänstemän - män ligger under ge

nomsnittet för män, medan svaren för gruppen kundtjänstemän - kvinnor 

ligger i nivå med genomsnittet för kvinnor (se Tabell 8:3). Svarsmönstret 

för männen i denna grupp avviker således från vad som gäller för övriga 
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män. "Nej inte alls" svarade 24 procent av kvinnorna jämfört med fyra 

procent av männen. Här ligger männens svar betydligt under genomsnittet 

för män, medan kvinnornas svar ligger betydligt över genomsnittet för 

kvinnor. Möjligen kan det på denna fråga vara könskulturen som primärt 

slår igenom, eftersom män och kvinnor inom samma profession svarat så 

olikartat. Till detta kan ha kommit inflytande från yrkeskulturen eftersom 

såväl män som kvinnor inom yrkesgruppen sagt sig uppleva att de i sin 

profession har mindre möjligheter t i l l inflytande jämfört med andra yr
kesgrupper. 

Inom skaderegleringsgruppen föreligger också en viss könsskillnad.av 
liknande art. 

I den berörda frågan finns det således klara könsskillnader inom yrkes

grupperna. Kvinnor upplever att de i mindre utsträckning än männen har 

möjligheter att påverka den egna organisationen. Det är endast kvinnorna 
inom fälttjänstemannayrket som avviker från detta mönster. De upplever 

precis det motsatta, nämligen att de har stora möjligheter t i l l inflytande, 
större än vad som gäller för männen och mycket större än för kvinnor 

totalt och för försäkringstjänstemän totalt. Kanske jämför sig de kvinnliga 
fälttjänstemännen mer med män i sin egen yrkesgrupp än med kvinnor i 

andra yrkesgrupper? De tillhör trots allt en högstatusgrupp, som traditio
nellt har utövat inflytande, och från vilken chefer på högre nivå traditio
nellt har hämtats. Eller också jämför de sig med kvinnor i andra yrkes

grupper och uppfattar att de i jämförelse med dessa har större möjlighe
ter t i l l inflytande. Siffrorna i tabell 8:4 tyder snarast på att det senare 

gäller eftersom kvinnornas svarsmönster så kraftigt avviker från männens 

i detta avseende. Hade de jämfört sig med männen inom samma profes

sion hade deras svarsmönster varit mer likt männens, kan man förmoda. 

Svaren på frågan om ett utökat personligt engagemang skulle kunna ge 
större möjligheter t i l l inflytande framgår av tabell 8:5. 
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Tabell 8:5 Om du skulle vilja engagera dig för att få ett större infly
tande skulle det vara möjligt tror du? (Fråga 73). 
Jämförelse mellan män och kvinnor. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Ja, i hög grad 18,4 15,2 16,8 

Ja, i någon mån 38,5 39,8 39,1 

Varken ja eller nej 21,0 18,5 19,7 

Nej knappast 15,3 21,1 18,3 

Nej inte alls 6,4 4,7 5,6 

Ej uppgift 0,4 4,7 5,6 

Summa 100,0 100,0 100,0 
(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Män och kvinnor svarade tämligen likartat på denna fråga så som tabell 

8:5 visar. 57 procent av männen uppgav sålunda att det genom ökat per
sonligt engagemang skulle vara möjligt att få ett större inflytande över 
organisationen jämfört med 55 procent av kvinnorna. "Nej knappast" el

ler "Nej inte alls" angav 26 procent av kvinnorna jämfört med 22 procent 

av männen. Siffrorna i tabellen är ändock intressanta då hela 56 procent 
av samtliga respondenter uppgett att de åtminstone i någon mån skulle 

kunna få större inflytande om de ville. Svaren på frågan speglar kanske 

den rollkultur som de försäkringsanställda socialiserats in i och som är 

under kontinuerlig omvandling. Individen behöver inte göra mer än vad 

rollen kräver fastän det finns nya möjligheter för den som engagerar sig. 
Möjligen har svaren sin bakgrund i respondenternas tveksamhet t i l l att gå 

utanför gällande ramar när det gäller inflytande. 

En yrkesvis jämförelse visar också vissa skillnader mellan yrkesgrup

perna (se Bilaga 7, Tabell 7:3 B). 17 procent av fälttjänstemännen, 27 

procent av kundtjänstemännen och 10 procent av skadereglerama svarade 

således att det " I hög grad" skulle vara möjligt att öka inflytandet om man 

engagerade sig i frågan. "Ja, i någon mån" uppgav 36 procent av fälttjän

stemännen jämfört med 32 procent av kundtjänstemännen och 46 procent 

av skadereglerama. "Nej knappast" sade 25 procent av kundtjänstemännen 
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jämfört med 19 procent av fälttjänstemännen och 12 procent av skadere
glerama. 

Svaren på frågan från män och kvinnor inom de jämförda yrkena 
sammanfattas i tabell 8:6. 

Tabell 8:6 Om du skulle vilja engagera dig för att få ett större infly
tande skulle det vara möjligt tror du? (Fråga 73). 
Jämförelse mellan män och kvinnor inom respektive yr
kesgrupp. Procentuell fördelning. Viktade populationssiff
ror. 

Fälttjänstemän Kundti änstemän Skadere glerare 

Svar: Män Kv Män Kv Män Kv 

Ja, i hög grad 16,9 19,2 43,6 23,6 11,9 9,5 

Ja, i någon mån 35,0 43,1 13,1 35,5 46,2 45,3 

Varken ja eller nej 20,6 20,9 22,3 13,9 22,9 17,0 

Nej knappast 18,9 15,4 21,0 25,8 9,3 15,7 

Nej inte alls 7,6 0,4 0 1,2 9,7 11,1 
Ej uppgift 1,1 0 0 0 0 1,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N=1918 N=261 N=534 N=2489 N=2098 N=1973 

Kvinnor och män inom fälttjänstemannagruppen svarade enligt tabell 8:6 
något olika på denna fråga. Kvinnorna tycks sålunda vara något mer op
timistiska inför sina möjligheter t i l l påverkan än vad som gäller för män

nen. Detta framgår av att 62 procent av kvinnorna menade att det skulle 
vara möjligt att få ett större inflytande jämfört med 52 procent av män

nen. "Nej knappast" eller "Nej inte alls" ansåg 27 procent av männen jäm

fört med 16 procent av kvinnorna. 

Inom kundtjänstemannagmppen finns också en viss skillnad mellan män 

och kvinnor i den berörda frågan. 59 procent av kvinnorna svarade att de 

" I hög grad" eller " I någon mån" skulle kunna öka sitt inflytande genom 

att engagera sig jämfört med 57 procent av männen. "Nej knappast" eller 

"Nej inte alls" uppgav 21 procent av männen jämfört med 27 procent av 

kvinnorna. 
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Ett liknande svarsmönster på frågan finns inom skaderegleringsyrket. 
Noterbart är sålunda att 58 procent av männen svarade "Ja, i hög grad" 

eller "Ja, i någon mån" jämfört med 55 procent av kvinnorna. "Nej knap

past" eller "Nej inte alls" ansåg 19 procent av männen jämfört med 27 

procent av kvinnorna (se också Bilaga 7, Tabellerna 7:3 C, D och E). 

Det är speciellt intressant att notera att respondenterna inom kundtjän-

stemannayrket tenderar att vara så optimistiska inför möjligheten att 

kunna få ett större inflytande genom att engagera sig mer. Här finns tyd

ligen en delvis outnyttjad potential. Det är också intressant att se att en 

stor andel kvinnor inom fälttjänstemannayrket är optimistiska inför sina 

möjligheter t i l l ökat arbetsplatsinflytande. Möjligen är detta återigen ett 

uttryck för att de jämför sig med övriga kvinnor på lägre positioner inom 
branschen.. 

Ytterligare en fråga om den egna yrkesgruppens möjligheter t i l l infly
tande ställdes enligt vad som framgår av tabell 8:7. 

Tabell 8:7 Har din yrkesgrupp något inflytande över organisationen? 
(Fråga 74). Jämförelse mellan män och kvinnor. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Ja, i hög grad 15,1 11,2 13,2 

Ja, i någon mån 46,8 39,4 40,8 
Varken ja eller nej 16,8 16,5 16,6 
Nej knappast 12,8 22,1 17,5 
Nej inte alls 8,0 12,8 10,4 
Ej uppgift 0,5 2,5 1,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) (N=U 674) 

Generellt sett tycks enligt tabell 8:7 män ha en mer optimistisk uppfatt

ning om sin yrkesgrupps möjligheter t i l l inflytande än kvinnor. 62 pro

cent av männen ansåg sålunda att deras yrkesgrupp " I hög grad" eller " I 

någon mån" utövar inflytande över organisationen jämfört med 51 pro

cent av kvinnorna. "Nej knappast" eller "Nej inte alls" svarade 21 procent 
av männen jämfört med 35 procent av kvinnorna. 
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En yrkesvis jämförelse visar följande svarsmönster (se Bilaga 7, Tabell 

7:4 B): "Ja, i hög grad" eller "Ja, i någon mån" sade 67 procent av fält

tjänstemännen jämfört med 47 procent av kundtjänstemännen och 50 pro

cent av skadereglerama. "Nej knappast" eller "Nej inte alls" uppgav 18 

procent av fälttjänstemännen jämfört med 34 procent av kundtjänstemän

nen och 34 procent av skadereglerama. 

Det är i sammanhanget intressant att se att fältjänstemännen skiljer sig 

så markant ifrån de övriga yrkesgmppema. Fälttjänstemän har traditio

nellt varit mycket inflytelserika inom branschen. Kanske har dock yrkes

gruppens ställning försvagats idag då en så stor andel som 18 procent 

menar att de "Knappast" eller "Inte alls" har något inflytande över den 

organisation de arbetar i . I jämförelse med de övriga här jämförda yr

kesgmppema tycks fälttjänstemännen dock fortfarande vara de som upp

lever sig som mest inflytelserika. 

Nedan i tabell 8:8 följer nedbrytningen efter kön inom yrkesgmp

pema. 

Tabell 8:8 Har din yrkesgrupp något inflytande över organisationen? 
(Fråga 74). Jämförelse mellan män och kvinnor inom re
spektive yrkesgrupp. Procentuell fördelning. Viktade po

pulationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skadere glerare 

Svar: Män Kv Män Kv Män Kv 

Ja, i hög grad 16,5 18,8 11,8 15,7 9,9 5,0 

Ja, i någon mån 49,2 56,5 62,0 25,8 42,2 43,8 

Varken ja eller nej 14,9 8,9 7,8 17,0 21,1 9,3 

Nej knappast 7,6 9,6 13,1 21,0 20,7 25,0 

Nej inte alls 11,1 6,1 5,3 16,2 5,3 15,4 

Ej uppgift 0,7 0 0 4,3 0,7 1,4 

Summa 100,0 

N=1918 

100,0 
N=261 

100,0 

N=534 

100,0 

N=2489 

100,0 

N=2098 

100,0 
N=1973 

Av intresse i 8:8 är att 75 procent av kvinnorna inom fälttjänsteman
nagruppen svarade att yrkesgmppen " I hög grad" eller " I någon mån" har 
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inflytande över organisationen jämfört med 66 procent av männen. Det 

finns ett genomgående mönster i resultaten: fälttjänstemän - kvinnor är 

genomgående den mest positiva gruppen av samtliga undergrupper. En 

större andel av kvinnorna än bland männen uppfattar således att yrkes

gruppen i hög grad har inflytande över organisationen. 

Inom kundtjänstemannayrket är det 74 procent av männen som svarat 

att yrkesgruppen " I hög grad" eller " I någon mån" har inflytande över 

organisationen jämfört med 41 procent av kvinnorna. 

Inom skaderegleringsyrket svarade män och kvinnor tämligen likartat 

på denna fråga. Således uppgav 52 procent av männen "Ja, i hög grad" 

eller "Ja, i någon mån" jämfört med 49 procent av kvinnorna. 

Sammanfattningsvis har ovanstående frågor sökt spegla hur försäkrings

tjänstemän upplever sina och sin yrkesgrupps möjligheter t i l l inflytande 

över arbetet och organisationen samt sina möjlighetet att genom eget en
gagemang utöka sitt inflytande. Det är naturligtvis svårt att fråga om or

ganisationen som sådan, det vi l l säga organisationen som en helhet, efter
som den kan te sig så olika för de olika respondenterna. Vad jag velat 

fånga med frågorna är dock upplevelsen av möjligheterna t i l l inflytande 

över arbetet och över organisationen just i den befattning och omgivning 
där den enskilde försäkringstjänstemannan befann sig vid tidpunkten för 

attitydmätningen. Detta har också förtydligats, t i l l exempel genom tilläg
get i Fråga 71: "om du tänker på din närmaste organisation...". 

Enligt tidigare forskning inom organisationsområdet kan de anställdas 

inflytande utövas på olika områden. Schein (1988) diskuterar t i l l exempel 

hur graden av participation kan delas mellan ledning och anställda inom 

olika beslutsområden som övergripande frågor ("organizational poli

cies"), omgivnings- och miljöfrågor ("context of work") samt själva arbe

tet ("work itself). Det är det tredje av dessa beslutsområden, alltså själva 

arbetet, som de frågor som här har redovisats i huvudsak berör. 

Arbetsplatsdemokratifrågorna har, inte minst i Sverige, varit föremål för 

omfattande forskning. Området är väl känt och det finns därför ett stort 

antal publikationer inom detta ämnesområde, såväl svenska som interna

tionella, att hänvisa t i l l för den som vi l l fördjupa sig i denna fråga 
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(Sandberg, 1982; Björkman & Lundqvist, 1981; Stjernberg, 1977). I 

samband med teknikens utveckling har kraven på att finna nya lösningar 

på organisationsformer ökat. Nya forskningsinriktningar har vuxit fram 

som inspirerats av bland annat demokratisk teori och kommunikationsteo

retiska ansatser. Man har härvid betonat vikten av att på olika sätt ta med 

samtliga anställda i beslutsprocessen, något som i svensk forskning 

kommit att benämnas "deltagardemokratiska modeller". Ofta samlas 

denna forskning under beteckningen QWL - "Quality of Working Life". I 

Skandinavien har inom området särskilda forsknings- och utvecklings

program uppstått genom ny lagstiftning och avtal mellan arbetsmarkna

dens parter (se t i l l exempel Lundin, 1988). 

I sammanhanget kan även nämnas att det inom systemutvecklingen finns 

en skandinavisk forskningsinriktning som har ägnat sig åt ovannämnda 
frågor i samband med det datoriserade arbetet: "The collective resource 

approach" (Ehn & Kyng, 1987). Huvudstrategin inom denna inriktning 

varit följande: hur kan man öka de anställdas inflytande över den nya tek
nologin? Medlen har primärt varit att utveckla självständig facklig aktivi

tet när det gäller design och användning av datorn och annan teknologi. 
Den kollektiva ansatsen när det gäller dessa aspekter av ny teknologian
vändning bygger alltså på antagandet att fackföreningarna - särskilt på lo

kal nivå - borde spela en aktiv roll, en idé som givetvis stött på motstånd, 

inte minst i tider av lågkonjunktur och förändrade politiska tongångar. 
Inom deltagardemokratiskt utvecklingsarbete i Skandinavien har denna 

fråga också behandlats (Gustavsen, 1986). Det finns dessutom tidigare 

forskning i den svenska försäkringsbranschen att referera t i l l när det gäl
ler medbestämmande och medinflytande i systemutvecklingsprocessen 

(Docherty & Loman, 1982; Karlsson, 1989). 
Forskningen inom dessa och näraliggande områden är mycket omfat

tande och inom ramen för detta arbete är det omöjligt att presentera den 
på ett genomgripande och systematiskt sätt. Jag nöjer mig därför i detta 

sammanhang med att lyfta fram de principiellt viktiga frågorna som den 

berörda forskningen i mångt och mycket har handlat om: Hur mycket ska 

de anställda delta i beslut som rör deras eget arbete? I vad mån skall 

medbestämmande förekomma i beslut som rör arbetsmiljö och övergri-
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pande strategifrågor, inte minst när det gäller datoriseringen? Hur stort 
inflytande är rimligt? 

Man kan säga att det har skett en värderingsförskjutning i samhället 

under den tjugoårsperiod som demokratifrågorna penetrerats i veten

skapliga sammanhang. I Sverige har denna process lett t i l l en allmänt ut

bredd uppfattning att arbetare ska ha stort inflytande över det egna arbe

tet. Denna värderingsförskjutning kan eventuellt förklara varför vissa av 

svaren ser ut som de gör i föreliggande undersökning. Respondenterna 

tenderar kanske att överskatta sitt eget inflytande eftersom detta grundar 
sig på så allmänt accepterade värderingar och normer i samhället av idag 

jämfört med hur situationen var för tjugo år sedan då många av respon
denterna anställdes i branschen. 

Sätts dessa inflytandefrågor i relation t i l l teknikutveckling så utökas 
forskningsområdet ytterligare och därmed också antalet relevanta publi
kationer. Teknikens betydelse för arbetsmiljön har varit föremål för stor 

uppmärksamhet speciellt de senaste trettio åren. Inledningsvis i denna av

handling har jag också gjort ett urval av relevant litteratur för att ge en 
bakgrund t i l l frågeställningarna i just denna studie. En viktig generell 

iakttagelse är att tekniken tenderar att ge upphov t i l l en serie av specifika 

konsekvenser som först kan iakttagas efter en relativt lång tidsperiod 
(Docherty & Aronsson, 1992). 

Göranzon (1990) talar för sin del om första, andra och tredje ordningens 
konsekvenser av teknikutveckling genom datorisering. Den första grup

pen av konsekvenser har att göra med system och tekniska lösningar som 

inte fungerar på tänkt sätt. Den andra ordningens konsekvenser kan upp
stå efter några års datoranvändning och kan handla om problem av psy

kosocial karaktär som exempelvis stress. Tredje ordningens konsekvenser 

berör sådana frågor som yrkeskompetens och beslutsförmåga. Eftersom 
det är de långsiktiga konsekvenserna av datoriseringen, sett ur ett genus

perspektiv, som är den övergripande problemställningen i detta arbete så 

är det intressant att konstatera att inflytandet över det egna arbetet inte 

tycks ha gått förlorat, vare sig för män eller för kvinnor, genom denna 

teknologiska "revolution". Det kanske rentav är så att datoriseringen har 

bidragit t i l l ett ökat inflytande? Ett visst stöd för detta antagande kan man 
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få från både forskningsresultat och praktiska tillämpningar. Det har näm
ligen visat sig att datorsystem kan utformas så att den som använder dem 

hela tiden också har kontroll över användningen. En sådan kontroll byg

ger bland annat på att användaren kan utföra sitt arbete genom eget val av 
moment i handläggningen av ett ärende (Duffin, 1988). 

De frågor som använts i denna undersökning för att mäta graden av 

inflytande över det egna arbetet har delvis också använts i tidigare ge

nomförda arbetsmiljöundersökningar (se t i l l exempel SCB 1991; SCB 
1992; Wikman, 1991). Inflytandet över det egna arbetet har i dessa stu

dier betraktats som en "arbetsmiljöfråga" i en ganska snäv bemärkelse. I 
föreliggande arbete har jag valt att placera inflytandefrågorna i ett lite 
vidare perspektiv. 

När det gäller hur nöjda respondenterna var med inflytandet över det 

egna arbetet så kan man säga att på arbetsplatsnivån tycks försäkringstjän
stemän vara mycket nöjda med det inflytande de har. Tar man branschen 
som helhet är män mer nöjda än kvinnor. 

Det finns dock vissa intressanta skillnader mellan män och kvinnor i 
samma yrke. Bland annat tycks sålunda speciellt kvinnor inom fälttjän-

stemannayrket och i någon mån även kundtjänstemannayrket vara mer 
nöjda med det inflytande de har än männen i samma yrkesgrupper. 

När det gäller faktiskt inflytande i lite vidare mening, det vil l säga över 

"organisationen", så svarade respondenterna i denna undersökning på nå
got olika sätt. Män tycks sålunda uppleva att de i högre grad har möjlig

heter att utöva inflytande över sin egen organisation än kvinnorna. 

Fälttjänstemän har den upplevelsen i högre grad än andra yrkesgrupper. 
Vid en könsmässig jämförelse inom yrkesgrupperna är det männen som 

upplever att de utövar det största inflytandet. Undantaget är de kvinnliga 

fälttjänstemännen. Förutom upplevelsen av det faktiska inflytandet mättes 

i min studie även vad som kan benämnas "potentiellt" inflytande, det vil l 

säga i vad mån man skulle kunna öka sitt inflytande genom ett ökat per
sonligt engagemang. Vad gäller detta svarade män och kvinnor något 

olika, men det var ytterst få respondenter, om man ser t i l l svaren totalt, 

som inte alls trodde på möjligheten til l ökat inflytande. 

Om man korstabulerar datan efter de olika yrkesgrupperna så är det 

endast en procent av kundtjänstemännen som inte trodde att de kunde öka 
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sitt inflytande. Koppling t i l l datoranvändningen skulle i detta samman
hang kunna göras på så sätt att det är de som i högre grad än andra an

vänder dator som också upplever att de har "potentiellt" störst möjlighet 

t i l l inflytande. Här kan erinras om att hela 89 procent av kundtjänstemän

nen sade sig vara beroende av datorn för att kunna utföra sitt arbete (se 
också sid 108). 

Resultaten i min studie visar således de anställdas egna uppfattningar 

när det gäller makt och inflytande i arbetet och inte minst då att det finns 

klara kopplingar mellan dessa uppfattningar och yrkesgruppernas position 

i yrkeshierarkin. Det är i sammanhanget intressant att se att kvinnorna, 
generellt sett, i dessa positioner i samma utsträckning som männen sagt 

sig uppleva att de har stora möjligheter t i l l inflytande. 

Påverkas inflytandet i det egna arbetet i första hand av variablerna "yrke" 

eller "kön"? Inom högstatusyrken är detta inflytande definitivt en effekt 

av "yrke", och därmed indirekt kön, eftersom högstatusyrket fälttjänste

män är ett mansdominerat yrke. Inom yrken med lägre status, t i l l exem
pel kundtjänstemannayrket, är det variabeln "kön" som tycks vara mera 

avgörande. Det är männen i denna grupp som anser att de har större 
möjligheter t i l l inflytande jämfört med kvinnorna. Här finner man således 

återigen ett belägg för genussystemets genomslagskraft. 

Inom skaderegleringsyrket, som har en tämligen jämn könsfördelning, 

slår samma fenomen igenom. Män återfinns här i de högre positionerna 
(vilket visats tidigare i denna avhandling) och de upplever i högre grad än 

kvinnorna att deras yrkesgrupp har inflytande över organisationen. 

Det finns ett intressant mönster som tycks gå igen i svaren på många av 
frågorna som hittills analyserats i denna undersökning. Detta mönster kan 

åskådliggöras med de sammanfattande tabellerna 8:9-8:11. Tabellerna är 

uppbyggda så att raderna visar svarsfördelningen för män och kvinnor i 

de här jämförda yrkena (kolumnerna), där fälttjänstemannayrket är 

mansdominerat, kundtjänstemannayrket kvinnodominerat samt skadere

gleringsyrket könsneutralt. Tabellcellerna visar således andelen män och 

kvinnor inom respektive yrkesgrupp som uppfattat att de i sin profession, 

eller som yrkesgrupp, hade inflytande över organisationen. I tabell 8:9 
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redovisas således, i sammanfattande form, svarsfördelningarna för frå
gorna 72 och 74. 

Tabell 8:9 Uppfattningen av att "ha" inflytande (faktiskt inflytande). 
Procentuell fördelning på frågorna 72 ("Om du tänker på 
din närmaste organisation. Har du i din profession någon 
möjlighet t i l l inflytande över organisationen?") och 74 
("Har din yrkesgrupp något inflytande över organisatio
nen?") Svaren för fråga 74 inom parentes. De två högsta 
variabelvärdena sammanslagna ("Ja, i hög grad" och Ja, i 
någon mån"). 

Mansdominerat 

(högstatus) 

Kvinnodominerat 

(lågstatus) 

Jämn 

könsfördelning 

(neutralt) 

Män 50,4 (65,7) 42,1 (73,8) 55,5 ( 52,1) 

Kvinnor 62,3 (75,3) 34,3 (41,5) 37,7 (48,8) 

På motsvarande sätt redovisas i Tabell 8:10 svarsfördelningen för fråga 
73. 

Tabell 8:10 Uppfattningen av att "kunna få mer" inflytande (potentiellt 
inflytande). Procentuell fördelning på fråga 73 ("Om du 
skulle vil ja engagera dig för att få ett större inflytande 
skulle det vara möjligt tror du?"). De två högsta variabel
värdena sammanslagna ("Ja, i hög grad" och Ja, i någon 
mån"). 

Mansdominerat 

(högstatus) 

Kvinnodominerat 

(lågstatus) 

Jämn 
könsfördelning 

(neutralt) 

Män 51,9 56,6 58,1 

Kvinnor 62,3 59,1 54,8 

Det jag tycker mig ha kunnat konstatera när jag arbetat med den data 

studien givit är att kvinnor i ett kraftigt mansdominerat yrke upplever sig 

ha en relativt priviligierad position. Detta framgår av tabellerna 8:9 och 
8:10 på så sätt att så mycket som 62 procent av kvinnorna i ett mansdo-
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minerat yrke sagt sig uppleva att de i sin profession hade inflytande över 

organisationen, jämfört med bara 34 procent av deras kvinnliga kollegor 

i ett kvinnodominerat yrke och 38 procent i ett könsneutralt yrke (se 

Tabell 8:9). Jämför man dessa kvinnors svar med männens så ser man 

också att en större andel kvinnor inom ett mansdominerat yrke ansåg att 

de hade inflytande över organisationen jämfört med männen i samma 

yrke och för övrigt också jämfört med männen i ett kvinnodominerat 

yrke samt männen i ett könsneutralt yrke. Kvinnor i ett mansdominerat 

yrke är tenderar alltså att vara mycket positiva och optimistiska jämfört 

med både män och kvinnor inom övriga här jämförda yrkesgrupper när 

det gäller såväl faktiskt som potentiellt inflytande. 

Kvinnor inom det kraftigt kvinnodominerade kundtjänstemannayrket, 
däremot, var enligt studiens resultat mer pessimistiska än männen om va

riabeln "faktiskt" inflytande beaktades, men uppvisade en något större 
optimism vad gäller "potentiellt" inflytande än männen inom samma yr

kesgrupp. Det här mönstret verkar logiskt. Det är troligtvis så att män 

som befinner sig i minoritet i kvinnoyrken också uppmärksammas och 
ges makt i situationer där det krävs medverkan. Detta har visats i studier 

t i l l exempel av fackligt engagemang (Westerström, 1987). Å andra sidan 
kan det finnas en karriärmässig barriär i själva yrkesrollen som kan bidra 

t i l l att männen ser mer negativt på sina potentiella möjligheter t i l l infly

tande. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten i denna undersökning på att det inom 

ett högstatusyrke är yrkestillhörigheten som i första hand är avgörande 

för hur man uppfattar sina möjligheter t i l l inflytande. Inom ett lågstatus-

yrke tycks däremot "kön" vara mera mera avgörande. När det däremot 

gäller potentiellt inflytande ser bilden något annorlunda ut. Män i ett låg-

statusyrke uttrycker således något mindre optimism inför sina möjligheter 

t i l l ökat inflytande än vad som gäller för kvinnor. En förklaring t i l l detta 

kan vara att kvinnor kan flytta fram sina positioner i ett mansdominerat 

yrke. Män däremot har kanske inga ambitioner att göra detta i ett kvin

nodominerat yrke, eftersom de måhända inte ser några framtidsmöjlighe

ter i just detta yrke. Kvinnorna kan til l skillnad mot detta se det faktum 
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att män också finns i samma yrke, och på samma position som de själva, 

som ett tecken på att det finns framtidsmöjligheter inom yrket. Återigen 

kan man här spåra ett indicium på genussystemets genomslagskraft. 

Som nämndes i Kapitel två utgår analysen från antagandet att män och 

kvinnor skiljs åt enligt genussystemets principer, det vi l l säga att män och 

kvinnor har skiljaktiga intressen när det gäller teknologi och också olika 

möjligheter t i l l påverkan av den teknologiska processen. Den teoretiska 

referensramen för hur den teknologiska processen fortskrider (se Figur 

2:5, Kapitel två) visar också att denna process är invävd i ett mer kom

plext sammanhang som omfattar faktorerna kön-yrke-datorisering. Den 

diskussion som hittills har förts har i huvudsak handlat om yrke och kön. 
Datoriseringen har bara nämnts sporadiskt. När det gäller frågor som rör 

inflytandet över arbetet, och faktiskt och potentiellt inflytande över or
ganisationen, kanske det rentav är så att faktorerna yrke-kön utgör ett 

komplex och datorisering ett annat. 
I nedanstående tabell 8:11 görs ett försök att utröna huruvida yrke -

kön utgör ett komplex och datoriseringen ett annat i samband med infly

tandefrågorna. I tabellen sammanställs på ett sammanfattande sätt tidigare 
redovisade resultat vad avser variablerna yrkesgrupp, datoranvändning 

och upplevt inflytande. 
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Tabell 8:11 Sambandet mellan upplevt inflytande och datoranvändning 
hos kundtjänstemän, skadereglerare och fälttjänstemän, 
Frågorna 5 och 72. I tabellen anges procentuell fördelning 
inom varje yrkesgrupp när det gäller datoranvändning samt 
upplevt inflytande (siffrorna inom parentes). De två högsta 
variabelvärdena sammanslagna. 

Inflytande 

Datoranvändning Litet Medium Stort 

Mycket stor Kundtjänst 

96 % (36 %) 

Skadereglering 

96 % (47 %) 

Något mindre Fälttjänstemän 
88 % (52 %) 

Det finns, som synes i raderna i tabell 8:11 en liten skillnad mellan yrkes
grupperna när det gäller datoranvändningen, varför jag benämner da

toranvändningen som "Mycket stor" eller "Något mindre". 12 procent av 
fälttjänstemännen uppgav att de inte använde dator i arbetet, jämfört med 

4 procent i de övriga yrkesgrupperna. Siffrorna inom parentes anger det 

upplevda inflytandet, där 36 procent av kundtjänstemännen sade att de an
såg sig ha möjligheter t i l l inflytande över organisationen, åtminstone i 

någon mån. Detta kan jämföras med 47 procent av skadereglerama och 
52 procent av fälttjänstemännen. Upplevelsen av möjligheter t i l l infly

tande tycks alltså snarare "följa" yrkestillhörighet än datoranvändning. 

Den rimligaste tolkningen torde vara att det upplevda inflytandet följer 

yrkesgmppens status på så sätt att högstatusgruppen fälttjänstemän har 

högst upplevt inflytande och lågstatusgmppen kundtjänstemän lägst. Den 

alternativa hypotesen att det något lägre datoranvändandet hos fälttjän

stemän (88 procent) i sig skulle vara förklaringen t i l l den högre graden 

av upplevt inflytande (52 procent), jämfört med de andra yrkesgmp

pema, förefaller mer långsökt. Detta förmodande stärks av det faktum att 

de båda yrkesgmppema med lika stor datoranvändning, det vi l l säga 

kundtjänstemän och skadereglerare, uppvisar olika grad av upplevt infly

tande. Nu måste man dock ha i minnet att dessa siffror endast är hämtade 

från ett mättillfälle. Det går alltså inte att göra någon jämförelse med 
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uppfattningen av inflytandet inom de studerade yrkesgrupperna innan 

datoranvändningen blev så utbredd. Om det är så att det ändå finns ett 

samband så har det inte kunnat beläggas med föreliggande metod. En an

nan fråga för att belysa sambandet mellan inflytande, datorisering och 

kön ställdes också i undersökningen och svaren på denna fråga redovisas 

senare i detta kapitel. 

När det gäller de olika yrkesgruppernas upplevelser av sina möjlighe
ter t i l l påverkan och inflytande så är alltså kanske datoriseringen av un

derordnad betydelse. Eller är det så att kvinnors yrkesidentitet, och där

med indirekt deras upplevelser av makt och inflytande, trots allt delvis 

stärkts av den teknologiska processen? Har i så fall kvinnors yrkesidenti

tet påverkats i positiv riktning av att de kommit i åtnjutande, åtminstone 

som användare, av ett hjälpmedel i arbetet som är så starkt förknippat 
med den manliga sfären? Har de strukturella förändringar, som tidigare 

redovisats i denna avhandling när det gäller mäns och kvinnors fördel

ning på olika yrken i samband med fortsatt datorisering, bidragit t i l l den 
optimism i yrket som framför allt kvinnorna gav uttryck för? Det visar 

sig nämligen i denna undersökning, liksom i liknande studier av 
branschen (Baran, 1987), att kvinnor alltmer kommer in på tidigare 
mansdominerade yrken, medan okvalificerade kvinnojobb försvinner, och 

att kvinnor också tenderar att vara positiva t i l l datoriseringen (Probert, 
1993). I och med att kvinnor har den attityden och samtidigt kommer in 

på männens domäner, och blir kompetenta användare av datorerna, upp
lever de kanske att deras faktiska och potentiella inflytande har ökat. Man 

måste således vara försiktig i sin tolkning av de empiriska resultat som 

presenteras i föreliggande arbete. Dessa resultat pekar i och för sig på att 

det inte finns något direkt samband mellan datorisering och upplevt infly
tande, men kanske är det så att detta samband är indirekt. 

Det komplexa sammanhanget när det gäller datoriseringens effekter 

torde därmed vara uppenbart. Teknologin i sig bestämmer troligen inte 

upplevelserna av makt och inflytande. Datorerna i sig åstadkommer inte 

försämrade eller förbättrade möjligheter för de anställda i detta avseende. 

Däremot kan de konsekvenser som på sikt uppkommer i den teknologiska 

processen, som till exempel strukturella förändringar och förändrade atti

tyder t i l l datorn som hjälpmedel, indirekt påverka dessa möjligheter. 
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Beträffande de båda "intressentkategorierna" män och kvinnor är det in

tressant att återigen notera det "uppsving" kvinnor i ett mansdominerat 

yrke tenderar att uppleva i sin yrkesroll, liksom det motsatta förhållandet 

för män i ett kvinnodominerat yrke. Dessa resultat stödjer således snarast 

tanken på att yrke-kön är ett komplex och datoriseringen ett annat. 

Kontroll över det egna arbetet 

Studien har tidigare visat att försäkringstjänstemän, och i synnerhet 
kvinnliga sådana, är mycket beroende av datom för att klara sitt arbete. 

Samtidigt har vi också sett att försäkringstjänstemän inte känner sig 

styrda av förprogrammerade rutiner utan upplever att de kan utöva ett 

avsevärt inflytande över det egna arbetet. Hur pass stort är egentligen 

detta inflytande och vilken är dess natur? 
Att uppleva att man utövar psykisk kontroll över sitt liv, om än illuso

riskt, har visat sig vara mycket viktigt i en människas liv (Rodin & 

Langer, 1977; Langer & Rodin, 1976). Generellt sett har det konstaterats 
att v i mår bättre, presterar bättre och är mer positiva om vi anser oss ha 

kontroll över det vi gör (Rodin, Solomon & Metealf, 1978; Glass & 
Singer, 1972). Upplever man att man förlorar man kontrollen över sin 

tillvaro kan detta inverka negativt på människans psyke och i värsta fall 
leda t i l l passivitet och så kallad inlärd hjälplöshet (Hills, 1973). Detta kan 

också påverka såväl den psykiska som fysiska hälsan negativt (Glass, 

1977; Suls & Mullen, 1981). Att uppleva att man utövar kontroll över 

den egna arbetssituationen är således en mycket viktig socialpsykologisk 

faktor i arbetslivet. 
Inom arbetsmiljöforskningen har man alltså visat hur viktig den upp

levda autonomin är när det gäller det egna arbetet, inte minst då för in

dividens motivation och arbetstillfredsställelse. Graden av autonomi, det 

v i l l säga om och i vad mån arbetet ger en påtaglig och konkret möjlighet 

för individen att t i l l exempel planera arbetet och själv bestämma hur det 

skall utföras, har av vissa forskare ansetts vara en väsentlig del av "det 

goda arbetet" (Hackman & Oldham, 1976). 
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Mitt frågeformulär innehöll fyra frågor som behandlade inflytandet 

över det egna arbetet, eller autonomin, om man så v i l l . Frågorna gällde 

hur man organiserar och planerar sitt arbete, vilka arbetsuppgifter man 

ska handha, tidsplanering samt hur arbetsuppgifterna ska utföras. 

Respondenternas svar på dessa frågor följer nedan. Först redovisas för

delningen för män och kvinnor. Därefter kommer en jämförelse mellan 

yrken och avslutningsvis fördelningen för män och kvinnor inom de jäm

förda yrkena. Avsnittet avslutas med två sammanfattande tabeller som vi

sar (i rangordning) inom vilka områden man anser sig ha de största möj
ligheterna att själv kontrollera sitt arbete. 

På frågan om hur stort inflytande man har över hur man organiserar 

och planerar sitt arbete svarade respondenterna enligt vad som framgår 
av tabell 8:12. 

Tabell 8:12 Hur stort inflytande har du över hur du organiserar och 
planerar ditt arbete? (Fråga 75). Jämförelse mellan män 
och kvinnor. Procentuell fördelning. Viktade populations
siffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 26,9 28,4 27,7 

Mycket stort 61,3 44,7 52,9 
Varken litet eller stort 8,0 18,2 13,1 
Ganska litet 3,4 8,0 5,7 

Inget 0 0,5 0,2 

Ej uppgift 0,5 0,2 0,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 
(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Enligt tabell 8:2 svarade 28 procent av kvinnorna "Fullständigt" jämfört 
med 27 procent av männen. "Mycket stort" uppgav 45 procent av kvin

norna jämfört med 61 procent av männen. En större andel av männen 

(88%) ansåg sig således ha mycket stort inflytande över hur de organise

rar och planerar sitt arbete än vad som gäller för kvinnorna (73 procent). 
En yrkesvis jämförelse visar att 23 procent av fälttjänstemännen, 18 

procent av kundtjänstemännen och 23 procent av skadereglerama ansåg 
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sig ha fullständig kontroll över hur de organiserar och planerar sitt ar

bete (se Bilaga 7, Tabell 7:5 B). Fler fälttjänstemän (63 procent) än kund

tjänstemän (33 procent) och skadereglerare (38 procent) uppgav sig ha 

"Mycket stort" inflytande. Tabellerna för just denna nedbrytning av datan 

redovisas ej i den löpande texten av utrymmesskäl, utan återfinns i Bilaga 

sju. Samma förhållande gäller fortsättningsvis för jämförelsen mellan 
män och kvinnor inom respektive yrkesgrupp. 

Delar man upp datan efter kön inom yrkesgrupperna kan man se föl

jande svarsmönster: Det framgår att 43 procent av kvinnorna inom fält-

tjänstemannayrket ansåg sig ha fullständigt inflytande över hur de organi

serar och planerar sitt arbete jämfört med 32 procent av männen. 

"Fullständigt" eller "Mycket stort" inflytande sammantaget angav 93 pro
cent av männen och 98 procent av kvinnorna inom denna yrkeskategori 
sig ha. 

Ser man t i l l kundtjänstemannagruppen ansåg 23 procent av kvinnorna 
och tre procent av männen att de har fullständigt inflytande över organi

serandet och planeringen av sitt arbete. "Fullständigt" eller "Mycket 

stort" inflytande sammantaget angav 67 procent av männen sig ha jämfört 
med 61 procent av kvinnorna. 

Inom gruppen skadereglerare ansåg 41 procent av kvinnorna och 30 

procent av männen att de har fullständigt inflytande över hur de organi
serar och planerar sitt arbete. "Fullständigt" eller "Mycket stort" infly

tande sammantaget uppgavs av 89 procent av männen och 83 procent av 
kvinnorna, (se Bilaga 7, Tabellerna 7:5 C, D och E). 

Det är under alla förhållanden påfallande hur stort det upplevda infly
tandet tycks vara. Allra störst inflytande upplevde kvinnliga fälttjänste

männen att de hade. Men även männen inom denna yrkeskategori uppgav 
ett mycket stort inflytande. 

En annan fråga gällde hur stort inflytande man ansåg sig ha över vilka 

arbetsuppgifter man skulle utföra. Svarsfördelningen för män och kvin
nor såg ut på följande sätt: 
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Tabell 8:13 Hur stort inflytande har du över vilka arbetsuppgifter du 
ska utföra? (Fråga 76). Jämförelse mellan män och kvin
nor. Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 18,4 17,8 18,1 
Mycket stort 52,6 34,5 43,5 
Varken litet eller stort 16,3 26,5 21,4 
Ganska litet 10,4 16,7 13,6 
Inget 1,6 1,9 1,8 
Ej uppgift 0,7 2,5 1,6 
Summa 100,0 

(N=5 792) 
100,0 

(N=5 882) 

100,0 

( N = l l 674) 

Enligt tabell 8:13 använde män och kvinnor svarsalternativet "Fullstän

digt" i ungefär samma utsträckning. Slår man ihop svarskategorierna 
"Fullständigt" och "Mycket stort" finner man dock ett större upplevt in
flytande bland männen (71 procent) än bland kvinnorna (52 procent). 
"Ganska litet" eller "Inget" angav 12 procent av männen och 19 procent 
av kvinnorna som tillämpligt svarsalternativ. 

En yrkesvis jämförelse visar att 23 procent av fälttjänstemännen, 18 

procent av kundtjänstemännen och 23 procent av skadereglerama ansåg 
att de har fullständigt inflytande över vilka arbetsuppgifter de ska utföra. 

"Fullständigt" eller "Mycket stort" inflytande sammantaget över vilka ar

betsuppgifter som de ska utföra uppgav 86 procent av fälttjänstemännen, 
51 procent av kundtjänstemännen och 60 procent av skadereglerama att 
de hade (se Bilaga 7, Tabell 7:6 B). 

Jämför man män och kvinnor inom fälttjänstemannayrket svarade 86 
procent av männen och 85 procent av kvinnorna att de har "Fullständigt" 

eller "Mycket stort" inflytande över vilka arbetsuppgifter de ska utföra. 
"Ganska litet" eller "Inget" svarade tre procent av männen och sju pro
cent av kvinnorna. 

När det gäller kundtjänstemännen svarade 20 procent av kvinnorna och 

sju procent av männen att de har fullständigt inflytande över vilka arbets
uppgifter de ska utföra. "Mycket stort" uppgav 57 procent av männen 
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jämfört med 28 procent av kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" ansåg 
15 procent av männen och 22 procent av kvinnorna sig ha. 

Inom skaderegleringsyrket ansåg 60 procent av såväl männen som 

kvinnorna sig ha "Fullständigt" eller "Mycket stort" inflytande över vilka 

arbetsuppgifter de ska utföra. "Ganska litet" eller "Inget" svarade 16 pro

cent av männen och 18 procent av kvinnorna (se Bilaga 7, Tabellerna 7:6 
C, D och E). 

Inflytandet över vilka arbetsuppgifter man ska utföra var således enligt 

studien påfallande stort.. Allra störst inflytande upplevde fälttjänstemän 
sig ha. Detta gällde såväl män som kvinnor i ungefär samma utsträckning. 

Graden av inflytande över tidsplaneringen av arbetet mättes med den 
fråga som behandlas i tabell 8:14: 

Tabell 8:14 Hur stort inflytande har du över tidsplaneringen av arbe
tet? (Fråga 77). Jämförelse mellan män och kvinnor. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 28,0 28,7 28,3 

Mycket stort 52,1 38,6 45,3 
Varken litet eller stort 14,8 17,8 16,3 

Ganska litet 3,9 12,7 8,3 
Inget 0,7 1,2 1,0 
Ej uppgift 0,5 1,0 0,7 

Summa 100,0 100,0 100,0 
(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Man kan i tabell 8:14 se att 28 procent av männen ansåg att de har fu l l 

ständigt inflytande över tidsplaneringen av arbetet jämfört med 29 pro

cent av kvinnorna. "Mycket stort" inflytande över tidsplaneringen av ar

betet uppgav 52 procent av männen och 39 procent av kvinnorna att de 

har. "Ganska litet" eller "Inget" svarade fem procent av männen och 14 

procent av kvinnorna. 

En yrkesvis jämförelse visar följande svarsmönster: "Fullständigt" sva

rade 41 procent av fälttjänstemännen, 25 procent av kundtjänstemännen 

och 34 procent av skadereglerama. "Mycket stort" svarade 47 procent av 
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fälttjänstemännen, jämfört med 39 procent av kundtjänstemännen och 40 

procent av skadereglerama, att deras inflytande över tidsplaneringen av 

arbetet var. "Ganska litet" eller "Inget" svarade en procent av fälttjänste

männen jämfört med 16 procent av kundtjänstemännen och 12 procent av 

skadereglerama (se Bilaga 7, Tabell 7:7 B). 

Inom fälttjänstemannayrket svarade man på följande sätt för respektive 

könsgrapp: 42 procent av männen uppgav att de har fullständig kontroll 

över tidsplaneringen av arbetet jämfört med 33 procent av kvinnorna. 

"Mycket stort" angav 46 procent av männen och 59 procent av kvinnorna. 

"Ganska litet" eller "Inget" svarade endast två procent av både männen 

och kvinnorna. 

När det gäller män och kvinnor bland kundtjänstemännen svarade sju 
procent av männen "Fullständigt" jämfört med 29 procent av kvinnorna. 

"Mycket stort" sade 67 procent av männen jämfört med 33 procent av 

kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" svarade 11 procent av männen 
jämfört med 17 procent av kvinnorna att deras inflytande över tidsplane

ringen var. 
Skadereglerama uppvisade följande svarsmönster: "Fullständigt" sva

rade 31 procent av männen jämfört med 35 procent av kvinnorna och 
"Mycket stort" 43 procent av männen och 38 procent av kvinnorna. 
"Ganska litet" eller "Inget" uppgav sex procent av männen att jämföra 

med 17 procent av kvinnorna (se Bilaga 7, Tabellerna 7:7 C, D och E). 
När det gäller tidsplaneringen av arbetet så var enligt studien det egna 

inflytandet stort i samtliga yrkesgrupper. Fälttjänstemän upplevde dock 

något större inflytande än övriga yrkesgrupper. 
I tabell 8:15 redovisas synen på hur stort inflytande respondenterna har 

över hur arbetsuppgifterna ska utföras. 
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Tabell 8:15 Hur stort inflytande har du över hur arbetsuppgifterna ska 
utföras? (Fråga 78). Jämförelse mellan män och kvinnor. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 26,9 24,7 25,8 

Mycket stort 60,4 46,9 53,6 

Varken litet eller stort 9,6 22,1 15,9 

Ganska litet 2,2 4,5 3,3 

Inget 0,5 1,2 0,8 

Ej uppgift 0,5 0,5 0,5 

Summa 100,0 100,0 100,0 
(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Tabell 8:15 säger oss att 27 procent av männen och 25 procent av kvin

norna ansåg sig ha "Fullständigt" inflytande över hur arbetsuppgifterna 

ska utföras. "Mycket stort" inflytande svarade 60 procent av männen jäm
fört med 47 procent av kvinnorna på frågan. "Ganska litet" eller "Inget" 

uppgav tre procent av männen jämfört med sex procent av kvinnorna. 
Jämför man yrkesgrupper i det berörda avseendet så svarade 35 pro

cent av fälttjänstemännen, 19 procent av kundtjänstemännen och 31 pro
cent av skadereglerama att de har fullständig kontroll över hur arbets

uppgifterna ska utföras. "Mycket stort" angav 59 procent av fälttjänste

männen som svarsalternativ jämfört med 43 procent av kundtjänstemän

nen och 54 procent av skadereglerama. "Ganska litet" eller "Inget" sva
rade en procent av fälttjänstemännen jämfört med åtta procent av kund

tjänstemännen och fyra procent av skadereglerama (se Bilaga 7, Tabell 

7:8 B). 
Svarsmönstret för män och kvinnor inom de olika yrkesgmppema ser 

ut på följande sätt: Fullständigt inflytande över hur arbetsuppgifterna ska 

utföras ansåg 39 procent av de kvinnliga fälttjänstemännen och 34 pro

cent av de manliga att de har. "Mycket stort" svarade 59 procent av både 

männen och kvinnorna inom yrkesgruppen. "Ganska litet" eller "Inget" 
svarade en procent av männen jämfört med noll procent av kvinnorna. 
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När det gäller kundtjänstemännen svarade nio procent av männen och 

21 procent av kvinnorna att de har fullständigt inflytande över hur ar

betsuppgifterna ska utföras. "Mycket stort" svarade 46 procent av män

nen jämfört med 42 procent av kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" 

uppgav 12 procent av männen och sju procent av kvinnorna. 

Inom gruppen skadereglerare blev utfallet på föl jande sätt: 

"Fullständigt" svarade 29 procent av männen och 32 procent av kvin

norna. "Mycket stort" sade 62 procent av männen sig ha jämfört med 45 

procent av kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" svarade två procent av 

männen och sex procent av kvinnorna på frågan (se Bilaga 7, Tabellerna 
7:8 C, D och E). 

Sammanfattningsvis visar svaren på ovanstående frågor, som alltså spe

glar inflytandet och kontrollen över det egna arbetet, att försäkringstjän
stemännen tycks uppleva mycket stor autonomi i arbetet. Den övergri
pande slutsatsen av undersökningsresultaten är att nivån av det upplevda 

inflytandet generellt sett är hög, t i l l och med mycket hög. Däremot tycks 

effekterna av de använda bakgrundsvariablerna vara måttligt. 
Försäkringstjänstemännen tenderar alltså mycket markerat att anse att de 
har ett mycket stort inflytande över hur de organiserar och planerar sitt 

arbete, över vilka arbetsuppgifter de ska utföra, över sin tidsplanering 

samt över hur arbetsuppgifterna ska utföras. Svaren redovisas nedan i 
den sammanfattande tabellen 8:16: 

Tabell 8:16 Nivån av upplevt inflytande. "Hur stort inflytande har du 

över...?" (Frågorna 75 - 78). Procent. Viktade popula
tionssiffror. Samtliga respondenter. 

Hur stort inflytande har du över: % 

Fråga 75: Hur du organiserar och planerar ditt arbete? 81 % 
Fråga 76: Vilka arbetsuppgifter du ska utföra? 62 % 

Fråga 77: Tidsplaneringen av arbetet? 74 % 

Fråga 78: Hur arbetsuppgifterna ska utföras? 79 % 

N = l l 674 
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Det är när det gäller organisering och planering av arbetet som det upp

levda inflytandet är störst enligt de resultat som erhölls i studien. Därpå 

följer hur arbetsuppgifterna skall utföras och tidsplaneringen av arbetet. 

Men siffrorna är också påfallande höga när det gäller vilka arbetsuppgif

ter man ska utföra. Inte minst detta senare kan verka förvånande efter

som det ju här är frågan om ett inflytande av tämligen så kvalificerad art. 

Det finns dock en viss könsskillnad i upplevelserna av inflytandet över 

arbetet. Enligt vad som framkom i studien upplevde sålunda männen ge

nerellt sett att de hade ett större inflytande på samtliga punkter än vad 

kvinnorna gjorde. Könsskillnaderna sammanfattas i tabell 8:17. 

Tabell 8:17 Nivån av upplevt inflytande. "Hur stort inflytande har du 

över...?" (Frågorna 75 - 78). Procent. Viktade popula

tionssiffror. Jämförelse mellan män och kvinnor. 

Hur stort inflytande har du över: Män Kvinnor 

Fråga 75: Hur du organiserar och planerar ditt ar
bete? 

88 % 73 % 

Fråga 76: Vilka arbetsuppgifter du ska utföra? 71 % 52 % 

Fråga 77: Tidsplaneringen av arbetet? 80 % 67 % 

Fråga 78: Hur arbetsuppgifterna ska utföras? 87 % 72 % 

N=5 792 N=5 882 

När det gäller de olika yrkesgrupperna visar mina resultat att andelen 

fälttjänstemän som ansåg att de hade mycket stort inflytande var större än 

i övriga yrkeskategorier. Minst kontroll hade kundtjänstemännen. 

Män och kvinnor inom yrkesgrupperna skiljer sig inte nämnvärt åt. 

(jämför Tabellerna 7:5 - 7:8 i Bilaga 7). 

Sammanfattningsvis visar alltså mina resultat att den upplevda au

tonomin i arbetet är mycket stor och att små köns-och yrkesskillnader 

kan urskiljas. Som jämförelse kan här nämnas att det företagsdemokra

tiska utvecklingsarbete som påbörjades inom försäkringsbolaget Skandia i 

början av 70-talet, där bland annat de anställdas upplevelser av inflytan

det över arbetet mättes, har följts upp grnom intervjuer (Stjernberg & 

Philips, 1986). Man har därvid funnit att upplevelserna av inflytandet 
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över det egna arbetet var "Ganska stort" och därmed ungefär i nivå med 

vad som uppmätts 1972. Noterbart blir då att graden av upplevt infly

tande generellt sett uppmättes som högre i föreliggande studie. 

Andra intressenters inflytande över det egna arbetet 

Finns det andra grupper som utövar inflytande över försäkringstjänste

männens arbete? Om detta handlar följande frågor. Är det så att man 

upplever att vissa andra yrkesgrupper utövar inflytande över ens eget ar

bete? Är det överordnade som utövar det största inflytandet? Är det kun
derna? Hur stort är, jämförelsevis, det egna inflytandet? Sju frågor ställ

des för att belysa detta område. Svaren redovisas nedan på samma sätt 

som tidigare, det vi l l säga först presenteras fördelningen för populationen 
totalt samt efter kön. Därefter görs en yrkesvis uppdelning och inom yr

kesgrupperna en könsvis uppdelning. 
Den första frågan, som handlar om andra yrkesgruppers inflytande 

över det egna arbetet, fokuserar på hur man uppfattar fälttjänstemäns och 

distriktschefers inflytande. Frågan som ställdes framgår av tabell 8:18. 

Tabell 8:18 Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Fältmän, distriktschefer? (Fråga 79). Jämförelse mellan 
män och kvinnor. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 2,8 3,3 3,0 

Mycket stort 10,7 8,8 9,8 

Varken litet eller stort 15,8 12,2 14,0 

Ganska litet 22,4 24,4 23,4 

Inget 45,0 49,0 47,0 

Ej uppgift 3,3 2,3 2,8 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 
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Enligt tabell 8:18 svarade 67 procent av männen och 73 procent av kvin
norna "Inget" eller "Ganska litet" på frågan om fälttjänstemäns infly

tande över det egna arbetet. "Mycket stort" eller "Fullständigt" uppgav 14 

procent av männen jämfört med 12 procent av kvinnorna. 

Att observera här är att även fälttjänstemän har svarat på denna fråga 

och således ingår i populationen i ovanstående tabell. De borde rimligtvis 

- i analogi med svaren på tidigare frågeblock - ha svarat "Fullständigt" 

eller "Mycket stort" - och således höjt siffrorna här. Fälttjänstemännen 

kan dock ha tolkat frågan som i vilken utsträckning andra fälttjänstemän 
har inflytande över deras eget arbete. Eftersom fälttjänstemän är den 

grupp som upplever den jämförelsevis största autonomin i sitt arbete 

(såsom påvisats i föregående avsnitt) så kan utfallet för svarsalternativen 
"Ganska litet" och "Inget" ha påverkats av en sådan tolkning. Den sam

mantagna tolkningen av svaren på frågan blir därför att svaren även på 

denna fråga är ett uttryck för försäkringstjänstemännens relativt stora au
tonomi i arbetet, samt ett uttryck för att fälttjänstemännens inflytande 
över andras arbeten är tämligen litet. 

En yrkesvis jämförelse visar också att 60 procent av kundtjänstemän
nen och 83 procent av skadereglerama svarade "Inget" eller "Ganska l i 

tet" på frågan. Att ett visst inflytande från fälttjänstemän/distriktschefer 
kan förekomma framgår dock av att 22 procent av kundtjänstemännen 
och 6 procent av skadereglerama svarade att fälttjänstemän har ett 

"Fullständigt" eller "Mycket stort" inflytande över deras arbete (se Bilaga 
7, Tabell 7:9 B). 

Inom kundtjänstemannagmppen skiljer sig svarsmönstret åt mellan män 
och kvinnor. 48 procent av männen ansåg sålunda att fälttjänstemän har 

ett "Fullständigt" eller "Mycket stort" inflytande över deras arbete jäm

fört med 17 procent av kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" svarade 35 
procent av männen jämfört med 66 procent av kvinnorna. Gruppen man

liga kundtjänstemän framstår härmed alltmer som den kanske intressan

taste gruppen i studien! Män i ett kvinnodominerat yrke kan möjligen i 

högre grad än kvinnorna i samma yrkesgrupp uppleva att en annan yr

kesgrupp (dominerad av män) utövar ett mycket stort inflytande över de

ras arbete. Männen upplever således mindre autonomi i arbetet än kvin

norna - trots att arbetsuppgifterna och arbetssituationen rimligtvis torde 
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vara jämförbara. Kanske detta är ett uttryck för en konflikt i yrkesiden

tifikationen för just dessa män, en konflikt som kan hänga samman med 

att vara man i ett kvinnodominerat lågstatusyrke. 
När det gäller skadereglerama finns ingen motsvarande könsskillnad. 

Detta understryks av att endast fem procent av männen och åtta procent 

av kvinnorna inom skaderegleringsyrket svarade att fälttjänstemän har ett 

"Fullständigt" eller "Mycket stort" inflytande över deras arbete (se Bilaga 

7, Tabellerna 7:9 C, D och E). 
Fälttjänstemännen uppfattas alltså enligt undersökningsresultaten inte 

som varande särskilt inflytelserika när det gäller att utöva inflytande över 

övriga yrkesgmppers arbeten, med ett enda undantag, nämligen de man

liga kundtjänstemännen. Om fälttjänstemän själva upplever att de har 
mycket stor möjlighet att utöva inflytande över organisationen så upple

ver andra intressenter inte detsamma. Dessa resultat kan tyda på att sälj-
kårens traditionellt starka ställning inom försäkringsbranschen har för

svagats. 
Hur uppfattar man då dataexperters inflytande? Detta inflytande mättes 

enligt vad som framgår av tabell 8:19. 

Tabell 8:19 Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Dataexperter? (Fråga 80). Jämförelse mellan män och 
kvinnor. Procentuell fördelning. Viktade populationssiff
ror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 5,1 2,6 3,8 

Mycket stort 9,2 21,6 15,5 

Varken litet eller stort 28,5 25,6 27,0 

Ganska litet 34,0 24,3 29,1 

Inget 21,9 22,7 22,3 

Ej uppgift 1,3 3,2 2,2 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 
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"Ganska litet" eller "Inget" svarade enligt tabell 8:19 57 procent av män

nen och 47 procent av kvinnorna. "Fullständigt" eller "Mycket stort" 

uppgav 14 procent av männen jämfört med 24 procent av kvinnorna. 

Av fälttjänstemännen är det 18 procent som svarat "Fullständigt" eller 
"Mycket stort" jämfört med 24 procent av kundtjänstemännen och 18 

procent av skadereglerama (se Bilaga 7, Tabell 7:10 B). Man ser här helt 

klart att dataexperter tycks fortfara att vara en ganska inflytelserik yrkes
grupp inom försäkringsbranschen. 

Inom fälttjänstemannagmppen skiljer sig mäns och kvinnors svar på 
frågan åt. "Fullständigt" eller "Mycket stort" svarade således 16 procent 
av männen jämfört med 33 procent av kvinnorna. 

När det gäller kundtjänstemän har män och kvinnor svarat ungefär 

lika. 29 procent av männen inom yrkesgmppen svarade "Fullständigt" 
eller "Mycket stort" på frågan jämfört med 23 procent av kvinnorna. 

Av skadereglerama svarade sju procent av männen "Fullständigt" eller 

"Mycket stort" på frågan, jämfört med 29 procent av kvinnorna. En gan
ska betydande könsskillnad framträder således här (se Bilaga 7, 
Tabellerna 7:10 C, D och E). 

Det kan vara värt att uppmärksamma att just dataexperter knutna t i l l 

försäkringsbranschen anses ha mer inflytande över det egna arbetet än 
fälttjänstemän. Fälttjänstemännen erhöll sin maktposition under 

branschens stora expansionperiod. Dataexperterna uppnådde för sin del 

hög status och betydande makt i perioder av datoriseringens penetrering 

av och utveckling inom branschen - en process som för övrigt fortfarande 
pågår. Dataexperterna har således fortfarande en "maktbas", medan fält

tjänstemännen håller på att tappa sin, eftersom branschen ej längre expan

derar och försäljningsorganisationen är under förändring. Det finns ett 

antal indicier på detta fenomen i undersökningsresultaten. Svaren på den 
här behandlade frågan, och på den föregående, kan räknas t i l l dessa indi
cier. 

Hur pass stort inflytande upplever respondentema att närmaste över

ordnade har över deras arbete? Svarsfördelningen på denna fråga redovi
sas i tabell 8:20. 
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Tabell 8:20 Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Närmaste överordnad? (Fråga 81). Jämförelse mellan män 
och kvinnor. Procentuell fördelning. Viktade populations
siffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 5,2 4,0 4,6 

Mycket stort 22,8 26,2 24,5 

Varken litet eller stort 33,1 42,8 38,0 
Ganska litet 31,7 21,6 26,6 

Inget 4,4 3,4 3,9 

Ei uppgift 2,7 2,0 2,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 
(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Enligt vad tabell 8:20 säger oss svarade 28 procent av männen och 30 

procent av kvinnorna "Fullständigt" eller "Mycket stort" på denna fråga. 
"Ganska litet" eller "Inget" uppgav 36 procent av männen och 25 procent 
av kvinnorna. 

Av fälttjänstemännen är det 17 procent som svarat "Fullständigt" eller 

"Mycket stort" jämfört med 37 procent av kundtjänstemännen och 26 
procent av skadereglerama. "Ganska litet" eller "Inget" uppgav 40 pro
cent av fälttjänstemännen jämfört med 30 procent av kundtjänstemännen 

och 26 procent av skadereglerama (se Bilaga 7, Tabell 7:11 B). 

Svarsmönstret skiljer sig åt mellan män och kvinnor inom fälttjänste

mannagruppen. "Fullständigt" eller "Mycket stort" svarade sålunda 16 
procent av männen jämfört med 24 procent av kvinnorna. "Ganska litet" 

eller "Inget" uppgav 42 procent av männen jämfört med 24 procent av 
kvinnorna. 

Inom kundtjänstemannagruppen svarade också män och kvinnor olikar

tat på frågan. "Fullständigt" eller "Mycket stort" har 62 procent av män

nen uppgett jämfört med 32 procent av kvinnorna. "Ganska litet" eller 
"Inget" angav 18 procent av männen jämfört med 32 procent av kvin

norna. Det är i sammanhanget även intressant att notera att de manliga 
kundtjänstemännen i mycket större utsträckning än kvinnorna sagt sig 
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anse att närmaste överordnade utövar ett mycket stort inflytande över de
ras arbete. 

Bland skadereglerama svarade 26 procent av männen "Fullständigt" el

ler "Mycket stort" på frågan om närmaste överordnads inflytande över 
det egna arbetet jämfört med 27 procent av kvinnorna. "Ganska litet" el

ler "Inget" svarade 36 procent av männen jämfört med 17 procent av 
kvinnorna (se Bilaga 7, Tabellerna 7:11 C, D och E). 

Det verkar således inte som om närmaste överordnade utövar så stort 
inflytande över respondentemas arbeten, frånsett inom gmppen manliga 
kundtjänstemän. 

Frågan vars svarsfördelning redovisas i Tabell 8:21 gällde hur stort 
inflytande överordnade på högre nivå utövar över respondentemas ar
bete. 

Tabell 8:21 Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Överordnad på högre nivå? (Fråga 82). Jämförelse mellan 
män och kvinnor. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 6,8 8,0 7,4 
Mycket stort 17,6 17,9 17,8 
Varken litet eller stort 32,0 36,0 34,0 
Ganska litet 28,6 24,7 26,6 
Inget 11,8 11,1 11,4 
Ej uppgift 3,2 2,3 2,7 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

På frågan i tabell 8:21 svarade 24 procent av männen och 26 procent av 

kvinnorna "Fullständigt" eller "Mycket stort". "Ganska litet" eller "Inget" 

uppgav 40 procent av männen och 36 procent av kvinnorna. 

En yrkesvis jämförelse visar att 28 procent av fälttjänstemännen jäm

fört med 35 procent av kundtjänstemännen och 14 procent av skaderegle

rama svarat "Fullständigt" eller "Mycket stort" på denna fråga. "Ganska 

litet" eller "Inget" uppgav 36 procent av fälttjänstemännen jämfört med 
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34 procent av kundtjänstemännen och 44 procent av skadereglerama (se 

Bilaga 7, Tabell 7:12 B). 

Jämför man män och kvinnor inom de olika yrkesgmppema så sva

rade fälttjänstemännen på följande sätt: "Fullständigt" eller "Mycket stort" 

svarade 28 procent av männen och 31 procent av kvinnorna. "Ganska l i 

tet" eller "Inget" uppgav 37 procent av männen jämfört med 27 procent 

av kvinnorna. 

Svarsmönstret för kundtjänstemän ser ut på följande sätt: "Fullständigt" 
eller "Mycket stort" sade 38 procent av männen jämfört med 34 procent 

av kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" uppgav 24 procent av männen 
och 36 procent av kvinnorna. 

16 procent av männen inom gmppen skadereglerare svarade "Fullstän

digt" eller "Mycket stort" på frågan om vilket inflytande överordnade på 
högre nivå har över deras arbete jämfört med 14 procent av kvinnorna. 

"Ganska litet" eller "Inget" angav 50 procent av männen jämfört med 36 

procent av kvinnorna (se Bilaga 7, Tabellerna 7:12 C, D och E). 

Av de data som så långt presenterats torde ha framgått att överordnade 
på högre nivå inte upplevs som särskilt inflytelserika över respondenter
nas arbeten. Så mycket som mellan 34-44 procent svarade i linje med 
detta "Ganska litet" eller "Inget" på frågan. Störst upplevdes dock infly

tandet från högre nivå vara bland kundtjänstemännen, och då speciellt 
bland manliga kundtjänstemän. 

En annan grupp som kan tänkas påverka försäkringetjänstemäns arbete 
är kunderna. Deras inflytande över arbetet framgår av tabell 8:22. 
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Tabell 8:22 Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Kunder? (Fråga 83). Jämförelse mellan män och kvinnor. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 6,8 11,7 9,3 

Mycket stort 51,8 48,2 50,0 

Varken litet eller stort 19,7 21,4 20,6 

Ganska litet 12,7 5,4 9,0 

Inget 8,3 10,2 9,3 

Ej uppgift 0,7 3,0 1,9 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

"Fullständigt" eller "Mycket stort" svarade 59 procent av männen och 60 
procent av kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" uppgav 21 procent av 

männen jämfört med 16 procent av kvinnorna. 
En yrkesvis jämförelse visar att 76 procent av fälttjänstemännen och 

kundtjänstemännen jämfört med 51 procent av skadereglerama svarat 
"Fullständigt" eller "Mycket stort" på denna fråga. "Ganska litet" eller 

"Inget" svarade 13 procent av fälttjänstemännen jämfört med 10 procent 
av kundtjänstemännen och 14 procent av skadereglerama (se Bilaga 7, 

Tabell 7:13 B). 
Jämför man män och kvinnor inom gmppen fälttjänstemän svarade 78 

procent av männen "Fullständigt" eller "Mycket stort" att jämföra med 68 
procent av kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" angav 12 procent av 
männen jämfört med 13 procent av kvinnorna. 

Inom gruppen kundtjänstemän svarade 80 procent av männen 

"Fullständigt" eller "Mycket stort" medan 75 procent av kvinnorna sade 

detsamma. "Ganska litet" eller "Inget" angav nio procent av männen jäm

fört med 11 procent av kvinnorna. 
Skadereglerama svarade på följande sätt på frågan om kundemas infly

tande över det egna arbetet. "Fullständigt" eller "Mycket stort" uppgavs 

av 51 procent av männen jämfört med 50 procent av kvinnorna. "Ganska 
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litet" eller "Inget" svarade 17 procent av männen jämfört med 13 procent 

av kvinnorna (se Bilaga 7, Tabellerna 7:14 C, D och E). 

Sammanfattningsvis kan man säga att av de hittills berörda intressen

ternas inflytande över de enskilda försäkringstjänstemännens arbete så 

tillskrivs "kunderna" det absolut största. 

Kollegornas inflytande över respondenternas arbete mättes med den 
fråga som behandlas i tabell 8:23. 

Tabell 8:23 Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Kollegor? (Fråga 84). Jämförelse mellan män och kvinnor. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 1,0 2,5 1,8 
Mycket stort 12,8 17,7 15,3 

Varken litet eller stort 48,6 39,4 44,0 

Ganska litet 25,9 25,2 25,5 

Inget 10,5 12,2 11,4 
Ej uppgift 1,1 2,9 2,0 

Summa 100,0 100,0 100,0 
(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Som framgår av tabell 8:23 uppgav 14 procent av männen och 20 procent 
av kvinnorna att kollegor har "Fullständigt" eller "Mycket stort" infly

tande över arbetet. "Ganska litet" eller "Inget" svarade 36 procent av 
männen och 37 procent av kvinnorna. 

En yrkesvis jämförelse visar att av fälttjänstemännen har 10 procent 

svarat "Fullständigt" eller "Mycket stort" på frågan jämfört med 19 pro

cent av kundtjänstemännen och 15 procent av skadereglerama. "Ganska 

litet" eller "Inget" uppgav 51 procent av fälttjänstemännen jämfört med 

33 procent av kundtjänstemännen och 34 procent av skadereglerama (se 
Bilaga 7, Tabell 7:14 B). 

Bland fälttjänstemännen svarade nio procent av männen "Fullständigt" 

eller "Mycket stort" på frågan, jämfört med 17 procent av kvinnorna. 
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"Ganska litet" eller "Inget" uppgav 54 procent av männen och 34 procent 
av kvinnorna. 

13 procent av de manliga kundtjänstemännen svarade "Fullständigt" 

eller "Mycket stort" på fråganorna. "Ganska litet" eller "Inget" angav 20 

procent av männen jämfört med 36 procent av kvinnorna. 

Inom skaderegleringsgruppen svarade 13 procent av männen att kolle

gors inflytande över arbetet var "Fullständigt" eller "Mycket stort" jäm

fört med 18 procent av kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" uppgav 33 

procent av männen och 35 procent av kvinnorna (se Bilaga 7, Tabellerna 

7:14 C, D eller E). 

Att notera är att majoriteten av respondenterna uppgivit ett neutralt 
svar på frågan eller att kollegors inflytande var litet eller inget alls. En 

viss könsskillnad kunde man dock spåra i samtliga yrkesgrupper på så sätt 

att en större andel av kvinnorna tycktes uppleva att deras kollegors infly

tande var mycket stort. Det sammantagna intrycket är dock att kollegor 
inte utövar något större inflytande över respondenternas arbeten. 

På en direkt formulerad fråga t i l l respondenterna om hur de uppfattade 

sitt eget inflytande över arbetet ser svarsfördelningen ut så som tabell 
8:24 visar. 

Tabell 8:24 Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Du själv? (Fråga 85). Jämförelse mellan män och kvinnor. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 26,8 23,3 25,1 

Mycket stort 60,9 55,5 58,2 

Varken litet eller stort 5,2 14,8 10,1 

Ganska litet 3,5 1,5 2,5 

Inget 2,9 2,6 2,7 

Ej uppgift 0,6 2,3 1,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

"Fullständigt" eller "Mycket stort" svarade enligt tabell 8:24 88 procent 

av männen och 79 procent av kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" upp-
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gav endast sex procent av männen jämfört med fyra procent av kvin
norna. 

En yrkesvis jämförelse visar följande svarsmönster: "Fullständigt" eller 

"Mycket stort" har 88 procent av fälttjänstemännen svarat jämfört med 76 

procent av kundtjänstemännen och 87 procent av skadereglerama. 

"Ganska litet" eller "Inget" svarade nio procent av fälttjänstemännen jäm

fört med 4 procent av kundtjänstemännen och fem procent av skaderegle
rama (se Bilaga 7, Tabell 7:15 B). 

Jämför man män och kvinnor inom yrkesgruppen fälttjänstemän sva
rade 88 procent av männen att de själva hade "Fullständigt" eller "Mycket 

stort" inflytande över sitt arbete medan detsamma sades av 92 procent av 

kvinnorna. Det var endast nio procent av männen och sju procent av 

kvinnorna som angav "Ganska litet" eller "Inget" på frågan . 
Inom gruppen kundtjänstemän svarade 71 procent av männen 

"Fullständigt" eller "Mycket stort" på frågan, jämfört med 77 procent av 
kvinnorna. "Ganska litet" eller "Inget" uppgav sju procent av männen och 
tre procent av kvinnorna. 

"Fullständigt" eller "Mycket stort" svarade 92 procent av männen bland 

skadereglerama att deras inflytande över arbetet var jämfört med 81 pro
cent av kvinnorna. Fyra procent av männen svarade "Ganska litet" eller 

"Inget" på frågan jämfört med sex procent av kvinnorna (se Bilaga 7, 
Tabellerna 7:15 C, D och E). 

Sammanfattningsvis visar svaren på den fråga som behandlas i tabell 
8:24 att försäkringstjänstemän uppfattade sitt eget inflytande över arbetet 

som mycket stort, vilket torde kunna tolkas som ett uttryck för betydande 

autonomi i arbetet. Svaren på denna och de närmast föregående frågorna 
har alltså sökt visa hur respondentema uppfattade olika intressentemas in

flytande över det egna arbetet. Dessa uppfattningar sammanfattas nedan i 
tabell 8:25. 
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Tabell 8:25 Olika intressenters inflytande över det egna arbetet. Hur 
stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
(Frågorna 79 - 85). Procent. Viktade populationssiffror. 
Sammanfattande tabell. Samtliga respondenter. Extrem
värden sammanslagna. 

Inflytandet över det egna arbetet % 

Försäkringstjänstemannen själv 83 % 

Kunder 59 % 

Närmaste överordnad 29 % 

Överordnad på högre nivå 25 % 

Dataexperter 19 % 

Kollegor 17 % 

Fälttjänstemän 13 % 

N = l l 674 

Svaren i tabell 8:25 visar, som synes, att de flesta försäkringsanställda 

uppfattar sina egna möjligheter t i l l inflytande som mycket stora. Det 
största inflytandet över arbetet anser de således att de själva har (83 % ) . 

Därefter kommer kunders inflytande (59 % ) , närmaste överordnads (29 

% ) , överordnads på högre nivå (25 % ) , dataexperters (19 % ) , kollegors 

(17 %) samt, slutligen, fälttjänstemäns (13 % ) . 
Könsskillnaderna är relativt små om man ser ti l l branschen som helhet. 

Man kan också konstatera att samtliga här jämförda yrkesgrupper t i l l 

skriver sig själva det största inflytandet över arbetet. Könsskillnaderna 

inom respektive yrkesgrupp är också relativt små. Samma mönster som 

visat sig tidigare finns dock också här. Kvinnor i ett mansdominerat yrke 

upplever sig som mer inflytelserika än männen i samma grupp. Män i 
kvinnodominerat yrke upplever sig för sin del som mindre inflytelserika 

än kvinnorna. Män i en "könsneutral" grupp upplever däremot att de har 

mer inflytande än vad som gäller för deras kvinnliga kollegor. 

Avslutningsvis ställdes också en fråga som specifikt berörde sambandet 

mellan kvinnors inflytande och datoriseringen. Frågan formulerades så 

här: "Anser du att kvinnor i din befattning har fått mer eller mindre in-
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flytande på grund av datatekniken?" Svarsfördelningen på frågan presen

teras i Tabell 8:26. 

Tabell 8:26 Anser du att kvinnor i din befattning har fått mer eller 
mindre inflytande på grund av datatekniken? (Fråga 86). 
Jämförelse mellan män och kvinnor. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Mycket mer 1,8 3,3 2,6 

Mer 17,1 9,7 13,4 

Oförändrat 66,8 73,8 70,3 

Mindre 3,9 2,5 3,2 

Mycket mindre 0,8 1,8 1,3 

Ei uppgift 9,5 8,9 9,2 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Enligt tabell 8:26 ansåg 19 procent av männen att kvinnor i deras egen 
befattningskategori har fått "Mycket mer" eller "Mer" att säga t i l l om på 
grund av datatekniken jämfört med 13 procent av kvinnorna. "Mindre" 

eller "Mycket mindre" svarade fem procent av männen jämfört med fyra 
procent av kvinnorna. Majoriteten (67 respektive 74 procent) ansåg dock 

att inflytandet på grund av datatekniken var "Oförändrat". 
En yrkesvis jämförelse visar att 18 procent av fälttjänstemännen ansåg 

att kvinnor i deras befattning har fått "Mer" eller "Mycket mer" infly

tande på grund av datatekniken jämfört med 12 procent av kundtjänste
männen och nio procent av skadereglerama. De flesta av respondentema 

svarade att inflytandet var oförändrat. Endast tre procent av fälttjänste

männen menade att inflytandet blivit "Mindre" eller "Mycket mindre" 

jämfört med fem procent av kundtjänstemännen och sex procent av ska

dereglerama (se Bilaga 7, Tabell 7:16 B). 
Jämför man sedan hur män och kvinnor svarat inom de olika yrkes

gmppema så framgår det att 18 procent av männen inom fälttjänsteman

nagruppen menat att kvinnor inom befattningskategorin fått "Mer" eller 
"Mycket mer" inflytande på grund av datatekniken medan samma svar 
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gavs av 17 procent av de kvinnliga fälttjänstemännen. De flesta svarade 

dock att inflytandet var oförändrat. "Mindre" eller "Mycket mindre" sva
rade tre procent av männen jämfört med två procent av kvinnorna. 

Inom gruppen kundtjänstemän uppgav 14 procent av männen att kvin

norna fått "Mycket mer" eller "Mer" inflytande jämfört med de 12 pro

cent av kvinnorna som sade detsamma. "Mindre" eller "Mycket mindre" 

svarade tre procent av männen jämfört med fem procent av kvinnorna. 

Inom gruppen skadereglerare angav 12 procent av männen att kvin

norna fått "Mycket mer" eller "Mer" inflytande på grund av datatekniken 

jämfört med fem procent av kvinnorna. "Mindre" eller "Mycket mindre" 

svarade sju procent av männen jämfört med tre procent av kvinnorna (se 
Bilaga 7, TabeUema 7:16 C, D och E). 

Den fråga som behandlats i tabell 8:26 har varit svår för responden
terna att svara på. Detta framgår av att procentsiffrorna för uteblivna 

svar, det v i l l säga "Ej uppgift", på denna fråga är högre än på de frågor 

som tidigare berörts i framställningen samt av att mittenalternativet har 
fått en så hög svarsprocent. Men det finns ändå en viss tendens t i l l skill

nad mellan hur män och kvinnor svarat. Män tillskrev sålunda kvinnorna 
ökat inflytande på grund av datatekniken i något högre grad än vad kvin
norna själva gjorde. 

Samma fråga men med avseende på sambandet mellan mäns inflytande 
och datorisering besvarades på det sätt som tabell 8:27 visar. 

156 



Tabell 8:27 Anser du att män i din befattning har fått mer eller mindre 
inflytande på grund av datatekniken? (Fråga 87). 
Jämförelse mellan män och kvinnor. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Mycket mer 3,2 3,6 3,4 

Mer 12,7 11,3 12,0 

Oförändrat 72,4 74,2 73,3 

Mindre 4,5 1,0 2,7 

Mycket mindre 1,4 0 0,7 

Ej uppgift 5,8 9,9 7,9 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=5 792) (N=5 882) ( N = l l 674) 

Frågan besvarades mycket likartat av män och kvinnor enligt vad man 

kan se i tabell 8:27. 15 procent av såväl männen som kvinnorna i 
branschen ansåg således att män i deras egen befattningskategori hade fått 

"Mycket mer" eller "Mer" inflytande på grund av datatekniken. "Mindre" 
eller "Mycket mindre" svarade sex procent av männen och en procent av 
kvinnorna. Det helt dominerande svarsalternativet i tabellen var emeller

tid "Oförändrat" med över 70 procent av samtliga svar. 
En yrkesvis jämförelse visade att nio procent av fälttjänstemännen an

såg att män i deras egen befattningskategori hade fått "Mycket mer" eller 

"Mer" inflytande på grund av datatekniken jämfört med 12 procent av 
kundtjänstemännen och 15 procent av skadereglerama. Svarsprocenten 

var också här mycket hög för alternativet "Oförändrat". Sålunda kan no
teras att 83 procent av fälttjänstemännen angav detta svarsalternativ på 

frågan jämfört med 78 procent av kundtjänstemännen och 68 procent av 
skadereglerama (se Bilaga 7, Tabell 7:17 B). 

Jämför man män och kvinnor inom gmppen fälttjänstemän så kan man 

se följande svarsmönster: Nio procent av männen svarade att män i deras 

befattning hade fått "Mycket mer" eller "Mer" inflytande på gmnd av 

datatekniken jämfört med 13 procent av kvinnorna. "Mindre" eller 

"Mycket mindre" svarade sex procent av männen och noll procent av 
kvinnorna. 

157 



Inom kundtjänstemannagruppen svarade nio procent av männen att män 

i deras egen befattningskategori hade fått "Mycket mer" eller "Mer" in

flytande på grund av datatekniken jämfört med att 13 procent av kvin

norna sade detsamma. "Mindre" eller "Mycket mindre" uppgav noll pro

cent av männen och en procent av kvinnorna. 

Inom gruppen skadereglerare ansåg 20 procent av männen att män i 

deras egen befattningskategori hade fått "Mycket mer" eller "Mer" infly

tande på grund av datatekniken jämfört med 11 procent av kvinnorna. 

"Mindre" eller "Mycket mindre" uppgav nio procent av männen jämfört 

med en procent av kvinnorna (se Bilaga 7, Tabellerna 7:17 C, D och E). 

Den könsvisa jämförelsen inom yrkesgrupperna visar på en tendens att 

tillskriva det motsatta könet ett ökat inflytande på grund av datatekniken. 

Men den viktigaste slutsatsen av vad tabellerna säger oss måste dock vara 

att en betydande majoritet av respondentema inte såg något samband alls 

mellan datateknik och inflytande. 

Arbetskrav och utvecklingsmöjligheter 

En viktig aspekt av datoriseringens konsekvenser på lång sikt är om arbe
tet förändras så att det blir alltför monotont och styrt av den tekniska in

frastrukturen eller om det datoriserade arbetet trots allt erbjuder möjlig

heter att arbeta på ett flexibelt sätt. I studien finns indicier på såväl tek
nisk som administrativ autonomi (Karlsson, 1979). Teknisk autonomi in

nebär att genomförandet av en arbetsuppgift inte är styrd av maskinu

trustningen. Administrativ autonomi, som förutsätter teknisk autinomi, 

innebär att arbetsorganisationen är så utformad att individen eller gmp

pen kan styra och kontrollera sitt eget ansvarsområde. 
Som visats tidigare i denna avhandling tycks försäkringstjänstemän inte 

uppleva att de är styrda eller kontrollerade av den nya tekniken. De upp

lever inte heller att de har mist överblicken över sitt arbete. Autonomin i 

arbetet har inte heller gått förlorad. Men om man ska uppleva att något 

"gått förlorat" måste man naturligtvis först uppleva att man varit i be

sittning av detta värde. Försäkringstjänstemän upplever stor autonomi i 

arbetet enligt de resultat som erhållits i denna studie. En tolkning av dessa 

resultat kan vara att autonomin "bibehållits", det vi l l säga att ett redan t i -
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digare existerande värde knappast har förändrats som en följd av datori

seringen. En annan tänkbar tolkning är att teknikens möjligheter bidragit 

t i l l att arbetet har kommit att upplevas som varande mer autonomt än t i 

digare. Det har inte varit möjligt att i denna studie ge stöd åt någondera 

av dessa tolkningar. 

En annan fråga som allmänt ansetts viktig är om arbetet tillåter variation 

så att ett antal olika mänskliga färdigheter kan användas - och utvecklas -

hos dem som utövar arbetet. Denna aspekt ingår som en del av det "det 

goda arbetet" enligt Hackman och Oldham (1976). Dessa författare byg
ger sin modell över det goda arbetet, "Job Characteristic Model", på 

Turners och Lawrences banbrytande arbeten från mitten av 1960-talet 

(Turner & Lawrence, 1965). De senares forskning gick ut på att söka 

finna samband mellan nödvändiga krav som ställs på arbetet, å ena sidan, 

och arbetstillfredsställelse respektive frånvaro, å den andra. Det handlar 
alltså om en teori, "requisite task attributes theory", som försöker fånga 
de nödvändiga krav som måste ställas på själva arbetet för att det ska vara 

"bra". 
Sådana nödvändiga krav på arbete enligt "Job Characteristic Model" är 

att arbetet ska vara varierat så att den som utför det får använda sin be
gåvning och sin förmåga på ett antal olika sätt. Arbetet bör också kunna 
ingå som en del i en helhet som är identifierbar. Det ska dessutom på ett 

påtagligt sätt kunna påverka andra människors liv. Det ska vara autonomt, 

det v i l l säga ge frihet, oberoende och möjligheter t i l l tidsplanering och 
procedurval samt dessutom ge feedback, det v i l l säga att det skall möjlig

göra direkt och tydlig information om effektiviteten i prestationen. 

Ett antal frågor ställdes även i denna studie för att belysa responden
ternas upplevelser av ovan nämnda aspekter av arbetet. Svaren på dessa 

frågor redovisas i tabellform i Bilaga 7 (Tabellerna 7:18 B - 7:23 E). De 
frågor som ställdes handlar om de krav som arbetet ställer i relation til l 

respondenternas upplevda kompetens. Frågorna handlar också om försäk

ringstjänstemäns möjligheter att utvecklas i yrket genom att skaffa sig nya 

erfarenheter som kan vara av värde om de vi l l gå vidare t i l l ett nytt ar

bete som är mer kvalificerat. Frågor ställdes också om huruvida arbetet 

känns ansvarsfyllt och viktigt eller ej. I en studie av datoriseringens kon-
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sekvenser är naturligtvis frågor av detta slag centrala. Det är i och för sig 

tveksamt om denna aspekt bör behandlas i just detta kapitel som ju 

primärt berör inflytandefrågor. Den sammanbindande länken mellan de 

senare och de här diskuterade aspekterna på arbetskrav och utvecklings

möjligheter är emellertid just "the Job Characteristic Model". Det har av 

detta skäl tett sig naturligt att disponera materialet så som här gjorts. 

Sammanfattningsvis tycks såväl män som kvinnor inom försäkrings

branschen anse att arbetet ger dem stora möjligheter att utvecklas i yrket. 

Man ger emellertid också tydligt uttryck för att man vi l l ha ut ännu mer 

av arbetet. Många anser sålunda att de gör ett för enkelt arbete i jämfö

relse med vad de skulle kunna klara av. Man ser dock ändå positivt på 
framtiden och de egna utvecklingsmöjligheterna. Så många som 69 pro

cent av de som svarat tror i linje med detta att det arbete de nu har gör 

det möjligt för dem att få ett mer kvalificerat arbete i framtiden. Stymne 

(1981) menar för sin del att försäkringstjänstemannayrket under senare 
tid professionaliserats och breddats och att det blivit allt vanligare att den 

enskilde försäkringstjänstemannen har en egen yrkesidentitet. Resultaten 
från föreliggande studie styrker väl den tesen. Det framgår således tydligt 
av mina resultat att arbetet i branschen blivit allt mer professionellt och 
specialiserat. 

V i övergår så t i l l könsskillnaderna. Män och kvinnor har svarat förvå

nansvärt likartat på frågorna även om en större andel män än kvinnor 
tycks anse att de i hög grad har möjligheter t i l l lärande i yrket. Män och 

kvinnor är lika nöjda med de möjligheter t i l l utveckling som arbetet ger. 

Men det är som ovan sagts en stor andel av försäkringstjänstemännen som 
menar att de gör ett för enkelt arbete i jämförelse med vad de skulle 

kunna klara av. Här är andelen män med den uppfattningen större än an
delen kvinnor. Rer kvinnor än män ser dock positivt på möjligheterna att 
få ett mer kvalificerat arbete i framtiden. 

Vad är det då man har lärt sig? Är det några nya färdigheter som man 

kan ta med sig om man söker ett nytt jobb? Här svarar män och kvinnor 

också mycket likartat. Så mycket som 33 procent av båda könen menar att 

de det senaste året har skaffat sig värdefull erfarenhet och nya kunskaper. 

Skillnader finns dock inom yrkesgrupperna, det vi l l säga skillnader som 
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framkommer vid en könsmässig jämförelse inom grupperna. Män inom 

fälttjänstemannayrket och skaderegleringsyrket anser sig sålunda ha haft 
den största "nyinlärningen". En så stor andel som 19 procent av de kvinn

liga skadereglerama svarar, å andra sidan, att de inte lärt sig något nytt. 

Undersökningsresultaten som behandlats i detta kapitel har rört inflytan

det över det egna arbetet och över organisationen samt nödvändiga krav 

på arbetet för att arbetstillfredsställelsen skall vara god. Här har kopp

lingen t i l l datoriseringens konsekvenser inte specifikt kommenterats, men 

det är ändå på sin plats att återigen erinra om att arbete i försäkrings

branschen i stor utsträckning är datoriserat. Man kan t i l l och med hävda 

att "arbete" inom branschen i stor utsträckning är lika med "datoriserat 
arbete". 

Datoriseringens effekter när det gäller inflytandet över arbetet såsom 
det uppfattas av respondentema kan efter denna redovisning summeras. 

Först bör då sägas att intrycket av att datoriseringens effekter på arbetet 

utgör ett komplext sammanhang består. Samtidigt som det står helt klart 
att de anställda "anpassat sig" t i l l det datoriserade arbetet så finns tydliga 
tecken på att denna anpassning ser något olika ut för män och kvinnor i 

de yrkesgrupper där könsfördelningen är ojämn, det vi l l säga där det rå
der en stor mans- respektive kvinnodominans. Kvinnor i ett mansdomine
rat yrke ger i många avseenden uttryck för stor optimism i sin yrkesroll. 

Detta kan gälla möjligheter t i l l inflytande över organisationen, kontroll 
över det egna arbetet eller utvecklingsmöjligheter i yrket. Män i ett kvin

nodominerat yrke upplever däremot mindre möjligheter t i l l utveckling, 
inflytande och kontroll i arbetet. 

Försäkringsarbete framstår som ett mycket självständigt arbete. Här är 
det generella intrycket att datoriseringen snarare har inneburit en ökad 

självständighet än en minskad sådan för de anställda. Uppenbart är också 

att datoriseringen, åtminstone indirekt, har flyttat fokus från tidigare 

dominanta intressegmpper inom själva branschen t i l l branschens kunder. 

Att kunden är övervakare av arbetet kan ha en positiv effekt på den upp

levda tillfredsställelsen i arbetet. Så har det t i l l exempel visats i under

sökningar som genomförts i detaljhandeln att de anställda ofta uttryckt en 

hög grad av arbetstillfredsställelse. Tillfredsställelsen med arbetet tycktes 
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hänga samman med om de anställda förfogade över de resurser och befo

genheter som behövdes för att kunna hantera mötet med kunderna. När så 

var fallet gav dessa möten såväl variation i arbetet som arbetstillfredsstäl

lelse (Stjernberg, 1978; Gustavsson & Hellgren, 1983)). 

Kunderna upplevs alltså i föreliggande studie ha ett mycket stort inflytan

det över respondenternas arbeten, större än vad överordnade, specialister 

och fälttjänstemän har. Detta förhållande består även när man bryter ned 

datan i yrkesgrupper och könsgrupper. Män och kvinnor svarar generellt 

ganska likartat i detta avseende. En konsekvens, således, av datoriseringen 

är att även kvinnorna har kundkontakter och således inte enbart "back 

office jobs". Därmed kan man kanske tala om ett slags "gränsöverskri

dande". Kundkontakter är inte längre männens privilegium. 

Datoriseringen har sannolikt varit en starkt bidragande faktor bakom 

uppkomsten av denna situation. 
Den produktionsprocess som innebär att människan utför produktion 

av varor eller tjänster under direkt eller indirekt övervakning av kun
derna har också beskrivits som en variant av en rationaliseringsstrategi 

(Stjernberg, 1993) där standardiseringen som utformningsprincip för ar
betet ersatts av decentralisering. Härigenom har ökad beslutskapacitet t i l l 

förts den enskilde anställde som därmed givits större möjligheter att möta 
kundens önskemål. Informationsteknikens utveckling har enligt författa

ren starkt bidragit t i l l denna utveckling. 
Beträffande respondenternas egna upplevelser av sambandet mellan in

flytande och datorisering kan man säga att en stor majoritet inte tycks 
uppleva något mera markerat samband i detta avseende. Männen tillskri

ver dock kvinnorna ett ökat inflytande i samband med datoriseringen 

medan kvinnorna uttrycker detsamma då det gäller männen. Ett om än 

måttligt men dock samband mellan datorisering och inflytande kan alltså 

spåras i undersökningsresultaten. 
När det gäller arbetskrav och utvecklingsmöjligheter menar såväl män 

som kvinnor att arbetet ger dem stora möjligheter att utvecklas i yrket. 

Många menar dock att de gör ett för enkelt arbete i förhållande t i l l vad 

de skulle kunna klara av. Uppenbarligen finns här en antydan om att ar

betet trots allt kan vara ganska rutinartat och enkelt. Eller också har da-

162 



toriseringen väckt slumrande förmågor hos respondentema så att deras 

självförtroende stärkts. Att så kan vara fallet antyder svaren på de allra 

sista frågorna som här redovisats. De tillfrågade tror således i betydande 

grad att det arbete de nu har och som de anser inbegripa kontinuerlig in

lärning av nya färdigheter, kan ge dem möjligheter att få ett mer kvalifi

cerat arbete i framtiden. 

I en studie av försäkringsbolaget Skandia (Stjernberg, 1977) som för

sökte kartlägga hur organisatoriska förändringar påverkade de anställdas 

upplevelser av sina möjligheter att påverka sin framtida livssituation 

framkom att det var svårt för dem med de minst attraktiva arbetsuppgif

terna att få dela dessa med andra och samtidigt ta del av de mer kvalifice

rade arbetsuppgifterna i organisationen. Samtidigt fanns också exempel 

på att individer upplevde att de faktiskt fick utvecklas t i l l att ta mer kva
lificerade yrkesroller. Mycket hängde på i vad mån den enskilde fick stöd 

i form av handledning i denna utveckling. I mina undersökningsresultat 

finns en antydan om att en stor andel av svenska försäkringstjänstemän 
gör ett för enkelt arbete i jämförelse med vad de skulle kunna klara av, 

samtidigt som man också kan utläsa att respondentema ser möjligheter t i l l 
utveckling i arbetet. Det tycks alltså som om det här finns en betydande 
outnyttjad mänsklig potential. 

163 



164 



KAPITEL 9 

Datakultur 

Hur ska man uppfatta teknik i djupare mening? Vad har den för innebörd 

för människorna? Enligt Scarbrough & Corbett (1992) kan det verka pa
radoxalt att diskutera "mening" ("meaning") när det gäller teknik. 
Tekniken tillhör den materiella, objektiva verkligheten och behöver där

för ingen tolkning. Maskinerna "tycks i människans ögon handla för sig 
själv och utifrån egna inre behov" (Braverman, 1974, s 230). Ibland kan 

dock den t i l l synes objektiva form som tekniken antar maskera subjektiva 
uppsåt från någon part. Ibland kan den objektiva maskeringen vara en 

integrerad del av strävandena att nå dessa uppsåt. Detta kan til l exempel 

gälla i företaget där ett tidsstudiesystem introducerades som "nya arbets
regler". Genom att bädda in tidsstudiesystemet i "tekniken", bidrog denna 

t i l l att mystifiera hela arrangemanget och dölja dess egentliga syften. 

Detta exempel finns beskrivet i Shaiken, 1980. De avsikter som på det här 

sättet kopplas t i l l tekniken kan således användas t i l l att påverka olika 
gruppers beteenden. Förmågan att manipulera betydelsen av tekniken, och 

förmågan att svara på denna manipulation, varierar med roller och kun

skap som olika grupper besitter. För en chef eller en designer kan tekni

ken betyda en utmaning eller ett val. För en arbetare kan tekniken presen
teras som ett resultat av vetenskapliga framsteg eller helt enkelt som en 

nödvändig del i produktionsprocessen. 
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En tes är således att idéer eller uppfattningar om teknik inte uppkom

mer helt automatiskt utan påverkas av politiska intressen. De grupper som 

befinner sig i maktposition när det gäller den tekniska processen har 

störst möjligheter att översätta sina intressen och uppfattningar t i l l en 

ideologi. 

Ser man t i l l datoriseringen inom försäkringsbranschen råder det ingen 
tvekan om att dataspecialisterna utgjort en stark grupp när det gäller for

mandet av den ideologi som berör detta område. Dataspecialisterna, t i l l 
största delen män, har tveklöst haft stora möjligheter att sprida sina upp
fattningar. 

Andra inflytelserika grupper, som chefspersoner, har också befunnit 

sig i sådana positioner att de har kunnat påverka ideologin. När det gäller 
försäkringsbranschen så har dock säljarna som grupp varit tveksamt in

ställda t i l l att använda datorer (Stymne, 1981). Orsaken t i l l detta är kan

ske att de har haft svårt för att se hur datoranvändning skulle kunna 
stödja den egna gruppens intressen. Användarna av den nya tekniken har 

t i l l största delen varit, och är fortfarande, de med mindre makt, nämligen 

kvinnorna, och för dem är betydelsen av tekniken något mer dunkel. De 
har därför fått förlita sig på definitioner av verkligheten - det v i l l säga 

ideologi - som mer inflytelserika, teknologiskapande grupper åstad
kommit. 

Ideologin reflekterar dock inte bara de inflytelserikas intressen i tek
nikprocessen utan formas även på ett fundamentalt sätt av själva tolk

ningsramen inom vilken teknologin accepteras (Scarbrough & Corbett, 
1992). 

Relationen mellan ideologi och teknologiprocessen visas i figur 9:1 
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Ideologi 

Förstärkningar/ 
återspeglingar 

Former/ 
inramningar 

Utveckling av 
teknologi 

Påverkan 

Upplevelse/ 
betydelse av 
teknologi 

Figur 9:1 Relationen mellan ideologi och teknologipsocessen 
(Källa: Scarbrough & Corbett, 1992). 

Relationen mellan ideologi och den teknologiska processen uttrycks i f i 
guren i termer av meningsbanor ("circuits of meaning"). Ideologin filtre

rar och formar det sätt på vilket människorna uppfattar, förstår och för
håller sig t i l l en given teknologi. Det tar naturligtvis lång tid innan en 
särskild teknik blir så invävd i sitt sammanhang att den blir odelbar från 

socialt liv i allmänhet (Zuboff, 1988). 
Betydelsen av teloiik har således en subjektiv och en objektiv sida. Den 

subjektiva sidan är hur den uppfattas av t i l l exempel användare och den 

objektiva hur den blir objektifierad i "job design" och i de expertsystem 

som kontrollerar den. Rosenberg (1976) betraktar den här objektifie-

ringsprocessen som särskilt karaktäristisk för modern teknik. 
I det här kapitlet kommer jag att redovisa hur datorerna uppfattas av 

användarna i försäkringsbranschen. Tidigare i derma avhandling har vi 

sett hur användarna uppfattar datoriseringens konsekvenser när det gäller 

makt och inflytande. Här ska jag försöka besvara frågan om tekniken 

(datorerna) har olika mening för män och kvinnor. Jag börjar med en 

fördjupad genomgång av begrepp som "kultur" och "datakultur" för att 

ge en teoretisk referensram t i l l detta avsnitt. Därefter följer resultatre

dovisningen av svaren på det frågeblock i enkätundersökningen som be-
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handlar de djupare liggande, meningsbärande attityderna t i l l datorn. 
Därefter följer en dimensionsanalys och en avslutande sammanfattning. 

Kulturbegreppet 

Varje människa bär inom sig tänkesätt, känslor och handlingsmönster som 

lärts in under en livstid. Med en analogi från datorernas värld kan man 

kalla dessa tänkesätt, känslor och handlingsmönster för "mentala pro

gram" eller "själens mjukvaror" (Hofstede, 1991). Källorna t i l l en män

niskas mentala program finns i den sociala miljön. En vanlig term för en 

sådan mental mjukvara är "kultur". Begreppet tolkas på detta sätt i en 
mycket vid mening. Förutom "civilisation" eller "förfining av sinnet" 

betyder alltså kultur också "vardagliga livsaktiviteter, tänkesätt, känslor 
och handlingsmönster". 

Det antropologiska kulturbegreppet, som legat t i l l grund för bland an

nat Hofstedes forskning, är ett begrepp med ett flertal definitioner. Ordet 
är mångtydigt och motsägelsefullt, och hur det definieras beror på i vilket 

sammanhang det används. Dels finns ett humanistiskt kulturbegrepp som 

är normerande och värderande och som vi använder om en företeelses 
intellektuella eller estetiska kvalitet (Adler-Karlsson, 1981; Björklund & 

Hannerz, 1983). Dels finns ett antropologiskt kulturbegrepp som är be
skrivande och inte värderande (Sandall, 1980). 

Oavsett vilket begrepp som används fyller kulturen en viktig psykolo
gisk och social funktion. Den hjälper människan att skapa en identitet och 

att orientera sig i världen. Geertz (1973) har beskrivit hur denna funktion 
kan delas upp i två delfunktioner, nämligen kulturen som en modell av 

verkligheten, eller en sammanfattning av denna, och kulturen som en mo

dell för verkligheten det vi l l säga ett ideologiskt perspektiv. Människor 

växlar mellan dessa perspektiv dels för att förstå och dels för att struktu
rera sin verklighet. 

Kulturen kan också ses som något positivt eller negativt laddat. Den in

nehåller en strävan mot ordning, samtidigt som detta också innebär en an

sats t i l l dess motsats (Ehn & Lövgren, 1982). Motsättningen mellan ord

ning och kaos tycks vara en grundläggande organisationsprincip i den 
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meningen att den egna livsformen ringas in och avgränsas genom att ut
göra en motsats t i l l oordning. Kulturen definieras gentemot den kaotiska 

icke-kulturen. Det riktiga och "naturliga" i den egna kulturella ordningen 

bekräftas genom att man etiketterar andras ordning i termer av kaos. 

Om antropologerna tidigare "ägt" begreppet och dominerat den veten

skapliga användningen av det, kan man konstatera att begreppet idag 

också används av forskare inom andra dicipliner. Termen "organisational 
culture", t i l l exempel, uppträdde först i den engelskspråkliga litteraturen 

på 1960-talet som en synonym för "klimat". Inom managementforsk

ningen används begreppet "företagskultur" för att beskriva en humanis

tisk och kvalitativ dimension i företagen. Organisations- eller företagskul

tur har blivit ett lika fashionabelt begrepp som organisationsstruktur, 

strategi och kontroll. Företagskultur har dessutom blivit ett konkurrens
medel mellan organisationer (Peters & Waterman, 1983). 

Schein (1992) menar att ordet "kultur" har många konnotationer. 

Nästan alla människor har en konnotativ känsla för vad kulturen är men 
kan ha svårt att definiera begreppet abstrakt. Kulturbegreppet har också 

varit föremål för en omfattande akademisk debatt de senaste tio åren. 
Organisationskultur kan definieras och studeras på många olika sätt. De 
huvudsakliga kategorierna av synliga fenomen förknippade med kultur är 
i Scheins (1992) presentation följande: 

- Observerade beteenden som återkommer när människor interagerar, 
som t i l l exempel språket de använder, vanor och traditioner, ritualer 

(Goffman, 1959, 1967; Jones, Moore & Snyder, 1988; Trice & Beyer, 
1984, 1985; Van Maanen, 1979). 

- Gruppnormer: de implicita mönster och värderingar som utvecklas i 

arbetsgrupper. Ti l l exempel normen" a fair day's work for a fair day's 

pay", som utvecklades bland arbetarna i Hawthornstudierna (Homans, 
1950; Kilman & Saxon, 1983). 

- Uttalade värderingar: offentligt uttalade principer och värderingar som 

en grupp ska sträva efter att uppnå, som till exempel "produktkvalitet" el
ler "price leadership" (Deal & Kennedy, 1982). 
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- Formell filosofi: breda linjer och ideologiska principer som vägleder en 

grupps handlande gentemot aktieägare, arbetstagare, och andra intressen

ter. Som exempel kan nämnas "HP way of Hewlett-Packard" (Ouchi, 

1981; Pascale & Athos, 1981). 

- Spelets regler: de implicita regler som man behöver kunna för att klara 

sig i en organisation, "knepen" som en nykomling måste lära sig för att 

bli en accepterad medlem, "the way we do things around here" (Schein, 

1968, 1978; Van Maanen, 1976;1979; Riiti & Funkhouser, 1982). 

- Klimat: den känsla som den fysiska layouten ger och det sätt på vilket 

organisationsmedlemmarna interagerar med varandra, med kunder, eller 

med andra utanför organisationen (Schneider, 1990; Tagiuri & Litwin, 

1968). 

- Tyst kunskap: den speciella kompetens som gruppmedlemmarna visar 
prov på när man genomför vissa uppgifter, förmågan att göra vissa saker 

som överförs från generation t i l l generation utan att nödvändigtvis ut
tryckas skriftligt (Argyris & Schön, 1978; Cook & Yannow, 1990; 

Henderson & Clark, 1990; Peters & Waterman, 1982). 

- Tankevanor, mentala modeller, lingvistiska paradigm: de gemensamma 

kognitiva ramar som vägleder perception, tänkande och språk och som 

används av gruppmedlemmar och lärs ut t i l l nya medlemmar i den tidiga 

socialisationsprocessen (Douglas, 1986; Hofstede, 1980; Van Mannen, 

1979). 

- Delad mening: den förståelse som skapas som en följd av att gruppmed

lemmar interagerar med varandra (Geertz, 1973; Smircich, 1983; Van 

Maanen & Barley, 1984). 

- Grundmetaforer eller integrerade symboler: idéer, känslor och bilder 

som grupper utvecklar för att karaktärisera sig själva, och som kommer 

att uppskattas eller inte uppskattas, men som kommit att ge konkret ut-
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tryck åt byggnader, kontorslayout och andra materiella gruppartefakter. 

Den här nivån reflekterar gruppmedlemmarnas känslomässiga och este
tiska gensvar i kontrast t i l l deras kognitiva och värderande responser 

(Gagliardi, 1990; Hatch, 1991; Pondy, Frost, Morgan & Dandridge, 
1983; Schultz, 1991). 

Schein (1992) har således sammanfattat de huvudsakliga kategorier som 

är associerade med fenomenet "kultur". Schein menar dock att kulturbe

greppet har ytterligare två implikationer. Den första av dessa är att man 

underförstått föreställer sig någon form av strukturell stabilitet i grup

pen. När v i säger "kulturell" underförstår vi således något som är "djupt" 

och "stabilt". Med djupt menas "mindre medvetet" och därför något som 
är svårt att gripa tag i eller att se. 

Den andra implikationen av kulturbegreppet är att dess konstituerande 
delar knyts samman till en sammanhängande helhet: 

"culture somehow implies that rituals, climate, values, and behaviours 
bind together into a coherent whole. This patterning or integration is 
the essence of what we mean by "culture" (Schein, 1992, s 10). 

Schein behandlar främst organisationskulturer och rör sig således på 

grupp- och organisationsnivån, men hans kulturresonemang är allmängil
tigt och rör också allmänmänskliga fenomen. Han menar t i l l exempel att 

om kulturbegreppet över huvudtaget ska användas så borde det vara för 
att understryka att kulturfenomenet uppstår som en följd av vårt mänsk

liga behov av stabilitet, konsistens och mening i tillvaron. Bildandet av 
kulturen är därför alltid en funktion av mänsklighetens behov av mön-

sterskapande och integration. 

Kultur är något som främst lärs in i grupper och i organisationer. 
Dessa måste nämligen hantera och lösa de problem som uppkommer i alla 

grupper, det vi l l säga yttre och inre anpassning. Med yttre anpassning 
menas att överleva och anpassa gruppen ti l l omgivningen och med inre 

anpassning samordning av gruppens resurser. När människor har ett ge

mensamt sätt att kommunicera på, och ett språk, så kan inlärningen av 
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kulturella mönster äga rum på en begreppsmässig nivå och "delade be
grepp" således bli möjliga. Därför måste vi också tänka på dessa djupare 

nivåer av inlärning, som alltså utgör kulturens innersta väsen, i termer av 
"delade grundläggande antaganden" (Schein, 1992, s 11). 

En annan framträdande forskare inom kulturområdet är holländaren 
Geert Hofstede. Jämför man Scheins och Hofstedes kulturbegrepp företer 

dessa stora likheter. Hofstede (1991) talar om kulturen som ett slags 

"mental programmering". Med detta menar han att varje människa inom 
sig bär tänkesätt, känslor och handlingsmönster som lärts in under en 

livstid. Mycket av denna inlärning har skett under tidig barndom efter

som man då har lättast att lära och ta t i l l sig olika saker. Han kallar dessa 

tänkesätt, känslor och handlingsmönster för "mentala program" eller 
"själens mjukvaror". En persons beteenden är emellertid bara delvis för

utbestämda av hans eller hennes mentala program. En person har också 
en grundförmåga att avvika från dem, det vi l l säga att agera på nya, krea

tiva, destruktiva och oväntade sätt. Källorna t i l l ens mentala program 

finns i den sociala miljö som man växer upp i och samlar livserfarenhet i . 
Programmeringen startar i familjen. Den fortsätter genom grannskapet, i 
skolan, i ungdomsgrupper, på arbetsplatser och i samhället i stort. 

Hofstede uttrycker sin grundläggande definition av kultur på följande sätt: 

"En vanlig term för sådan mjukvara är kultur" (1991, s 13). 

Hofstede åskådliggör den mentala programmeringen med hjälp figur 9:11: 
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Figur 9:11 Tre skilda nivåer av mental programmering (Källa: Hofstede, 

1980). 

Figuren visar de olika nivåerna av en människas mentala programmering. 
Grundläggande för alla människor är den gemensamma mentala pro

grammeringen, den som den mänskliga naturen står för. Til l denna kom
mer den kulturella programmering som sker i kollektivet och som påver
kar människan mera unikt, beroende av var och i vilken organisation hon 

befinner sig. Det som ytterligare gör varje individ unik är den individu

ella mentala programmeringen. 
Människonaturen är vad alla människor har gemensamt. Den har ärvts 

via generna. I analogi med datorn är den det operativsystem som be

stämmer ens grundläggande psykologiska funktioner, som t i l l exempel 

den mänskliga förmågan att känna rädsla, njutning, sorg, behovet av att 
umgås med andra, att leka och träna sig. Vad man gör med dessa känslor, 

hur man t i l l exempel visar rädsla, modifieras av kulturtillhörigheten. 

Med Hofstedes resonemang som utgångspunkt kan man tänka sig att med

födda pykologiska skillnader mellan könen skulle kunna förstärkas re

spektive försvagas genom den kulturella programmeringen. Det är också 

vanligt förekommande att pojkar och flickor behandlas olika och att deras 

kön påverkar hur omgivningen bemöter t i l l exempel deras känsloreaktio

ner. Flickor förväntas visa känslor och pojkar förväntas att inte visa 

känslouttryck i samma utsträckning. Pojkar och flickor leker också på 
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olika sätt (Frankenhaeuser, 1993). Til l och med mycket små nyfödda barn 

bemöts och behandlas olika beroende på kön (Wiberg, 1990). Därmed 

blir naturligtvis gränsdragningen mellan arv och miljö oerhört svår att 

fastställa. Ärftlighetens roll när det gäller män och kvinnor har varit ett 

populärt ämne under olika tidsperioder. Det är lätt att i detta samman

hang inta en reduktionistisk hållning, det v i l l säga att förklara olikheter 

mellan män och kvinnor med hjälp av biologin. Det har emellertid också 

funnits en motsatt hållning, kanske framför allt bland kvinnoforskare, 

nämligen ett avståndstagande från biologin, vilken bland annat medfört att 

biologiska skillnader inte problematiserats, utan att fältet har lämnats fritt 

åt förenklade övertolkningar av biologiska skillnader mellan könen 

(Widerberg, 1987). Hofstedes modell rymmer, i mitt tycke, såväl den 
biologiska som den kulturella dimensionen, även om det naturligtvis är 

omöjligt att dra en strikt gräns mellan biologi och kultur. Genus - det so

cialt skapade könet - ligger också helt i linje med Hofstedes tankemodell. 

Det kan vara meningsfullt att jämföra yrken med varandra och se om 
vissa yrken är mer "maskulina" eller mer "feminina" än andra. Det är 

knappast förvånande att de maskulina yrkena också är de som mest inne
has av män och de feminina yrkena av kvinnor. En systematisk jämförelse 

av värderingar i olika yrken har också genomförts av Hofstede. 
Undersökningamaterialet var en attitydundersökning i dataföretaget IBM 

i ett antal länder. Det visade sig att säljare hade de mest maskulina värde
ringarna. Skalan gick från säljare, akademiskt utbildad personal, utbil

dade arbetare, chefer, outbildade arbetare t i l l kontorsarbetare. Outbildade 

arbetare och kontorspersonal hade således de mest feminina värdering

arna. Detta resultat visade sig i samtliga länder som ingick i undersök

ningen, bland andra Storbritannien, Frankrike och Tyskland. 

Hofstede (1980) har dock framför allt visat att det föreligger betydande 

skillnader i värderingar mellan olika nationalkulturer. Sverige särskiljer 

sig t i l l exempel genom att uppvisa de mest "feminina" värderingarna, 

medan England och USA uppvisar "maskulina" värderingar. Med "fe

minina" värderingar menas bland annat att "bry sig om", att "ha ett so

cialt engagemang", samt att "inte vara så prestationsinriktad". 

Hofstede definierar maskulinitet och femininitet på följande sätt: 
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"Maskulinitet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är 

tydligt åtskilda. Män förutsätts vara självhävdande, tuffa och inriktade 

mot materiell framgång; kvinnor förutsätts vara mer anspråkslösa, 

ömma eller mjuka och engagerade i livets kvaliteter" (Hofstede, 1990, 

s 106).... "Femininitet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna 

överlappar varandra; både män och kvinnor förutsätts vara anspråks

lösa, ömma eller mjuka och inriktade på livets kvalitet "(ibid., s 107). 

I Sverige, det mest feminina landet av de länder som ingick i Hofstedes 

undersökning, förelåg inga skillnader mellan männens och kvinnornas 

uppfattningar. De gav med andra ord uttryck för samma värderingar. 
Hofstedes undersökning syftade i första hand t i l l att se om det fanns 

olika "nationalkulturer". Men många andra av hans resultat är som synes 

intressanta och kan ha relevans även i detta sammanhang. Män och kvin
nor i Sverige gav t i l l exempel uttryck för samma värderingar. Innehavare 

av olika yrken skiljde sig däremot åt i detta avseende. Säljare hade de 
mest maskulina värderingarna och kontorsarbetare och outbildade arbe

tare de mest feminina. 
Morgan är en annan framstående forskare som diskuterar kulturbe

greppet (1986). Han understryker att själva ordet härstammar från "kul
tivera" det v i l l säga att "bruka och att utvidga jorden". Så småningom 
kom ordet också att användas i sociala och samhälleliga sammanhang. 

Härvidlag kan man t i l l exempel peka på Dürkheims (1934) teoribildning. 
Denne hävdade att utvecklingen av organisationssamhället har följts av en 

desintegration av traditionella sociala mönster, ideal, trosföreställningar 

och värderingar mot ett mer fragmenterat mönster av föreställningar som 
bygger på sysselsättningsstrukturen i det nya industrisamhället. Den ar

betsdelning som är karaktäristisk för detta samhället skapar ett integra

tionsproblem, eller, kanske bättre uttryckt, ett problem när det gäller 

"kulturell sammanhållning". Man måste således hitta nya sätt att binda 

samman samhället igen i kulturellt avseende. I denna process spelar reli

gion, media och andra institutioner en viktig roll. På sätt och vis kan man 
också säga att människor som arbetar i fabriker eller på kontor i olika 

länder tillhör samma kultur. Det kan således vara mer relevant att tala om 
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industrisamhället som sådant än om industrisamhällen. Många av de vik

tiga kulturella likheter och skillnader som finns i världen i dag är för

knippade med typ av sysselsättning snarare än nationellt betingade. Det 

finns större likheter associerade med att vara fabriksarbetare, administra

tör, bankman, jordbruksarbetare än med dem som uppstår ur en nationell 

identitet. Viktiga dimensioner av modern kultur har således sina rötter i 

industrisamhällets struktur. 

Analogt kan dimensioner i försäkringskulturen ha sina rötter i försäk

ringsbranschens strukturer, det vi l l säga i ett slags maskinbyråkrati. Det 

kan därför finnas större likheter mellan yrkeskategorier än mellan män 

och kvinnor. Detta skulle kunna betyda att olika yrkesgrupper inom för

säkringsbranschen skulle mer vara kulturellt homogena, det v i l l säga ha 
mer likartade värderingar, i fråga om t i l l exempel datoriseringen än om 

jämförelsen gjordes efter könsdimensionen. Mot den bakgrunden är det 

viktigt att hålla i minnet att yrkesidentitet oavsett kön kan vara nog så 
viktig när det gäller kulturell sammanhållning. Den kan i vissa fall tänkas 

utöva ett starkare inflytande än könstillhörigheten. 

Kulturmanifestation 

Hur manifesterar sig då en kultur? Hur kan man avläsa den? Schein häv

dar i detta sammanhang att det finns olika kulturnivåer. Det synligaste 

tecknet på kultur kallar han "artefakter". I organisationssammanhang 
skulle dessa kunna vara synliga grupprodukter som fysisk arkitektur, 

språk, teknologi och produkter av denna, klädstil, umgängesvanor, myter, 
historier om organisationen, värderingar offentligt uttalade i t i l l exempel 

policydokument, eller ritualer och ceremonier (Schein, 1992). Nivån un

der kan kallas för "uttalade värderingar", t i l l exempel i strategiformule

ringar, mål eller filosofier. Därunder finns de "grundläggande antagan

dena", som är omedvetna och icke uttalade. Det ar alltså frågan om 

grundläggande perceptioner, tankar och känslor - de avgörande källorna 
ti l l värderingar och handlingar. 

För att avtäcka kulturen, det vi l l säga för att komma åt dess djupaste 

skikt, förespråkar Schein kvalitativa metoder, det vi l l säga metoder där 
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såväl forskaren som organisationens medlemmar är djupt involverade i 

"avtäckningsprocessen". Det kan ske genom en klinisk forskningsansats, 

genom aktionsforskning eller genom organisationsutveckling. 

Hofstede, å andra sidan, använder ett "lökdiagram" för att åskådliggöra 

kulturmanifestationer på olika medvetandenivåer. Ytterst och synligast 

finns "symboler" (ord, gester, bilder, objekt). Under dessa finns "hjältar" 

(personer, levande eller döda, verkliga eller imaginära) samt "ritualer" 

(kollektiva aktiviteter). Symboler, hjältar och ritualer kan samlas under 
termen "sedvänjor". Som sådana är de synliga men deras kulturella inne

börd är däremot osynlig och föreligger enbart och just på det sätt som 

dessa "sedvänjor" tolkas av de införstådda. Kulturens kärna grundas på 

värderingar. Dessa senare är breda tendenser att föredra ett visst tillstånd 

framför andra. Värderingar är riktade känslor: de har en positiv och en 

negativ sida. De gäller t i l l exempel ont mot gott, smuts mot renhet, fult 
mot vackert, onaturligt mot naturligt, onormalt mot normalt, paradoxalt 

mot logiskt, irrationellt mot rationellt. Värderingar är något av det första 
barn lär sig. Eftersom värderingar uppkommer så tidigt i våra liv stannar 

de omedvetet kvar inom oss. Därför kan de inte diskuteras eller direkt 
förstås av utomstående. Bara utifrån de sätt på vilket människor faktiskt 
agerar kan man förstå dem. 

När det gäller systematisk utforskning av värderingar är det dock både 
besvärligt och tvetydigt att utgå från människors beteenden. Hofstede me

nar därför att frågeformulär som undersöker vilka preferenser männis
kor har kan vara att föredra. Man kan då klarare se skillnader mellan 
olika gruppers och kategoriers svar. 

Schein och Hofstede, som bägge använder sig av en socialantropologisk 

definition av begreppet "kultur" och vars kulturanalyser företer många 
likheter, förespråkar således helt olika metoder för att tränga in i feno

menet. Det är alltså möjligt att använda sig av olika metoder för att förstå 
kulturella fenomen. 
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Datakultur 

"Datakultur" skulle kunna vara ett användbart begrepp för att beskriva 

hur människor tänker, känner och handlar i en datoriserad miljö. Om 

kultur är den "mentala mjukvaran", kan man tänka sig att det sker en 

mental programmering i en social miljö där datoranvändning är ett na

turligt inslag. Mentala program kan alltså komma att variera dels som 

följd av allmän social påverkan och dels som följd av specifik påverkan i 

en datormiljö. Den allmänna påverkan kan vara olika för män och kvin
nor, men hur ser den specifika påverkan ut? 

Genom att använda tekniska objekt och system skapar vi oss samtidigt 

en "teknisk referensram" gentemot vilken alla våra handlingar, vare sig 
de har med teknik att göra eller ej, bedöms. Med andra ord formar den 

tekniska processen inte bara vår perception utan också våra värderingar 
(Hill, 1988). 

V i har också sett att datoranvändning är mycket mer frekvent bland 

kvinnor än bland män i försäkringsbranschen. Av detta skäl bedöms be
greppet "datakultur" vara centralt för frågeställningarna i denna avhand

ling. Inte minst gäller detta problematiken med vilka värderingar som 
skapas hos könen som en följd av datoranvändande. 

Datorer har blivit oumbärliga i vårt samhälle och de erbjuder fantas

tiska möjligheter i arbete och i vardagsliv. Men det finns en iakttagbar 
könsskillnad i användandet av datorer. Bland barn tycks datorer vara mer 

attraktiva för pojkar än för flickor. Datorvärlden tycks vara mer kon

sistent med den manliga undgomskulturen än med feminina värderingar 
och mål (Kiesler et al., 1985). Män utformar t i l l exempel videospel, skri

ver program, säljer maskiner och undervisar inom dataområdet. Det 

uppstår följaktligen en kulturell process som får unga människor att tro 
att datorer och dataspel är t i l l för pojkar. 

Mycket lite är känt om de kulturella aspekterna av datorisering. 

Forskningen har, t i l l exempel när det gäller datautbildning, i huvudsak 

studerat så kallade programmeringsinstruktioner eller samspelet mellan 
människa och maskin - så kallat "user interface". På detta sätt har man 

hoppats kunna utröna vad som underlättar inlärning och vad som bidrar 

t i l l positiva attityder i samband med datoranvändning (Malone, 1980; 
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1981). Man har också inriktat sig på att göra datorerna användarvänliga 
(Schneider, 1982). 

Denna forskning har bidragit t i l l datorkunnandet ("computer literacy"), 

både specifikt, t i l l exempel när det gäller att undervisa om programme

ring, och i en vidare mening, t i l l exempel genom att stimulera självstyrd 

inlärning och kognitiv förmåga. Däremot har den inte beaktat den kontext 

i vilken datoranvändningen sker och orsakerna t i l l hur människor värde

rar datorer och vilka människor som uppskattar dem. Organisationers 

roll i stort när det gäller datoranvändning har också i stor utsträckning 
blivit outforskad. 

Dessa frågor kan inte besvaras genom att man studerar särdrag hos da

torer eller mjukvara utan det krävs snarare att man riktar uppmärksam
het på sociala och organisatoriska karaktäristika och på människors reak

tioner på dessa karaktäristika (Kiesler et al., ibid.). 

Datoranvändning är mer än en uppsättning specifika färdigheter. 
Datoranvändning är inbäddad i ett socialt system som består av delade 

värderingar och normer, en speciell vokabulär, humor, status och pre
stige, en åtskillnad av tillhörighet och icke tillhörighet. Det finns, kort 
sagt, en kultur att ta hänsyn t i l l i detta sammanhang. 

Det första mötet med denna kultur kan vara avsrkäckande (Sproull et 
al., 1984). Datoranvändningens stiliserade väsen med dess godtyckliga 

konventioner kan få människor att känna att de förlorar kontrollen över 
sitt verksamhetsområde. Datavärlden kan därför upplevas som främ

mande. Den första socialiseringen när det gäller datorer är således viktig. 

Forskning har visat att kvinnor i större utsträckning än män har reagerat 
negativt vid den första kontakten med datorer (Kiesler, Sproull & Eccles, 

1985). 

Datakulturen kan alltså vara en förklaring t i l l den uppenbara skillnad 
som finns när det gäller pojkars och flickors attraktion t i l l datorer. Inte 

ens spel eller spelhallar förmår locka flickor. Än mindre utbildning inom 

området. Hur kan detta komma sig? Hur utvecklas kvinnors attityder til l 

datorer? Dessa är aspekter av datakulturen som kommer att diskuteras 
mer utförligt i nästa avsnitt. 
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Kvinnors attityder till datorn 

En del förklaringar t i l l hur särskilt kvinnors attityder t i l l datorer utveck

las har givits av nedan nämnda forskare. Kramer och Lehman (1990) och 

Ray och Barton (1991) menar för sin del att det finns ett komplext mön

ster av samband i utvecklingen av attityder gentemot datorer. Dessa atti

tyder kan dels återfinnas i datakulturen men också i arbete och i utbild

ning och de kan förklara kvinnors "undvikande" beteende när det gäller 

datorer. 

Perry och Greber (1990) menar att det viktigaste när det gäller kvin

nors erfarenhet är den socialt konstruerade beskaffenheten, eller kultu

ren, som har utvecklats i samband med datoranvändning. 
Edwards (1990) argumenterar för att datorer har kommit att symboli

sera "den rena logikens rigiditet och det opersonliga i företag och förvalt

ningar". Edwards tror att kvinnor är oroliga för detta opersonliga som 
driver på tekniken. Detta är tydligt t i l l exempel i den militära utveck

lingen av högteknologiska vapen och författaren menar att kvinnor för
knippar det högteknologiska kriget med den "annorlunda men maskulina 

världen innanför datorn". 

Det har också hävdats att kvinnor är känsliga för den datateknik som 
tenderar att tränga igenom och breda ut sig i samhället och för de kostna

der som åsamkas av felanvändning och funktionsfel. Man kan också peka 

på det ökade antalet av så kallade "offerlösa brott" som begås genom ma
nipulation av data. Man kan också tillägga de katastrofer som tillskrivs 

funktionsfel i datasystem som ti l l exempel Chernobyl och flygplanskra

scher (Forester & Morrison, 1990). 
Turkle (1988) citerar kvinnor som blivit skrämda av den "machokul-

tur" som skapats av manliga "hackers". De kvinnliga studenter som ingick 

i hennes undersökning fruktade den manliga relationen t i l l datorerna och 

det sätt på vilket maskinerna tydligen ersatt människor i männens liv. 

Turkle kommenterar att kvinnorna har lyckats bli kompetenta när det 

gäller att använda datorer, "men samtidigt med deras ökade kompetens 

infann sig fruktan för maskinen som en destruktiv kraft". 

Kvinnors fruktan för det maskulint aggressiva i datakulturen har också 

identifierats av Kiesler, Sproull och Eccles (1985), liksom av Edwards 
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(1990) som menar att kvinnor ser "beräkningens rena logik" som en " f i 

entligt dominerande kraft". Dataspråket understryker dessa uttalanden. 

Turkle och Papert (1990) hävdar så t i l l exempel att datoranvändning på 

samma sätt som vetenskaplig objektivitet är associerad med ett maktspråk 
över naturen och människorna: 

"Programs and operating systems are "crashed" or "killed". We write 

this paper on a computer whose operating system asks if it should 

"abort" an instruction it cannot "execute"" (s 151). 

Zuboff (1988) pekar på ett antal faktorer som kan bidra t i l l att kvinnor 

är ovilliga t i l l att arbeta med datorer. Kvinnor är kanske i större ut
sträckning än män oroade för de negativa effekter datorer kan ha i ar

betslivet, kanske framför allt effekterna av att förlora jobb på grund av 

dem och av att förlora yrkeskompetensen. Zuboff beskriver hur datorer 
översätter arbetet "ord för ord" och ersätter vad som en gång var konkret 

och fysiskt med det som är abstrakt och elektroniskt. Hon rapporterar att 
många kvinnor är mycket missnöjda med att arbeta med datorer. Arbetet 

ses som lågavlönat med inregistrering av data som en huvuduppgift, som 
en slags "elektronisk godisbutik" men där den faktiska arbetssituationen 
ser ut som en kvarleva från tidigare exploatering av kvinnor i fabriker. 

Zuboff varnar också för att datateknologin inte bara automatiserar utan 
också samtidigt "informerar" genom automatisk registrering av hur 
människor presterar i sina arbeten. 

På liknande sätt föreslår Bowers (1988) att män och kvinnor har an
ledning att frukta förändringar i arbetet genom datoranvändning och att 

de borde utmana den teknikfilosofi som understöder teknikens bidrag til l 
att upprätthålla de institutionella makthavarnas position. 

Själva arbetsuppgifterna tycks inte attrahera kvinnor som ser program

mering, datateknik och systemvetenskap som ensamarbete medan de sna

rare är intresserade av samarbete med arbetskamrater och av arbete med 

människor. Dessa uppfattningar om kvinnors preferenser när det gäller 

arbetsuppgifter kan dock ifrågasättas vilket har betonats av Dreyfus & 
Dreyfus (1987). 
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Kramer och Lehman (1990) pekar på att få kvinnor, som ska lära sig 

att använda dator, har den breda kunskap om datortillämpningar och 

karriärmöjligheter som skulle kunna tilllåta dem att i fantasin föreställa 

sig hur de skulle kunna använda datorn på sätt som kanske bäst skulle 

passa deras egen individuella förmåga samt egna intressen och värde

ringar. De har med andra ord inte tillgång t i l l den senaste utvecklingen 

inom datateknologin, som t i l l exempel t i l l expertsystem, hypermedia eller 

mjukvara, det vi l l säga teknologi som stödjer samarbete. 
Turkle och Papert (1990) argumenterar för ett accepterande av en epis-

temologisk, det v i l l säga en kunskapsteoretisk, pluralism i datakulturen, 

vilken erkänner olika sätt att känna och tänka på. Denna pluralism skulle 

kunna innehålla bland annat följande hypotes: kvinnor känner sig främ
mande inför den rådande datakulturen på grund av deras relationsbase-

rade snarare än analytiska sätt att tänka. De båda forskarna menar även 
att ett accepterande av alternativa tänkesätt inom datakulturen kommer att 

göra tekniken användbar för kvinnor på ett för dem själva definierbart 

sätt. De varnar däremot för att en ny social konstruktion av datorn kom

mer att bli nödvändig innan datorn är accepterad som ett expressivt me
dium som uppmuntrar olika och varierande användningssätt. De nya pro

gram som i dag utvecklas, t i l l exempel "Hypertext", kan vara ett steg i 

rätt riktning. 
Filosofer och kritiska författare som Bolter (1991) och Landow (1992) 

har pekat på den radikala och revolutionerande förändring som pro
grammering med just Hypertext innebär. De menar att samhället nu är 
inne i en ny fas av "late age of print". Den här nya fasen av mjukvaruut-
veckling är väsentligen olik den tidigare, där endast dataspecialister och 

programmerare var inblandade (Joyce, 1988). Att t i l l exempel författare 

och utbildare i högre grad kommer att vara inblandade i mjukvarupro

duktion innebär en utveckling, och en radikal förändring, av datakulturen 

och det kan härigenom bli möjligt med nya sociala konstruktioner när det 

gäller datorn. Detta kan komma att gynna kvinnor mer än vad som är 

fallet med den förhärskande datakulturen (Roberts, 1994). 

Henwood (1993) analyserar den forskning som förekommit inom om

rådet genus och teknik och menar att förståelseramarna tycks vara be
gränsade t i l l teknologisk determinism och teknologisk essentialism. 
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Hen woods egen ståndpunkt är att den ojämlikhet som påvisats mellan kö

nen relativt tekniken snarare är betingad av genus och teknik än av sociala 

konstruktioner. Denna idé har uttryckts även av en rad andra forskare 

(Floyd, 1992; Dahlbom, 1992; Murray, 1993 samt Henwood, 1993). Mc 

Neil (1987) och Linn (1987) representerar för sin del ett nytt tänkande 

när det gäller genus och teknik. De argumenterar således för ett större 

uppmärksammande av de symboliska aspekterna av teknik och för en 

förståelse av teknik som kultur. De arbetar inom ramen för genus och 

teknik som en social konstruktion, men deras analys representerar ett nå

got annorlunda angreppssätt, åtminstone jämfört med dagens feministiska 

forskning inom området, som tenderar att förstå teknologin på ett mate
riellt sätt som en artefakt ehuru färgad av specifika intressegruppers vär
deringar. 

Datakultur i försäkringsbranschen 

Datakulturen i försäkringsvärlden har varit "manlig". Programmerare 
och ADB-specialister har traditionellt varit män även om man har kunnat 

se en tydlig inbrytning av kvinnor på senare tid (Westerström, 1994). 
Datoriseringen har inneburit stora investeringar i branschen och viktiga 

strategiska beslut som vanligtvis verkställs av män i ledande positioner. I 
och med att de som starkt bidragit t i l l att forma försäkringskulturen har 

varit män så kan man också förmoda att det har skett en överföring av 
manliga värderingar t i l l datoranvändarna - att det är männen som givit 
tekniken dess mening ( jfr figur 9:1). 

Utvecklingen i försäkringsbranschen när det gäller datoranvändning 
uppvisar ett tydligt mönster. Datoriseringen där har naturligtvis skett i en 

branschspecifik kontext. Den har skett succesivt och i perioder av expan

sion där produktionseffektivitet, stordrift och storskalighet hyllats. 
Arbetsfördelningen mellan yrkesgrupper och mellan kön har varit 

mycket tydlig och i försäkringsbranschen är det manliga säljare som varit 

de mest tveksamma ti l l att använda datorer eftersom dessa har förknippats 

med dataexperter. Datorer har dessutom förknippats med kvinnor i lägre 

positioner, varför incitamenten ti l l att acceptera tekniken kanske inte har 
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funnits hos säljarna. Det är först i och med att persondatorerna fått ökad 

spridning som den nya teknikan har upplevts som attraktiv att använda 
även för försäkringstjänstemän i högre positioner. 

Datoriseringen i branschen har alltså expanderat i en kontext där män 

varit experterna och kvinnorna varit användarna. Kan man då anta att det 

finns skillnader mellan könen i värderingar av datorn? Kan man anta att 

den mentala programmering när det gäller attityder t i l l datorer, som äger 

rum i en vidare samhällelig kontext, också slår igenom i försäkrings

branschen så att män och kvinnor har olika värderingar av datorn - att de 
har olika "datakultur"? 

Sker den kulturella programmeringen såsom Hofstede antar att den gör 

(se figur 9:11) skulle man kunna tala om en branschspecifik programme
ring av "datakulturen". En långsiktig konsekvens av datoranvändning 

skulle då kunna vara att män och kvinnor närmar sig eller fjärmar sig 

från varandra i attityder och värderingar av datorn. Man skulle kunna 
tänka sig att medfödda pykologiska skillnader mellan könen skulle kunna 

förstärkas respektive försvagas genom den branschspecifika kulturella 
programmeringen. 

Hypotesen att män och kvinnor möjligen närmar sig varandra när det 
gäller värderingar skulle kunna stödjas av det faktum att kvinnor i så hög 

grad är datoranvändare. Att kvinnor använder datorerna mer skulle 
kunna bidra t i l l att de får en förändrad attityd t i l l dem och att män och 

kvinnor i det långa perspektivet skulla kunna komma att värdera datorn 
på ett likartat sätt. 

Fjärmandet mellan män och kvinnor, å andra sidan, skulle kunna vara 
betingat av att datakulturen i branschen ser ut som den gör - det v i l l säga 

att den är manlig, att tudelningen i yrkesstrukturen ser ut som den gör 

och att det existerar andra grundläggande värderingar i samhället, t i l l ex

empel att datorerna primärt tillhör den manliga sfären. Detta tillsamman

taget skulle kunna slå igenom långsiktigt så att män och kvinnor uppvisar 
olika värderingar vad gäller datoriseringen. 

Föreliggande data från min undersökning kan emellertid inte belysa om 

skillnader i värderingar mellan män och kvinnor med avseende på datori
seringen har ökat eller minskat över tiden. För detta ändamål skulle man 

behöva en undersökning som innehöll observationer från olika tidpunk-
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ter, det vil l säga någon form av longitudinell undersökning. Avsikten med 

den här gjorda dataredovisning är därför snarare att beskriva hur data

kulturen ser ut just nu i försäkringsbranschen. Angreppssättet är i allt vä

sentligt explorativt, eftersom mycket få undersökningar av detta slag ge

nomförts, både i Sverige och internationellt sett. 

Det jag framför allt är intresserad av är om män och kvinnor i försäk

ringsbranschen har olika attityder t i l l "maskinen"? Har män och kvinnor 

olika värderingar av datorn och dess "mening"? Finns det en manlig och 

en kvinnlig datakultur? 

För att besvara denna problemställning har ett block av frågor ställts 

t i l l respondentema. Det handlar om frågorna 21 - 49 i enkäten. Jag har 

alltså valt att använda enkätdata för att beskriva datakulturen i branschen. 

Resultaten från enkätundersökningen redovisas i följande avsnitt. 

Resultat 

Den första frågan som avsåg att visa hur de försäkringsanställda ser på 
datorn var formulerad på följande sätt: "Datorn är för dig? Välj tre alter
nativ som bäst överensstämmer med din uppfattning". Respondentema 

gavs således möjlighet att välja tre av följande alternativ: "ett hjälpme
del", "ett arbetsredskap", "en maskin", "en skrivmaskin", "en räknema

skin", "en apparat", "en informationskanal", "en leksak", "ett verktyg", 

"en burk", "en krångelapparat" eller "ett elände". Svarsfördelningen visas 
i tabell 9:1: 
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Tabell 9:1 Datorn är för dig? Välj tre alternativ som bäst överens
stämmer med din uppfattning. Män, kvinnor, totalt. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Män Kvinnor Totalt 
Ett hjälpmedel 73,7 78,9 76,3 

Ett arbetsredskap 67,9 80,2 74,1 

En maskin 3,7 2,4 3,0 
En skrivmaskin 23,1 33,0 28,1 

En räknemaskin 7,6 6,1 6,9 

En apparat 9,5 7,1 8,3 
En informationskanal 59,1 69,7 64,5 
En leksak 2,2 0,8 1,5 
Ett verktyg 26,4 11,7 19,0 
En burk 6,3 5,5 5,9 

En krångelapparat 2,2 4,2 3,2 
Ett elände 1,2 1,0 1,1 
Ej uppgift 6,6 0,7 3,6 

N=5792 N=5882 N=11674 

De flesta (76 procent) uppfattar enligt tabell 9:1 datorn som "ett hjälp

medel", tätt följt av "ett arbetsredskap" (74 procent) och "en informa

tionskanal" (65 procent). Därefter är det ett påtagligt avstånd t i l l nästa 
alternativ: "en skrivmaskin". På femte plats kommer svarsalternativet 

"ett verktyg" och på sjätte plats "en apparat". Endast en liten andel av 

respondentema uppfattar datorn som "en burk", "en krångelapparat", "en 

maskin", "en leksak" eller "ett elände". De positiva omdömena överväger 
således kraftigt. 

Materialet uppdelat på män och kvinnor redovisas också i tabell 9:1. 

För 74 procent av männen är datorn "ett hjälpmedel", för 68 procent "ett 

arbetsredskap" och för 59 procent "en informationskanal". Vidare är da

torn för 26 procent "ett verktyg" och för 23 procent "en skrivmaskin". 

De mest frekventa alternativen i fallande ordning är, som synes, "ett 

hjälpmedel", "ett arbetsredskap", "en informationskanal", "ett verktyg" 

samt "en skrivmaskin". "En apparat", "en räknemaskin", "en burk", "en 
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maskin", "en krångelapparat", "en leksak" eller "ett elände" väljs som 

svarsalternativ i mindre utsträckning. 

Som synes svarar män och kvinnor relativt likartat om man ser t i l l den 

inbördes rangordningen av svarsalternativen. För kvinnorna är dock da

torn i första hand "ett arbetsredskap" medan den för männen är "ett 

hjälpmedel". Män sätter också "ett verktyg" före "en skrivmaskin" medan 

det omvända förhållandet gäller för kvinnor. 

Materialet har också delats upp på yrken. Svarsfördelningarna för yr

kena fälttjänstemän, kundtjänstemän och skadereglerare presenteras i ta

bell 9:2. 

Tabell 9:2 Datorn är för dig? Välj tre alternativ som bäst överens
stämmer med din uppfattning. Fälttjänstemän, kundtjän
stemän och skadereglerare. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Fälttj Kundtj Skaderegi Totalt 

Ett hjälpmedel 77,1 78,4 76,2 76,3 

Ett arbetsredskap 66,7 80,7 71,9 74,1 

En maskin 1,0 1,0 6,9 3,0 

En skrivmaskin 15,5 26,9 40,9 28,1 

En räknemaskin 8,4 5,2 7,9 6,9 

En apparat 9,7 8,7 7,1 8,3 

En informationskanal 65,8 74,8 55,8 64,5 

En leksak 1,3 1,4 2,0 1,5 

Ett verktyg 19,5 11,2 15,6 19,0 

En burk 4,6 8,1 5,8 5,9 

En krångelapparat 2,8 1,9 6,3 3,2 

Ett elände 1,6 0,9 1,1 1,1 
Ej uppgift 9,7 3,6 2,8 3,6 

(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=11674) 

Tabellen ovan visar att de tre yrkesgrupperna svarar ganska samstämmigt 
när det gäller valda svarsalternativ. Datorn är för de flesta "ett hjälpme

del", "ett arbetsredskap" och "en informationskanal". Det finns dock 
också vissa skillnader mellan dessa yrkesgrupper. Datorn är i större ut-
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sträckning "ett arbetsredskap" för kundtjänstemännen än för fälttjänste
männen. Datorn är vidare i högre grad "en skrivmaskin" för skaderegle

rama än för fälttjänstemän och kundtjänstemän. Den är också i mindre 

utsträckning "en informationskanal" för skadereglerare än för kundtjän

stemän. Dessutom är den mera "ett verktyg" för fälttjänstemän än för 

kundtjänstemän. Det finns således en viss variation mellan de olika yrkes

gmppema i hur datom uppfattas av dem. 

Materialet uppdelat på män och kvinnor inom de olika yrkesgmppema 
fälttjänstemän, kundtjänstemän och skadereglerare presenteras i tabellerna 

9:3-9:5. Först presenteras siffrorna för fälttjänstemän. 

Tabell 9:3 Datom är för dig? Välj tre alternativ som bäst överens
stämmer med din uppfattning. Gmppen "fälttjänstemän" 
uppdelad på män och kvinnor. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Män Kvinnor Totalt 

Ett hjälpmedel 76,5 81,5 77,1 

Ett arbetsredskap 64,9 80,0 66,7 

En maskin 1,1 0,4 1,0 

En skrivmaskin 17,1 4,2 15,5 

En räknemaskin 8,9 4,6 8,4 

En apparat 10,5 3,5 9,7 

En informationskanal 62,8 88,1 65,8 

En leksak 1,5 0,4 1,3 

Ett verktyg 19,7 18,4 19,5 

En burk 5,1 1,2 4,6 

En krångelapparat 2,9 1,9 2,8 

Ett elände 1,8 0 1,6 

Ei uppgift 9,0 0,4 7,9 

(N=1918) (N=261) (N=2180) 

Det finns uppenbara könsskillnader i hur datom uppfattas mellan män och 

kvinnor inom yrkesgruppen fälttjänstemän. Männen uppfattar datom i 

mycket högre grad som "en skrivmaskin" än kvinnorna (17 procent jäm-
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fört med fyra procent). Likaså har de svarat "en apparat" i större ut
sträckning än kvinnorna (10 procent jämfört med tre procent). 
Kvinnorna uppfattar datorn som "en informationskanal" i högre grad än 
männen (88 procent jämfört med 63 procent). Svarsalternativet "ett ar
betsredskap" väljs också oftare av kvinnorna än av männen (80 procent 
jämfört med 65 procent). Kvinnorna tycks således på det hela taget vara 
mer positiva till datorn än vad som är fallet med männen. 

Tabell 9:4 visar motsvarande svarsfördelning inom yrkesgruppen kund
tjänstemän: 

Tabell 9:4 Datorn är för dig? Välj tre alternativ som bäst överens
stämmer med din uppfattning. Gruppen "kundtjänstemän" 
uppdelad på män och kvinnor. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Män Kvinnor Totalt 
Ett hjälpmedel 70,9 80,0 78,4 
Ett arbetsredskap 61,8 84,7 80,7 
En maskin 2,6 0,6 1,0 
En skrivmaskin 7,9 31,0 26,9 
En räknemaskin 7,9 4,6 5,2 
En apparat 13,1 7,8 8,7 
En informationskanal 55,2 79,0 74,8 
En leksak 2,6 1,1 1,4 
Ett verktyg 22,3 8,8 11,2 
En burk 15,8 6,5 8,1 
En krångelapparat 0 2,3 1,9 
Ett elände 0 1,1 0,9 
Ej uppgift 18,6 0,4 3,6 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Det finns uppenbara könsskillnader i hur kundtjänstemän uppfattar da
torn. För kvinnorna är datorn i större utsträckning "en skrivmaskin" än 
för männen (31 procent jämfört med åtta procent). För kvinnorna är 
också datorn i högre grad än för männen "ett arbetsredskap" (85 procent 
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jämfört med 62 procent) samt "en informationskanal" (79 procent jäm
fört med 55 procent). Männen svarar mera frekvent än kvinnorna att 
datorn är "ett verktyg" (22 procent jämfört med nio procent). Också i 
detta fall tenderar således kvinnorna att vara mer positiva i sin inställning 
till datorn än vad männen gör. 

Tabell 9:5 visar motsvarande svarsfördelning inom yrkesgruppen ska
dereglerare: 

Tabell 9:5 Datorn är för dig? Välj tre alternativ som bäst överens
stämmer med din uppfattning. Gruppen "skadereglerare" 
uppdelad på män och kvinnor. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Män Kvinnor Totalt 

Ett hjälpmedel 70,6 82,5 76,4 

Ett arbetsredskap 71,6 69,8 70,7 

En maskin 7,9 5,5 6,7 
En skrivmaskin 31,2 51,8 41,2 

En räknemaskin 7,1 8,2 7,7 

En apparat 8,3 5,7 7,1 
En informationskanal 57,0 55,1 56,1 
En leksak 3,8 0 2,0 
Ett verktyg 17,3 13,9 15,7 

En burk 6,7 5,0 5,9 
En krångelapparat 3,5 9,4 6,4 

Ett elände 1,3 0,8 1,1 
Ej uppgift 5,4 0 2,8 

(N=2098) (N=1973) (N=1973) 

Skillnaderna är inte lika stora mellan män och kvinnor inom yrkesgrup
pen skadereglerare som inom yrkesgrupperna fälttjänstemän och kund
tjänstemän. Det finns dock vissa könsskillnader även här. Kvinnorna upp
fattar således i högre grad än männen datorn som "ett hjälpmedel" (83 
procent jämfört med 71 procent). Datorn uppfattas också oftare som "en 
skrivmaskin" av kvinnorna än av männen (52 procent jämfört med 31 
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procent). I denna grupp finns dock inte någon nämnvärd skillnad mellan 
män och kvinnor när det gäller svarsalternativen "en apparat", "en in
formationskanal" eller "ett verktyg". 

Sammanfattningsvis kan man säga att de svarsalternativ som i första 
hand valts på frågan om hur datorn uppfattas är "ett hjälpmedel", "ett ar
betsredskap" och "en informationskanal". Det är således frågan om 
mycket positiva konnotationer. Viss variation finns dock i svaren, fram
för allt mellan könen. Det är emellertid ganska svårt att tolka dessa data. 
Männen tycks gilla svarsalternativen "apparat" och "verktyg" mer än 
kvinnorna. Det finns också skillnader mellan kvinnors svar. Detta förhål
lande redovisas i nedanstående tabell 9:6 i vilken kvinnorna inom de olika 
yrkesgrupperna jämförs. 

Tabell 9:6 Datorn är för dig? Välj tre alternativ som bäst överens
stämmer med din uppfattning. Kvinnor inom olika yrkes
grupper. Procentuell fördelning. Viktade populationssiff
ror. De största skillnaderna är markerade men fetstil. 

Fälttjänstem. 
kvinnor 

Kundtjänst, 
kvinnor 

Skaderegi. 
kvinnor 

Ett hjälpmedel 81,5 80,0 82,5 
Ett arbetsredskap 80,0 84,7 69,8 
En maskin 0,4 0,6 5,5 
En skrivmaskin 4,2 31,0 51,8 
En räknemaskin 4,6 4,6 8,2 
En apparat 3,5 7,8 5,7 
En informationskanal 88,1 79,0 55,1 
En leksak 0,4 1,1 0 
Ett verktyg 18,4 8,8 13,9 
En burk 1,2 6,5 5,0 
En krångelapparat 1,9 2,3 9,4 
Ett elände 0 1,1 0,8 
Ej uppgift 0,4 0,4 0 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=261) (N=2489) (N=1973) 

Som tabell 9:6 visar finns stora skillnader mellan kvinnor i de olika jäm
förda yrkesgrupperna i hur de uppfattar datorn. De största skillnaderna 
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gäller svarsalternativen "ett arbetsredskap", "en skrivmaskin", "en infor
mationskanal", samt "en krångelapparat". Datorn är i liten utsträckning 
en skrivmaskin för en kvinnlig fälttjänsteman medan den är det i mycket 
hög grad för en kvinnlig skadereglerare. För den kvinnliga skadereglera-
ren är datorn också i viss mån "en krångelapparat" och i mindre grad "en 
informationskanal" i en jämförelse med kvinnorna i de andra yrkesgrup
perna. 

En något spekulativ tolkning av dessa data skulle kunna se ut på följande 
sätt: Kvinnliga kundtjänstemän, som har den längsta erferanheten av att 
använda datorer i branschen, ser datorn i huvudsak som "ett arbetsred
skap" i högre grad än män. Om datorerna introducerats som ett hjälpme
del, eller som ett arbetsredskap, i arbetet så tycks denna "ideologi" helt 
klart ha slagit igenom inte bara bland kundtjänstemän utan även i övriga 
yrkesgrupper. För kundtjänstemän blir dock detta förhållande särskilt 
tydligt. Det är kanske inte så överraskande med tanke på att de sitter så 
mycket vid sin dator och knappast kan uträtta någonting utan datorns 
hjälp. Samma sak gäller för de kvinnliga fälttjänstemännen som också 
gärna valt svarsalternativet "ett hjälpmedel". Fälttjänstemannagruppen 
var, enligt vad man vet av erfarenhet, till att börja med tveksam till da
torn och använder den inte alls i samma utsträckning som andra grupper. 
Kvinnorna inom denna kategori uppfattar den dock i lika hög grad som 
kvinnliga kundtjänstemän som ett hjälpmedel. 

Att kvinnor skulle ha en negativ inställning till datorer stöds inte av 
ovanstående resultat. Inte heller tycks de se datorn (maskinen) som något 
som enbart tillhör den materiella, objektiva verkligheten. I så fall skulle 
man ha förväntat sig att fler kvinnor skulle ha uppfattat datorn som "en 
maskin", "ett verktyg", "en apparat" eller liknande. Valet av svarsalter
nativ indikerar snarare en slags ömsesidighet mellan datorn och använda
ren. Det är kanske en viss överdrift att tala om interaktion, men tanken 
kan lätt ledas åt detta håll. Att datorn inte bara kan ses som hjälpmedel 
vid till exempel premieberäkningar utan också som en informationskanal 
är också helt uppenbart. 

Det finns också skillnader mellan männens svar. Detta förhållande bely
ses närmare i tabell 9:7 i vilken männen inom de olika yrkesgrupperna 
jämförs. 
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Tabell 9:7 Datorn är för dig? Välj tre alternativ som bäst överens
stämmer med din uppfattning. Män inom olika yrkesgrup
per. Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 
De största skillnaderna är markerade men fetstil. 

Fälttjänstem. Kundtjänst. Skaderegi. 
män män män 

Ett hjälpmedel 76,5 70,9 70,6 
Ett arbetsredskap 64,9 61,8 71,6 
En maskin 1,1 2,6 7,9 
En skrivmaskin 17,1 7,9 31,2 
En räknemaskin 8,9 7,9 7,1 
En apparat 10,5 13,1 8,3 
En informationskanal 62,8 55,2 57,0 
En leksak 1,5 2,6 3,8 
Ett verktyg 19,7 22,3 17,3 
En burk 5,1 15,8 6,7 
En krångelapparat 2,9 0 3,5 
Ett elände 1,8 0 1,3 
Ej uppgift 9,0 18,6 5,4 
Summa (N=1918) (N=534) (N=2098) 

Som tabell 9:7 visar finns skillnader mellan män i olika yrkesgrupper. De 
största skillnaderna ligger i svarsalternativen "arbetsredskap", "skrivma
skin" och "burk". Datorn är i liten utsträckning en skrivmaskin för en 
manlig kundtjänsteman medan den är det i hög grad för en manlig skade
reglerare. 

Upplevelser av datorn 

Frågeformuläret innehöll ytterligare ett frågebatteri som avsåg att mäta 
upplevelserna av datorn utifrån de egna erfarenheterna. 

Den första frågan i detta batteri formulerades så här: "Hur upplever du 
datorn? Vilken erfarenhet har du? Ta ställning till följande motsatspar 
och markera på skalan var på skalan din uppfattning ligger". Resultaten 
för samtliga respondenter redovisas i tabell 9:8. 
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Tabell 9:8 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? Totalt. 
Procentuell fördelning. Den position på skalan som fått de 
flesta valen är markerad med fetstil.Viktade populations
siffror. N= 11674. 

Opersonlig 34,4 16,0 28,6 12,2 2,6 Personlig 
Hotande 2,1 6,7 32,4 26,5 25,9 Harmlös 
Skrämmande 2,1 7,5 26,8 28,0 30,0 Ofarlig 
Praktisk 54,7 28,9 5,3 4,1 1,3 Opraktisk 
Kul 25,5 27,6 28,5 8,7 3,6 Ointressant 
Styrande 10,8 21,1 35,8 18,1 8,4 Följsam 
Intressant 24,3 32,1 24,9 7,0 6,0 Identitetslös 
Användbar 65,2 21,7 3,7 1,8 2,0 Onödig 
Struktur 29,1 36,7 25,9 1,4 0,5 Kaos 
Positiv 30,7 41,6 17,7 1,5 0,9 Negativ 
Livlös 22,0 17,4 J 5 , 7 12,2 5,8 Levande 
Flexibel 13,7 21,6 32,4 17,1 9,2 Inrutad 
Nödvändig 62,6 24,3 5,4 0,7 1,2 Onödig 
Tråkig 6,2 9,4 47,2 24,2 6,4 Lustfylld 
Filter 1,1 5,4 47,3 27,2 7,1 Flöde 
Arbetslust 14,7 32,8 36,1 7,1 2,1 Tristess 
Robust 7,5 23,2 46,9 10,5 3,4 Skör 
Pålitlig 14,8 44,0 26,2 8,4 0,7 Falsk 
Syndabock 2,5 5,6 59,3 19,4 5,9 Frälsare 
Tidsfördriv 0,5 0,7 7,1 21,4 64,3 Arbetsredskap 
Driftsäker 8,2 32,0 26,9 21,4 5,8 Driftstörningar 
Kompetent 16,5 37,3 29,3 3,6 6,2 Hjälplös 
Kontroll 12,6 40,5 33,7 3,4 1,7 Vanmakt 
Utveckling 39,6 37,0 11,9 2,2 1,8 Stagnation 
Möjlighet 45,8 37,6 7,0 3,1 0,8 Hinder 
Vision 31,8 31,2 22,5 4,6 1,9 Begränsning 
Merarbete 1,0 5,4 11,3 34,9 41,4 Förenkling 
Demokratisk 4,7 8,7 57,7 11,0 8,0 Auktoritär 
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Hela materialet uppdelat på kön redovisas i nedanstående tabeller: 

Tabell 9:9 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? Män. 
Procentuell fördelning. Den position på skalan som fått de 
flesta valen är markerad med fetstil. Viktade populations
siffror. N=5792. 

Opersonlig 36,7 15,8 22,5 14,1 2,9 Personlig 
Hotande 2,0 8,1 28,1 27,6 26,1 Harmlös 
Skrämmande 2,2 7,8 20,7 29,7 32,0 Ofarlig 
Praktisk 54,1 27,5 4,9 4,4 1,3 Opraktisk 
Kul 16,9 30,7 33,5 7,5 3,1 Ointressant 
Styrande 6,9 19,3 35,7 22,2 7,9 Följsam 
Intressant 22,8 31,9 24,5 8,6 4,4 Identitetslös 
Användbar 58,1 25,3 3,9 2,4 2,6 Onödig 
Struktur 29,7 41,4 18,4 1,3 0,7 Kaos 
Positiv 30,6 44,4 14,6 1,6 0,8 Negativ 
Livlös 21,8 18,3 33,6 11,9 6,5 Levande 
Flexibel 14,6 23,2 31,8 15,4 6,6 Inrutad 
Nödvändig 54,7 28,7 6,5 1,1 1,0 Onödig 
Tråkig 4,8 9,2 46,4 24,2 7,6 Lustfylld 
Filter 1,3 5,8 41,8 33,9 7,3 Flöde 
Arbetslust 14,5 35,8 30,6 8,9 1,9 Tristess 
Robust 8,5 23,6 44,8 10,4 4,0 Skör 
Pålitlig 13,2 46,6 23,7 7,9 0,6 Falsk 
Syndabock 2,0 3,9 56,6 19,2 10,1 Frälsare 
Tidsfördriv 0,7 0,7 7,6 24,9 57,9 Arbetsredskap 
Driftsäker 9,2 41,5 19,5 18,8 3,0 Driftstörningar 
Kompetent 15,5 38,7 27,0 2,9 7,3 Hjälplös 

Kontroll 12,9 45,8 28,5 2,5 1,3 Vanmakt 
Utveckling 38,0 38,8 11,9 2,2 1,1 Stagnation 
Möjlighet 43,9 37,7 8,6 1,0 0,8 Hinder 
Vision 35,4 32,5 19,0 2,8 1,8 Begränsning 
Merarbete 1,7 2,7 9,9 41,5 36,0 Förenkling 
Demokratisk 7,8 7,7 55,6 12,5 5,5 Auktoritär 
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Tabell 9:10 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? 
Kvinnor. Procentuell fördelning. Den position på skalan 
som fått de flesta valen är markerad med fetstil. Viktade 
populationssiffror. N=5882. 

Opersonlig 32,1 16,2 34,5 10,2 2,3 Personlig 
Hotande 2,2 5,3 36,7 25,3 25,7 Harmlös 
Skrämmande 2,0 7,2 32,8 26,2 28,0 Ofarlig 
Praktisk 55,4 30,3 5,8 3,7 1,2 Opraktisk 
Kul 33,9 24,4 23,6 9,9 4,0 Ointressant 
Styrande 14,7 22,8 35,9 14,1 8,9 Följsam 
Intressant 25,8 32,4 25,3 5,4 7,6 Identitetslös 
Användbar 72,3 18,1 3,6 1,1 1,5 Onödig 
Struktur 28,6 32,0 33,3 1,5 0,2 Kaos 
Positiv 30,7 38,8 20,8 1,5 1,0 Negativ 
Livlös 22,2 16,6 37,8 12,6 5,1 Levande 
Flexibel 12,9 20,0 33,0 18,8 11,8 Inrutad 
Nödvändig 70,3 20,1 4,2 0,3 1,5 Onödig 
Tråkig 7,5 9,5 48,0 24,2 5,2 Lustfylld 
Filter 0,9 5,0 52,5 20,6 6,9 Flöde 
Arbetslust 15,0 29,8 41,4 5,5 2,2 Tristess 
Robust 6,6 22,9 48,9 10,6 2,9 Skör 
Pålitlig 16,4 41,5 28,6 9,0 0,7 Falsk 
Syndabock 3,0 7,3 62,1 19,5 1,7 Frälsare 
Tidsfördriv 0,2 0,7 6,7 17,9 70,6 Arbetsredskap 
Driftsäker 7,3 22,8 34,2 23,9 8,5 Driftstörningar 
Kompetent 17,6 36,0 31,6 4,3 5,1 Hjälplös 
Kontroll 12,3 35,3 38,3 4,3 2,0 Vanmakt 
Utveckling 41,2 35,1 12,0 2,2 2,5 Stagnation 
Möjlighet 47,7 37,6 5,4 5,2 0,7 Hinder 
Vision 28,3 29,9 25,8 6,4 2,1 Begränsning 
Merarbete 0,3 8,2 12,7 28,5 46,7 Förenkling 
Demokratisk 1,7 9,7 59,8 9,6 10,5 Auktoritär 
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Som tabellerna 9:9 och 9:10 visar svarar män och kvinnor något olika på 
denna semantiska differential. För att få en bättre överblick över 
materialet rangordnades de fem items som fått högst frekvens på 
extremvärdena i tabell 9:8. På motsvarande sätt rangordnades de fem 
items som har lägst frekvens. Sammanställningen har gjorts för det totala 
materialet men också för män (från tabell 9:9) och kvinnor (från tabell 
9:10). 

Tabell 9:11 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? 
Sammanställning av de items som fått det största respek
tive det minsta antalet preferenser. Män. Kvinnor. Totalt. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Item Män Kvinnor Totalt 
Användbar 58,1 72,3 65,2 

Arbetsredskap 57,9 70,6 64,3 
Nödvändig 54,7 70,3 62,6 
Praktisk 54,1 55,4 54,7 
Möjlighet 43,9 47,7 45,8 

Kaos 0,7 0,2 0,5 
Tidsfördriv 0,7 0,2 0,5 
Falsk 0,6 0,7 0,7 
Hinder 0,8 0,7 0,8 
Negativ 0,8 1.0 0,9 

N=5792 N=5882 N=11674 

Som synes i tabell 9:11 så skiljer sig män och kvinnor åt vid en jämfö
relse. Items som "användbar", "arbetsredskap" och "nödvändig" föredras 
i större utsträckning av kvinnor. Det vill säga en större andel, procentu
ellt sett, av kvinnorna markerar extremvärden på skalan. Beträffande 
items som fått det minsta antalet preferenser föreligger ingen könsskill
nad. 
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Materialet har också delats upp på yrkesgrupperna fälttjänstemän, 
kundtjänstemän och skadereglerare samt inom dessa yrkesgrupper på män 
och kvinnor. Resultatet visas nedan i tabellerna 9:12- 9:23. 

Tabell 9:12 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? Fälttjänstemän. 
Procentuell fördelning. Den position på skalan som fått de flesta valen 
är markerad med fetstil. Viktade populationssiffror. N=2180.  

Opersonlig 35,0 16,1 21,6 15,0 2,0 Personlig 
Hotande 4,7 9,3 29,4 23,3 21,8 Harmlös 
Skrämmande 4,5 8,7 12,2 30,3 33,9 Ofarlig 
Praktisk 50,8 24,8 6,5 4,9 2,9 Opraktisk 
Kul 19,2 27,2 27,7 9,5 5,9 Ointressant 
Styrande 6,5 18,2 36,9 21,2 6,4 Följsam 
Intressant 24,5 27,2 20,9 10,4 6,9 Identitetslös 
Användbar 57,7 21,7 6,3 1,8 2,3 Onödig 
Struktur 34,4 29,5 20,9 2,4 1,0 Kaos 
Positiv 32,3 37,0 16,0 1,7 2,2 Negativ 
Livlös 17,1 18,3 36,6 9,1 7,9 Levande 
Flexibel 1,4 33,2 19,5 12,7 9,4 Inrutad 
Nödvändig 59,8 17,7 7,7 1,1 3,3 Onödig 
Tråkig 8,6 10,0 36,9 28,8 5,0 Lustfylld 
Filter 2,7 6,5 40,6 31,3 7,1 Flöde 
Arbetslust 11,7 36,4 31,5 6,1 3,3 Tristess 
Robust 7,2 20,8 44,8 8,8 5,4 Skör 
Pålitlig 16,9 37,9 21,3 10,5 2,3 Falsk 
Syndabock 2,9 3,5 55,1 17,6 8,9 Frälsare 
Tidsfördriv 1,3 0,6 7,2 20,3 60,4 Arbetsredskap 
Driftsäker 7,2 38,1 17,4 20,8 6,1 Driftstörningar 
Kompetent 15,4 38,8 21,5 3,5 9,8 Hjälplös 
Kontroll 10,5 46,3 23,5 4,6 2,9 Vanmakt 
Utveckling 45,6 30,6 7,6 2,7 2,9 Stagnation 
Möjlighet 48,4 32,9 3,3 2,0 2,9 Hinder 
Vision 31,3 34,0 17,1 3,2 3,3 Begränsning 
Merarbete 1,3 2,2 10,8 32,2 42,7 Förenkling 
Demokratisk 8,5 6,6 52,1 11,7 7,7 Auktoritär 
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I tabellerna 9:13 och 9:14 följer en uppdelning på män och kvinnor 
inom gruppen fälttjänstemän. 

Tabell 9:13 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? Fälttjänstemän. 
Män. Procentuell fördelning. Den position på skalan som fått de flesta 
valen är markerad med fetstil. Viktade populationssiffror. N=1918. 

Opersonlig 35,0 17,2 20,1 14,7 2,2 Personlig 
Hotande 3,3 8,9 30,2 22,7 23,4 Harmlös 
Skrämmande 4,4 8,2 12,7 29,5 34,5 Ofarlig 
Praktisk 49,3 24,9 7,1 4,7 2,5 Opraktisk 
Kul 19,1 26,0 28,8 9,8 4,4 Ointressant 
Styrande 6,2 15,8 39,4 21,3 5,8 Följsam 
Intressant 23,3 28,8 20,8 9,3 6,3 Identitetslös 
Användbar 56,4 23,4 6,2 1,5 1,1 Onödig 
Struktur 33,5 31,2 19,0 2,5 1,1 Kaos 
Positiv 32,7 37,6 14,5 1,8 1,8 Negativ 
Livlös 17,3 19,4 35,8 8,7 7,3 Levande 
Flexibel 14,7 32,6 19,6 12,0 9,6 Inrutad 
Nödvändig 58,7 18,9 7,3 1,1 2,2 Onödig 
Tråkig 8,4 8,7 36,7 29.3 5,4 Lustfylld 
Filter 2,6 7,2 41,0 31,2 4,7 Flöde 
Arbetslust 10,9 36,8 31,0 5,8 2,9 Tristess 
Robust 7,1 19,6 47,3 8,0 4,7 Skör 
Pålitlig 16,7 37,4 20,9 11,3 1,8 Falsk 
Syndabock 2,5 3,6 56,2 16,1 9,3 Frälsare 
Tidsfördriv 1,5 0,7 7,4 21,1 57,8 Arbetsredskap 
Driftsäker 8,0 39,1 15,0 20,5 5,5 Driftstörningar 
Kompetent 14,8 38,6 2,.2 2,2 10,3 Hjälplös 
Kontroll 11,0 46,9 21,4 3,6 3,3 Vanmakt 
Utveckling 44,9 30,8 7,6 2,2 2,6 Stagnation 
Möjlighet 47,7 33,5 2,9 2,2 1,8 Hinder 
Vision 28,9 34,9 17,1 2,9 3,6 Begränsning 
Merarbete 1,5 1,8 11,6 32,9 40,0 Förenkling 
Demokratisk 9,5 5,8 51,0 11,4 8,5 Auktoritär 
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Tabell 9:14 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? Fälttjänstemän. 
Kvinnor. Procentuell fördelning.Den position på skalan som fått de 
flesta valen är markerad med fetstil. Viktade populationssiffror. 
N=261. 

Opersonlig 35,0 8,1 32,7 17,7 0,4 Personlig 

Hotande 15,4 12,3 23,9 27,3 10,0 Harmlös 

Skämmande 5,4 12,7 10,8 36,2 29,2 Ofarlig 

Praktisk 61,5 24,2 2,7 5,8 5,4 Opraktisk 

Kul 19,6 36,1 19,6 6,9 16,9 Ointressant 

Styrande 6,2 15,8 39,4 21,3 5,8 Följsam 

Intressant 33,5 15,0 21,2 18,8 11,1 Identitetslös 

Användbar 67,7 9,2 6,9 4,2 11,5 Onödig 

Struktur 41,1 16,9 34,2 1,5 0 Kaos 
Positiv 28,8 32,3 26,9 0,8 5,4 Negativ 

Livlös 16,2 10,4 42,7 12,3 12,3 Levande 

Flexibel 11,9 37,3 19,3 17,7 7,7 Inrutad 

Nödvändig 68,1 8,5 11,2 0,8 11,1 Onödig 

Tråkig 10,4 18,8 38,5 25,0 1,5 Lustfylld 

Filter 3,8 1,2 37,7 32,3 24,6 Flöde 

Arbetslust 17,3 33,9 34,6 8,1 5,8 Tristess 

Robust 8,1 29,6 26,5 14.6 10,0 Skör 

Pålitlig 18,4 41,2 24,2 4,6 5,8 Falsk 

Syndabock 5,4 2,3 47,3 28,1 5,8 Frälsare 

Tidsfördriv 0 0 5,4 14,6 79,6 Arbetsredskap 

Driftsäker 1,2 30,4 34,6 23,1 10,4 Driftstörningar 

Kompetent 19,2 40,4 16,2 13,1 5,4 Hjälplös 

Kontroll 6,9 41,9 38,8 11,9 0 Vanmakt 

Utveckling 50,4 29,2 7,7 6,9 5,4 Stagnation 

Möjlighet 53,5 28,5 6,6 0,4 10,8 Hinder 

Vision 49,2 26,9 17,3 5,8 0,4 Begränsning 

Merarbete 0 4,6 5,0 27,3 62,7 Förenkling 

Demokratisk 1,5 12,3 60,0 13,5 1,5 Auktoritär 
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För att göra resultatredovisningen mer överskådlig görs i tabell 9:15 en 
sammanfattande jämförelse mellan mäns och kvinnors preferenser bland 
fälttjänstemännen. Värdena är extremvärden hämtade från tabellerna 
9:13 och 9:14. 

Tabell 9:15 Hur upplever du datorn? Vilka erfarenheter har du? 
Fälttjänstemän. Män och kvinnor. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Män Kvinnor 
Användbar 56,4 67,7 
Arbetsredskap 57,8 79,6 
Nödvändig 58,7 68,1 
Praktisk 49,3 61,5 
Möjlighet 47,7 53,5 
Utveckling 44,9 50,4 
Opersonlig 35,0 35,0 
Vision 28,9 49,2 
Struktur 33,5 41,1 
Förenkling 40,0 62,7 
Intressant 23,3 33,5 

(N=1918) (N=261) 

Som synes i tabell 9:15 föreligger könsskillnader inom gruppen fälttjän
stemän. Kvinnorna inom denna grupp är mest positiva till datorn. En 
större andel av kvinnorna markerar sålunda en extremposition på föl
jande items: "användbar", "arbetsredskap", "nödvändig", "praktisk", 
"möjlighet", "utveckling", "vision", "struktur", "förenkling" och "intres
sant" jämfört med andelen män. Det är i stort sett samma items som får 
extremvärdena markerade både bland män och kvinnor, men kvinnorna 
tycks som sagt i ännu högre grad än männen föredra dessa som svar på 
frågan hur de upplever datorn utifrån sina egna erfarenheter. 

Motsvarande analys har också gjorts bland kundtjänstemännen. 
Resultaten redovisas i tabellerna 9:16 - 9:18. 
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Tabell 9:16 Hur upplever du datom? Vilken erfarenhet har du? Kundtjänstemän. 
Totalt. Procentuell fördelning. Den position på skalan som fått de flesta 
valen är markerad med fetstil. Viktade populationssiffror. N=3023. 

Opersonlig 30,4 15,2 32,3 12,7 0,9 Personlig 
Hotande 1,4 5,8 37,2 23,9 24,2 Harmlös 
Skrämmande 0,9 7,2 39,5 22,2 23,0 Ofarlig 
Praktisk 54,1 25,0 6,8 5,6 1,4 Opraktisk 
Kul 26,8 27,4 29,5 3,3 5.4 Ointressant 
Styrande 19,4 15,6 32,2 14,8 10,7 Följsam 
Intressant 16,3 38,5 22,5 7,1 8,4 Identitetslös 
Användbar 62,8 22,6 1,9 1,4 4,2 Onödig 
Struktur 28,7 41,4 21,8 0 0 Kaos 
Positiv 25,9 37,4 20,7 0,9 0,9 Negativ 
Livlös 15,9 23,8 32,5 10,8 5,8 Levande 
Flexibel 13,3 15,2 39,8 11,5 13,1 Inrutad 
Nödvändig 59,2 25,9 5,9 0,5 0,9 Onödig 
Tråkig 7,7 6,5 51,3 22,9 0,5 Lustfylld 
Filter 0,5 2,3 47,7 24,1 4,9 Flöde 
Arbetslust 10,3 35,8 34,2 4,9 2,8 Tristess 
Robust 3,1 23,9 53,1 5,6 2,3 Skör 
Pålitlig 15,4 38,0 30,3 8,2 0,5 Falsk 
Syndabock 1,6 6,5 62,8 16,8 4,2 Frälsare 
Tidsfördriv 0,5 0,9 10,0 17,5 63,4 Arbetsredskap 
Driftsäker 7,7 24,4 32,7 21,3 6,8 Driftstörningar 

Kompetent 10,6 35,3 36,4 2,1 4,4 Hjälplös 
Kontroll 9,8 36,5 37,7 4,4 0,5 Vanmakt 
Utveckling 32,9 36,8 13,3 2,3 0,5 Stagnation 
Möjlighet 36,5 44,4 7,5 4,0 0,5 Hinder 
Vision 15,4 36,5 26,2 6,8 0,9 Begränsning 
Merarbete 0,5 12,4 10,5 34,6 7,6 Förenkling 
Demokratisk 1,9 11,9 54,1 10,7 8,9 Auktoritär 
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Tabell 9:17 Hur upplever du datom? Vilken erfarenhet har du? Kundtjänstemän. 
Män. Procentuell fördelning. Den position på skalan som fått de flesta 
valen är markerad med fetstil. Viktade populationssiffror. N=534. 

Opersonlig 26,2 9,2 22,3 21,1 2,6 Personlig 
Hotande 0 17,0 24,9 32,9 6,5 Harmlös 
Sfoämmande 0 11,8 31,5 10,4 27,7 Ofarlig 
Praktisk 35,4 19,6 2,6 23,8 0 Opraktisk 
Kul 11,8 18,3 43,5 5,3 2,6 Ointressant 
Styrande 13,1 15,7 22,3 27,7 2,6 Följsam 
Intressant 22,3 11,8 23,6 21,2 2,6 Identitetslös 
Användbar 31,5 26,2 0 5,3 18,6 Onödig 
Struktur 13,1 5,.3 17,0 0 0 Kaos 
Positiv 21,0 40,8 19,7 0 0 Negativ 
Livlös 5,3 42,1 18,3 7,8 7,9 Levande 
Flexibel 5,3 23,6 32,9 9,2 10,5 Inrutad 
Nödvändig 31,5 44,7 2,6 2,6 0 Onödig 
Tråkig 7,9 7,9 46,1 17,0 2,6 Lustfylld 
Filter 0 2,6 30,5 46,0 0 Flöde 
Arbetslust 9,2 38,2 19,7 11,8 2,6 Tristess 
Robust ,.9 27,7 31,5 15,7 0 Skör 
Pålitlig 6,5 46,1 23,6 5,3 0 Falsk 
Syndabock 1,3 3,9 34,1 21,0 21,2 Frälsare 
Tidsfördriv 0 0 6,5 17,0 57,9 Arbetsredskap 
Driftsäker 18,6 15,7 19,7 27,5 0 Driftstörningar 
Kompetent 7,9 51,3 15,7 3,9 0 Hjälplös 
Kontroll 9,2 50,1 22,2 0 0 Vanmakt 
Utveckling 21,0 39,5 15,7 5,3 0 Stagnation 
Möjlighet 18,3 52,6 7,9 2,6 0 Hinder 
Vision 2,9 35,6 14,4 7,9 2,6 Begränsning 
Merarbete 0 6,5 3,9 47,4 23,6 Förenkling 
Demokratisk 5,2 3,9 57,9 11,8 0 Auktoritär 
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Tabell 9:18 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? Kundtjänstemän. 
Kvinnor. Procentuell fördelning. Den position på skalan som fått de 
flesta valen är markerad med fetstil. Viktade populationssiffror. 
N=2489. 

Opersonlig 31,3 16,5 34,4 10,9 0,6 Personlig 
Hotande 1,7 3,4 39,8 21,9 27,9 Harmlös 
Skrämmande 1,1 6,2 41,2 24,8 22,0 Ofarlig 
Praktisk 58,1 26,2 7,7 1,7 1,7 Opraktisk 
Kul 30,1 29,4 26,4 2,9 6,0 Ointressant 
Styrande 20,8 15,6 34,4 12,0 12,5 Följsam 
Intressant 15,1 44,3 22,3 4,0 9,6 Identitetslös 
Användbar 69,5 21,8 2,3 0,6 1,1 Onödig 
Struktur 32,0 39,3 22,8 0 0 Kaos 
Positiv 26,9 36,7 20,9 1,1 1,1 Negativ 
Livlös 18,2 19,9 35,6 11,4 5,4 Levande 
Flexibel 15,0 13,3 41,3 11,9 13,7 Inrutad 
Nödvändig 65,2 21,9 6,6 0 1,1 Onödig 
Tråkig 7,7 6,2 52,4 24,2 0 Lustfylld 
Filter 0,6 2,3 51,4 19,4 6,0 Flöde 
Arbetslust 10,5 35,3 37,3 3,4 2,8 Tristess 
Robust 2,9 23,0 57,7 3,5 2,8 Skör 
Pålitlig 17,3 36,2 31,8 8,8 0,6 Falsk 
Syndabock 1,7 7,1 69,0 15,9 0,6 Frälsare 
Tidsfördriv 0,6 1,1 10,8 17,6 64,6 Arbetsredskap 
Driftsäker 5,4 26,3 35,5 19,9 8,2 Driftstörningar 
Kompetent 11,2 31,9 40,9 1,7 5,4 Hjälplös 

Kontroll 9,9 33,6 41,0 5,4 0,6 Vanmakt 
Utveckling 35,5 36,2 12,8 1,7 0,6 Stagnation 
Möjlighet 40,4 42,7 7,4 4,3 0,6 Hinder 
Vision 14,2 35,6 28,7 6,5 0,6 Begränsning 
Merarbete 0,6 13,6 11,9 31,8 36,7 Förenkling 
Demokratisk 1,1 13,6 53,3 10,5 10,8 Auktoritär 
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En jämförelse mellan mäns och kvinnors preferenser bland kundtjänste
männen visas i den sammanfattande tabellen 9:19. Värdena är extremvär
den hämtade från tabellerna 9:17 och 9:18. 

Tabell 9:19 Hur upplever du datorn? Vilka erfarenheter har du? 
Kundtjänstemän. Män och kvinnor. Procentuell 
fördelning. Viktade populationssiffror. 

Män Kvinnor 
Opersonlig 26,2 31,3 
Praktisk 35,4 58,1 
Användbar 31,5 69,5 
Nödvändig 59,2 64,6 
Arbetsredskap 57,9 64,6 
Förenkling 23,6 36,7 

(N=534) (N=2489) 

Även inom gruppen kundtjänstemän finns det könsskillnader enligt vad 
tabell 9:19 säger oss. Mest påtagligt är dock att så få frågor har fått val i 
extremerna, mycket färre än för fälttjänstemännen. (Tabellen visar där
för färre frågor än tabell 9:15 och tabell 9:23). Här kan man dock se att 
manliga kundtjänstemän uppfattar datorn som "opersonlig", "praktisk" 
eller "användbar", även om siffrorna är låga. De båda alternativen "nöd
vändig" och "arbetsredskap" har dock fått högre siffror. Kvinnorna väl
jer samma items men en större andel av dem lägger sin röst i extrempo
sitionerna på skalan. Kvinnorna väljer också "förenkling" i större ut
sträckning än vad som gäller för männen. Sju items har den högsta fre
kvensen i skalans mittposition bland männen och så mycket som 14 items 
bland kvinnorna. Detta tyder på en viss ambivalens i uppfattning. 

Slutligen genomförs motsvarande analys bland skadereglerama. Detta 
sker i tabell 9:20 - 9:22. 
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Tabell 9:20 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? Skadereglerare. 
Totalt. Procentuell fördelning. Den position på skalan som fått de flesta 
valen är markerad med fetstil. Viktade populationssiffror. N=3974. 

Opersonlig 38,3 14,1 29,2 11,8 3,4 Personlig 

Hotande 1,5 5,8 30,8 29,3 27,2 Harmlös 

Skrämmande 1,5 10,3 25,9 30,0 28,9 Ofarlig 
Praktisk 53,8 33,4 4,6 3,7 1,1 Opraktisk 

Kul 20,2 26,6 32,2 14,8 2,5 Ointressant 
Styrande 8,3 27,4 40,6 14,0 6,3 Följsam 

Intressant 20,3 27,4 35,5 6,8 6,8 Identitetslös 
Användbar 64,6 23,7 4,8 2,1 1,4 Onödig 

Struktur 22,1 38,8 32,8 1,8 0,9 Kaos 
Positiv 27,5 48,5 17,8 2,1 0,7 Negativ 

Livlös 21,3 14,4 42,0 13,9 5,0 Levande 

Flexibel 7,7 19,9 31,6 28,0 9,4 Inrutad 
Nödvändig 65,4 24,4 4,9 0,7 1,1 Onödig 

Tråkig 7,1 13,5 50,9 19,9 5,2 Lustfylld 

Filter 1,2 7,8 54,3 23,9 4,9 Flöde 
Arbetslust 12,5 25,6 45,0 11,7 1,4 Tristess 

Robust 7,9 26,3 40,5 16,3 2,7 Skör 

Pålitlig 10,4 45,8 29,0 11,0 0,4 Falsk 
Syndabock 3,9 6,8 62,8 17,9 2,2 Frälsare 
Tidsfördriv 0,4 0,4 6,0 18,1 71,1 Arbetsredskap 

Driftsäker 5,9 31,4 26,3 24,8 8,2 Driftstörningar 

Kompetent 13,0 39,7 33,9 5,2 4,8 Hjälplös 

Kontroll 12,0 43,9 33,0 1,8 3,0 Vanmakt 

Utveckling 29,5 45,7 15,3 2,8 3,4 Stagnation 

Möilighet 40,5 41,2 9,9 4,7 0,4 Hinder 

Vision 33,0 27,2 28,1 4,8 3,2 Begränsning 

Merarbete 1,4 2,6 15,1 39,7 37,7 Förenkling 

Demokratisk 3,7 8,2 63,1 10,6 8,0 Auktoritär 
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Tabell 9:21 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? Skadereglerare. 
Män. Procentuell fördelning. Den position på skalan som fått de flesta 
valen är markerad med fetstil. Viktade populationssiffror. N=2098. 

Opersonlig 48,8 14,8 22,4 14,9 0,7 Personlig 
Hotande 1,3 5,3 33,3 25,8 28,2 Harmlös 
Skrämmande 0,7 9,1 27,9 29,4 27,2 Ofarlig 
Praktisk 58,4 28,5 5,3 0,7 1,3 Opraktisk 
Kul 10,8 35,6 37,2 7,3 3,3 Ointressant 
Styrande 7,5 22,1 43,2 16,0 5,5 Följ sam 
Intressant 14,1 35,3 32,8 7,0 5,0 Identitetslös 
Användbar 59,6 27,4 3,3 2,7 1,3 Onödig 
Struktur 21,5 48,4 22,7 0,7 1,0 Kaos 
Positiv 26,6 51,4 13,7 2,0 0,7 Negativ 
Livlös 18,7 13,7 40,6 17,4 3,8 Levande 
Flexibel 9,2 13,3 40,8 25,6 5,3 Inrutad 
Nödvändig 57,8 26,8 8,0 0,7 0,7 Onödig 
Tråkig 3,7 11,7 52,0 22,8 4,1 Lustfylld 
Filter 1,0 5,0 46,6 34,2 5,8 Flöde 
Arbetslust 11,9 30,4 35,9 15,4 0,7 Tristess 
Robust 8,9 27,1 43,3 12,0 3,0 Skör 
Pålitlig 10,1 50,2 27,2 6,7 0 Falsk 
Syndabock 1,7 3,7 65,1 21,7 2,1 Frälsare 
Tidsfördriv 0,7 0 6,7 28,5 57,7 Arbetsredskap 
Driftsäker 4,7 41,9 26,4 18,7 2,7 Driftstörningar 
Kompetent 11,5 39,2 38,3 2,7 2,7 Hjälplös 
Kontroll 12,2 46,5 32,9 1,3 0,7 Vanmakt 
Utveckling 22,2 51,7 17,8 2,0 0,7 Stagnation 
Möjlighet 35,9 43,6 14,1 0 0,7 Hinder 
Vision 32,4 33,2 24,5 2,3 1,0 Begränsning 
Merarbete 2,7 2,3 11,7 49,4 28,2 Förenkling 
Demokratisk 4,5 9,4 58,9 16,1 5,3 Auktoritär 
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Tabell 9:22 Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? Skadereglerare. 
Kvinnor. Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. Den posi
tion på skalan som fått de flesta valen är markerad med fetstil. 
N=1973. 

Opersonlig 37,2 15,2 35,7 9,0 6,1 Personlig 
Hotande 1,6 8,9 29,3 32,4 25,9 Harmlös 
Skrämmande 2,3 11,1 25,1 29,5 30,8 Ofarlig 
Praktisk 47,4 39,5 4,3 6,8 0,8 Opraktisk 
Kul 29,9 19,4 25,4 21,9 1,5 Ointressant 
Styrande 10,7 32,3 36,7 12,2 6,9 Följsam 
Intressant 26,6 21,4 35,6 6,2 8,3 Identitetslös 
Användbar 70,1 19,7 6,1 1,4 1,4 Onödig 
Struktur 22,6 29,4 42,5 2,8 0,7 Kaos 
Positiv 28,1 45,8 22,0 2,2 0,8 Negativ 
Livlös 23,0 15,2 44,0 10,5 6,1 Levande 
Flexibel 5,8 27,4 21,3 31,1 13,3 Inrutad 
Nödvändig 73,6 21,6 1,4 0,7 1,4 Onödig 
Tråkig 10,4 14,7 49,2 18,4 6,1 Lustfylld 
Filter 1,4 10,4 60,4 15,4 3,7 Flöde 
Arbetslust 12,6 21,1 55,0 7,2 2,2 Tristess 
Robust 6,4 25,1 38,2 20,8 2,2 Skör 
Pålitlig 10,3 41,4 31,3 15,1 0,7 Falsk 
Syndabock 6,1 9,7 60,6 14,1 2,1 Frälsare 
Tidsfördriv 0 0,7 5,0 8,8 83,6 Arbetsredskap 
Driftsäker 6,9 19,1 28,3 30,8 13,6 Driftstörningar 
Kompetent 14,0 40,8 29,5 7,6 6,8 Hjälplös 
Kontroll 11,1 40,3 34,5 2,1 5,4 Vanmakt 
Utveckling 36,9 36,9 12,6 3,6 6,1 Stagnation 
Möjlighet 45,1 39,2 5,0 9,4 0 Hinder 
Vision 35,8 19,3 31,2 7,1 5,4 Begränsning 
Merarbete 0,1 2,8 18,0 30,9 47,0 Förenkling 
Demokratisk 2,7 6,6 66,5 6,4 10,5 Auktoritär 
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En sammanfattande jämförelse mellan mäns och kvinnors preferenser 
bland skadereglerare visas i tabell 9:23. Värdena är extremvärden häm
tade från tabellerna 9:21 och 9:22. 

Tabell 9:23 Hur upplever du datorn? Vilka erfarenheter har du? 
Skadereglerare. Män och kvinnor. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Män Kvinnor 

Opersonlig 48,8 37,2 

Praktisk 58,4 47,4 

Kul 10,8 29,9 
Användbar 59,6 70,1 

Nödvändig 57,8 73,6 
Utveckling 22,2 36,9 
Möjlighet 35,9 45,1 
Vision 32,4 35,8 
Ofarlig 27,2 30,8 
Arbetsredskap 57,7 83,6 

Förenkling 28,2 47,0 
((N=2098) (N=1973) 

Inom yrkesgruppen skadereglerare är det kvinnorna som har valt ex
tremvärdena i störst utsträckning. Endast 10 tespektive 11 items har, för 
denna yrkesgrupp, den högsta frekvensen i mittpositionen. Som synes 
finns det vissa könsskillnader. Datorn uppfattas som "nödvändig", "an
vändbar" och som ett "arbetsredskap" av en större andel kvinnor än män, 
medan män föredrar alternativ som "opersonlig" och "praktisk" i större 
utsträckning än kvinnorna. 

Mittenalternativen, det vill säga de neutrala valen, är intressanta att 
analysera. Det som respondentema genomgående har haft svårt att ha en 
"extrem" uppfattning om, eller en tydlig mening om, är items som "ho-
tande"-"harmlös", "livlös"-"levande", "tråkig"-"lustfylld", "filter n-
"flöde", "arbetslust"-"tristess", "syndabock"-"frälsare" och "driftsäker"-
"driftstörningar", "kontroll"-"vanmakt" samt "kompetent"-"hjälplös". 
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Påfallande många respondenter har alltså i dessa fall uppgett sig ha erfa
renheter av tämligen neutral art om man ser till de använda skalorna. 

Datorn uppfattas, för att sammanfatta vad som kom fram i studien, i 
mycket pragmatiska termer. Primärt uppfattas datorn som ett användbart 
arbetsredskap, som något praktiskt och nödvändigt. Därutöver kan den 
innebära en "möjlighet", "utveckling", "vision" och "förenkling". För 
vissa försäkringstjänstemän är den dessutom "kul". Dessutom visar svaren 
på frågeblocket att försäkringstjänstemäns upplevelser av datorn är att 
den på intet sätt är helt "driftsäker". Påfallande många har en upplevelse 
av datorn som ligger mitt emellan ytterpunkterna "driftsäker" och "drift
störningar". De neutrala svaren på dimensionen hotande - harmlös indi
kerar också att respondentema har en ambivalent hållning i detta avse
ende, det vill säga att erfarenheten ligger mitt emellan det som är negativt 
och det som är positivt laddat. Om kultur är grandläggande perceptioner, 
tankar och känslor så indikerar svaren här att respondentema uppfattar 
datom tvetydigt. Ambivalensen kan således vara uttryck för att maskinen 
anses besitta en destruktiv kraft, samtidigt som den uppfattas som ofarlig. 

Vidare dominerar också de neutrala svaren på dimensionerna levande -
livlös, syndabock - frälsare, kompetent - hjälplös och kontroll - vanmakt, 
vilket skulle kunna betyda att det finns en viss tendens hos respondentema 
att uppfatta datom som en levande varelse. Jag tycker att det är intressant 
att respondentema inte är så tvärsäkra när det gäller dessa svarsalternativ. 
Kanske döljer sig omedvetna värderingar bakom svaren. 
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Dimensionsanalys 

Syftet med föreliggande dimensionsanalys är att undersöka om det finns 
underliggande latenta variabler (faktorer) bakom de items som avsåg att 
mäta respondenternas attityder till datorerna och som redovisats i föregå
ende avsnitt. 

Den metod som använts i detta syfte är faktoranalys. Metoden har valts 
därför att det kan vara intressant att se om det finns grupper av items i 
enkäten vars variation kan förklaras av ett mindre antal hypotetiska bak
omliggande variabler (Kim & Mueller, 1978a). 

Man kan använda såväl explorativ som konfirmatorisk faktoranalys för 
att nå ovannämnda syfte. Konfirmatorisk faktoranalys kräver att man har 
några a priori uppfattningar, eller aningar, om tänkbara underliggande 
dimensioner (latenta variabler, faktorer) i datamaterialet. Explorativ 
faktoranalys används i huvudsak som ett sätt att undersöka den underlig
gande faktorstrukturen utan föregående specifikation av antal faktorer 
och deras laddningar (Kim & Mueller ibid.). Eftersom den forskning som 
finns inom det här studerade området är av relativt liten omfattning så är 
explorativ faktoranalys den bäst lämpade metoden i föreliggande fall. Det 
är till exempel svårt att på förhand uppskatta hur många underliggande 
dimensioner som finns för mina data. Avsikten med föreliggande analys 
är således att utröna om upplevelserna av datakulturen låter sig nedbrytas 
i underliggande dimensioner och, om så är fallet, på vilket sätt och i vad 
mån män och kvinnor skiljer sig åt i detta avseende. Av dessa skäl an
vänds således explorativ faktoranalys för att säkerställa ett minimum av 
hypotetiska faktorer som kan förklara den observerade samvariationen i 
respondenternas svar. 

Resultatet av faktoranalysen redovisas i tabell 9:24 Analysen genom
fördes med principalkomponenter som metod. I tabellen redovisas faktor
laddningarna, kommunaliteterna och egenvärdena. Den skala, eller item-
serie, i frågeformuläret som använts är frågorna 22-49. Redovisningen 
görs separat för kvinnor respektive män för att på detta sätt kunna få en 
indikation på om det finns en "kvinnlig" och en "manlig" datakultur. Tre 
faktorer kommer att behållas med hjälp av NFACTOR-kriteriet. Använd 
rotationsmetod är Harris-Kaiser. (Kaiser, 1958; Kim & Mueller, 1978). 

211 



Tabell 9:24 Faktorlösning för skalan "Upplevelser av datorn", frågorna 
22-49. Principalkomponenter. Roterad lösning för kvinnor 
för hela samplet. n=303. Faktorladdningar, kommunaliteter 
och egenvärden. 

Item F 1 F2 F3 Kommunaliteter 
Opersonlig/personlig 0,77 0,37 0,09 0,52 
Hotande/harmlös -0,19 -0,01 0,80 0,54 
Skrämmande/ofarlig -0,15 -0,02 0,77 0,52 
Praktisk/opraktisk -0,00 0,66 0,06 0,40 
Kul/ointressant -0,65 0,27 0,08 0,58 
Styrande/följsam 0,23 0,37 0,73 0,54 
Intressant/identitetslös -0,63 0,30 0,16 0,54 
Användbar/onödig 0,11 0,94 0,20 0,67 
Struktur/kaos -0,13 0,33 -0,28 0,38 
Positiv/negativ -0,19 0,47 -0,24 0,56 
Livlös/levande 0,83 0,34 -0,09 0,52 
Flexibel/inrutad -0,50 0,05 -0,14 0,38 
Nödvändig/onödig 0,26 0,89 0,08 0,61 
Tråkig/lustfylld 0,80 0,07 -0,01 0,59 
Filter/flöde 0,07 -0,26 0,17 0,18 
Arbetslust/tristess -0,49 0,25 -0,14 0,53 
Robust/skör -0,14 0,19 -0,28 0,24 
Pålitlig/falsk -0,10 0,45 -0,13 0,24 
Syndabock/frälsare 0,12 -0,04 0,46 0,30 
Tidsfördriv/arbetsredskap -0,41 -0,45 0,18 0,25 
Driftsäker/driftstörningar -0,12 0,16 -0,32 0,25 
Kompetent/hj älplös -0,47 0,39 0,26 0,38 
Kontroll/vanmakt -0,33 0,37 0,00 0,35 
Utveckling/hinder -0,21 0,50 -0,05 0,43 
Möjlighet/hinder -0,07 0,68 -0,06 0,55 
Vision/begränsning -0,25 0,36 -0,14 0,38 
Merarbete/förenkling -0,15 -0,33 0,42 0,34 
Demokratisk/auktoritär -0,10 -0,18 -0,58 0,31 
Egenvärden 8,0157 2,5126 1,6675 
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Analysen gav ursprungligen 6 faktorer med ett egenvärde överskridande 
1,0. I den roterade lösningen behölls emellertid endast tre faktorer enligt 
NFACTOR-kriteriet. Detta gjordes för att vinna överskådlighet eftersom 
två undergrupper i materialet skulle jämföras och, dessutom, därför att 
föreliggande analys endast skall betraktas som explorativ och i den me
ningen preliminär. De högsta laddningarna för respektive faktor har 
markerats med fetstil för att underlätta läsningen av tabellerna. 

Som framgår av tabell 9:24 har följande item de starkaste laddningarna 
i den första faktorn: "opersonlig/personlig", "livlös/levande" och "trå
kig/lustfylld". Två andra items med höga laddningar är "kul/ointressant" 
och "intressant/identitetslös". Den första faktorn, eller underliggande di
mensionen, kan vi således döpa efter det item som laddar starkast, det vill 
säga till "livlös/levande". 

I den andra faktorn har följande items de starkaste laddningarna: "an
vändbar/onödig" och "nödvändig/onödig". Två andra items med höga 
faktorladdningar i denna dimension är "möjlighet/hinder" och "prak
tisk/opraktisk". Följaktligen döper vi denna faktor till "använd 
bar/onödig". 

Den tredje faktorn kan vi kalla för "hotande/harmlös", eftersom detta 
item laddar starkast i den. Två andra items som konstituerar denna faktor 
är "skrämmande/ofarlig" och "styrande/följsam". 

Resultatet av analysen är således att respondentema, i detta fallet kvin
norna i undersökningspopulationen, upplever datorema längs tre olika 
dimensioner: en som handlar om livlöshet, en om användbarhet och en 
om hot. I samtliga fall är faktorerna "rena" och lätta att tolka. 

Det kan också vara av värde att se hur faktorerna är korrelerade med 
varandra eftersom en oblik faktorrotationsmetod har använts (Cattell, 
1978; Kline, 1979) . Dessa korrelationer presenteras nedan i tabell 9:25. 
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Tabell 9:25 Korrelationer mellan faktorerna 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Faktor 1 1,00000 
Faktor 2 -0,44243 1,00000 

Faktor 3 0,48872 -0,51005 1,00000 

Som synes i tabell 9:25 är samtliga tre faktorer relativt starkt korrelerade 
med varandra. Korrelationskoefficienterna ligger således runt +- 0,50. 
Detta förhållande skall förstås så att det antagligen, i verkligheten, finns 
ett samband mellan till exempel aspekten av livlöshet och aspekten av hot 
hos datom. Likaså tycks det finnas ett negativt samband mellan dessa båda 
aspekter och den av användbarhet. Dessa tolkningar är, till synes, rena, 
klara och lätta att förstå. De måste emellertid prövas ytterligare i ett an
nat material, och då med konfirmatorisk faktoranalys, för att vinna ytter
ligare bekräftelse. 

Samma analys som ovan har också gjorts för gmppen män och den redo
visas i tabellerna 9:26 och 9:27 nedan: 
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Tabell 9:26 Faktorlösning för skalan "Upplevelser av datorn", frågorna 
22-49. Principalkomponenter. Roterad lösning för män för 
hela samplet. n=315. Faktorladdningar, kommunaliteter och 
egenvärden. 

Item F 1 F2 F3 Kommunaliteter 
Opersonlig/personlig 0,81 -0,15 0,41 0,52 
Hotandemarmlös -0,11 -0,66 -0,10 0,45 
Skrämmande/ofarlig 0,08 -0,56 -0,05 0,41 
Praktisk/opraktisk 0,16 0,02 0,81 0,55 
Kul/Ointressant -0,61 -0,19 0,39 0,63 
Styrande/följsam 0,32 -0,44 0,09 0,37 
Intressant/identitetslös -0,64 -0,40 0,55 0,72 
Användbar/onödig 0,11 -0,11 0,91 0,63 
Struktur/kaos -0,08 0,11 0,57 0,48 
Positiv/negativ -0,24 -0,03 0,69 0,70 
Livlös/levande 0,81 0,02 0,26 0,47 
Flexibel/inrutad -0,43 0,06 0,25 0,42 
Nödvändig/onödig 0,24 0,10 0,81 0,58 
Tråkig/lustfylld 0,74 -0,03 -0,06 0,63 
Filter/flöde 0,22 -0,31 -0,07 0,29 
Arbetslust/tristess -0,47 0,09 0,27 0,53 
Robust/skör -0,06 0,71 -0,18 0,44 
Pålitlig/falsk 0,15 0,66 0,09 0,42 
Syndabock/frälsare 0,14 -0,57 0,06 0,37 
Tidsfördriv/arbetsredskap -0,33 -0,09 -0,67 0,36 
Driftsäker/Driftstörningar -0,02 0,71 -0,06 0,47 
Kompetent/hj älplös -0,13 0,20 0,20 0,21 
Kontroll/vanmakt 0,13 0,45 0,32 0,39 
Utveckling/hinder -0,05 -0,01 0,75 0,60 
Möjlighet/hinder -0,05 0,01 0,80 0,70 
Vision/begränsning -0,26 -0,01 0,59 0,59 
Merarbete/förenkling -0,12 -0,42 -0,27 0,32 
Demokratisk/auktoritär -0,42 0,23 -0,05 0,39 
Egenvärden 9,9466 1,9864 1,5993 

Som framgår av tabell 9:26 är den första faktorn för män i stort sett 
identisk med den för kvinnor. Det är också precis samma item som har 
högst laddning i faktorn. Man ser också att Faktor 2 för kvinnor i stort 
sett motsvaras av Faktor 3 för män, även om itemuppsättningen skiljer sig 
något åt för de båda könsgrupperna. Faktor 2 för gruppen män utgörs i 
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stället av en ny faktor som i huvudsak har följande konstituerande items: 
"robust/skör", "pålitlig/falsk" och "driftsäker/driftstörningar". Med ut
gångspunkt från detta kan man döpa denna faktor till "robust/skör". Man 
kan också notera att såväl "hotande/harmlös" som "skrämmande/ofarlig" 
laddar relativt högt inom denna faktor. 

Korrelationerna mellan de olika faktorerna presenteras i tabell 9:27. 

Tabell 9:27 Korrelationer mellan faktorerna 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Faktor 1 1,00000 
Faktor 2 0,26298 1,00000 

Faktor 3 0,35804 -0,47774 1,00000 

Som synes i tabell 9:27 föreligger den starkaste korrelationen mellan den 
andra och tredje faktorn. Detta skall förstås så att dimensionen "ro
bust/skör" samvarierar förhållandevis starkt med dimensionen "använd
bar/onödig", vilket naturligtvis är rimligt. 

Resultaten från en explorativ faktoranalys av det här slaget måste tolkas 
med stor försiktighet. För det första så är utfallet av analysen beroende 
av tekniska omständigheter som till exempel vilket slag av faktorlösning 
(ortogonal respektive oblik rotering) och hur många faktorer man använ
der sig av. För det andra, och detta är egentligen det principiellt vikti
gaste, så måste resultaten förstås mot bakgrund av den itemserie eller 
skala, som använts. Ibland så talar man om ett "universe" av alla tänkbara 
items inom ett givet område. Ur detta "universe" måste man välja ut ett 
begränsat antal items som kommer att utgöra skalan i det faktiskt använda 
frågeformuläret. Det säger sig själv att denna urvalsprocess är mycket 
viktig, inte minst genom att man måste ställa sig frågan i vad mån den an
vända skalan representerar eller motsvarar ett teoteriskt "universe" av 
alla tänkbara item. I ett explorativt sammanhang kan forskaren ta sig 
vissa friheter i detta avseende. Man kan till exempel grunda sin skala på 
en intuitiv föreställning om vilka items som det är viktigast att ta med. 

216 



Man kan också försöka att på ett mer systematiskt, och representativt, sätt 
"avbilda" sitt teoretiska "universe". Den här presenterade skalan kan sägas 
vara ett mellanting av dessa båda principiella arbetssätt. Som sådan skall 
den endast uppfattas som ett första försök att fånga en underliggande, la
tent, verklighet. Arbetets explorativa karaktär förtjänar också, än en 
gäng, att betonas. 

Sammanfattningsvis, givet alla dessa förbehåll, kan man dock dra vissa 
preliminära slutsatser av materialet. I båda könsgrupperna finner man 
således en underliggande dimension som handlar om i vad mån man upp
lever datorn som livlös eller levande. I båda undergrupperna, om än med 
något skiftande faktoriell status, finns också en dimension som hänför sig 
till datorns användbarhet. Dessutom finns i gruppen kvinnor, men inte i 
gruppen män, en faktor som betecknar datorn som hotande eller skräm
mande. I mansgruppen finns, i gengäld, en dimension som har med ro
busthet/skörhet att göra. Samtliga dessa resultat verkar i hög grad rim
liga. En analys av nivån för enskilda items (se Bilaga 8, Tabell 8:1) visar 
att respondentema upplever datorn som opersonlig, livlös, användbar, 
nödvändig, harmlös, ofarlig och pålitlig. Resultaten är i stort sett de
samma för män och kvinnor. 
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DEL IV 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
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KAPITEL 10 

Diskussion 

I denna avhandling har jag försökt uppmärksamma hur användarna, det 
vill säga män och kvinnor i olika yrken i försäkringsbranschen, uppfattar 
datoriseringens långsiktiga inverkan på arbetet. Datoriseringen ses här 
som en process där utfallet av teknologin utgör en sammanvävning av 
hårdvara, kunskap och social struktur. 

Att tala om långsiktighet när tidsperioden, som i datoriseringens fall, 
endast omfattar ett par decennier kan verka som en överdrift, men fak
tum är att väldigt mycket har hänt i branschen under denna tidsperiod. 
Detta gäller såväl teknologisk utveckling som arbetets organisering. 
Dessutom kan man notera att många, väldigt många, försäkringstjänste
män har arbetat länge i branschen. Och eftersom jag i denna avhandling 
vill uppmärksamma och lyfta fram dessa tjänstemäns upplevelser kan det 
vara lämpligt att tala om just långsiktiga konsekvenser. Av de anställda 
som i dag finns i branschen har 38 procent arbetat i branschen i 20 år 
eller mer. 34 procent har arbetat i branschen mellan 10 och 19 år. De 
har dessutom i huvudsak arbetat inom samma yrke även om procentsiff
rorna är något lägre när det gäller yrkestroheten (se Kapitel sju, 
tabellerna 7:6 och 7:7). En mycket stor andel av de anställda har således 
varit med om olika faser av branschens datorisering. 

Vilka konsekvenser har då kunnat avläsas i föreliggande undersökning 
av datoriseringen, och hur pass väl överensstämmer dessa resultat med 
tidigare kunskap? Vad är nytt i mina resultat? 
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En tes som jag inledningsvis ställde upp när jag påbörjade detta arbete 
var att de långsiktiga konsekvenserna av datoriseringen skulle vara an
norlunda än vid introduktionen av datatekniken och, dessutom, åtmins
tone delvis okända inom forskningen. Enligt de forskningsresultat som 
jag tog del av föreföll det dessutom vara så att män och kvinnor hade be
rörts olika av den tekniska utvecklingen, även om forskningsresultaten 
inte var entydiga, ens på den punkten. 

Jag hamnade också i en del problem när det gällde datoriseringen som 
fenomen och valde så småningom att arbeta utifrån en modell (hämtad 
från Scarborough & Corbett) som jag "genusanpassade", eftersom jag 
utgick ifrån att arbetet i försäkringsbranschen, liksom i arbetslivet i stort, 
är strukturerat efter på kön enligt genussystemets principer. 

Teoretiskt sett skulle den fortsatta datoriseringen ha kunnat påverka 
arbetet för män och kvinnor systemförändrande, det vill säga de olika 
"sorterna" män och kvinnor skulle kunna flytta sig till andra "platser" 
som när man vrider runt ett kalejdoskop. Strukturerna skulle alltså kunna 
förändras och, om så sker, är det inte orimligt att föreställa sig att också 
makt- och inflytanderelationer undergår en transformering. Det är också 
uppenbart att den kunskap som krävs i arbetet genomgått något av en re
volution och som en följd av detta kan man föreställa sig att själva kultu
ren i försäkringsbranschen påverkats. Detta gäller då särskilt den del av 
kulturen som berör datoriseringen som sådan. Man skulle också kunna 
tänka sig att synen på maskinen, hårdvaran, förändras. Detta torde vara 
själva kärnpunkten i den teoretiska analysmodellen för denna studie. 

Därifrån utformades sedan den operationella analysmodell jag valt att 
använda i denna studie. Enligt denna modell har jag valt att koncentrera 
den empiriska undersökningen på ett antal "arbetskaraktäristika", nämli
gen den sociala strukturen, upplevelserna av arbetsmiljö, makt och infly
tande samt kultur. 

Det som återstår i detta diskussionskapitel är 

- att diskutera resultaten i denna studie och jämföra dessa med tidigare 
forskningsresultat och med den teoretiska modellen. Håller modellen 
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måttet i en konfrontation med empiriska data? Skulle den kunna utformas 
på något annat sätt? 

- att kritiskt granska resultaten samt dessas styrka och svagheter. Hur kan 
resultaten tolkas och förklaras? Vilka är de mest intressanta aspekterna av 
denna studie? 

Jag börjar med att diskutera de sociala strukturerna. Dessa består av två 
delar, dels yrkesstrukturerna och dels maktstrukturerna. Eftersom makt-
och inflytandefrågor är så intimt förknippade med den sociala strukturen 
har jag valt att diskutera detta på två ställen, dels i detta avsnitt, och dels i 
avsnittet "inflytande och kontroll". Därefter diskuteras upplevelserna av 
arbetsmiljön, inflytandet över arbetet samt kulturen. Jag följer alltså den 
tidigare uppläggningen. Det som är mest intressant att betona är natur
ligtvis resultat som skiljer sig från resultat redovisade i tidigare forsk
ning. 

Den sociala strukturen 

När det gäller den sociala strukturen (yrkesstrukturen) och den förän
dring som har skett under den senaste tidsperioden inom denna har jag i 
min licentiatavhandling (Westerström, 1994) visat att arbetsstyrkan inom 
försäkringsbranschen fortfarande är starkt könsuppdelad. Vissa yrken 
domineras helt av män medan andra yrken domineras av kvinnor. 
Proportionerna har dock ändrats något under den undersökta tidsperio
den, det vill säga 1985-1993. Totalt har det skett en ökning av antalet 
försäkringsanställda samtidigt med en fortsatt datorisering. Ökningen har 
dock skett inom vissa yrken som skadereglering, skadebesiktning, ADB, 
marknadsföring/försäljning och ekonomiförvaltning. Samtidigt har det 
också skett en minskning inom vissa yrken, speciellt då vad gäller an
ställda inom kundtjänst och kontorsservice. Tendensen är således obruten 
sedan datoriseringens konsekvenser för arbetsstyrkan studerades av 
Stymne et al. (1986). Den refererade studien, som omfattade åren mellan 
1941 och 1979, visade att antalet sysselsatta i de minst kvalificerade yr-
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kena - i huvudsak kvinnor - minskade och att det skedde en ökning av 
anställda i mer kvalificerade jobb. Det visade sig också i min undersök
ning att kvinnor kraftigt ökat sin andel inom ADB, marknadsfö
ring/försäljning, ekonomiförvaltning och skadereglering, det vill säga 
yrken som kräver högre utbildning och specialistkunskaper. Speciellt in
tressant att notera var att Ökningen av kvinnor inom de tidigare mans-
dominerade yrkena marknadsföring och försäljning var så stor. Män 
hade också brutit sig in inom ekonomiförvaltning, ett tidigare kvinno
dominerat yrke. Undersökningen visade alltså att det sker en förändring i 
hur män och kvinnor fördelar sig på olika yrken och att den horisontella 
Utdelningen av könen åtminstone inte ökar. Snarare kan man se en femi-
ninisering av branschen i så måtto att välutbildade kvinnor tar plats i jobb 
som tidigare i huvudsak varit förbehållna män. Detta är en tendens som 
också visats av bland andra Baran (1987) och Knights och Sturdy (1987). 

Däremot kan man också se en tydlig skiktning mellan män och kvinnor 
i den vertikala dimensionen. Har män och kvinnor samma yrke har män i 
större utsträckning de mer kvalificerade arbetsuppgifterna och kvinnor 
de enklare. Följaktligen får män högre löner. Detta gäller i alla de yrken 
där kvinnor ökat sin andel. Det sker alltså inga nämnvärda förändringar i 
kvalifikationsstrukturen. Även om vissa män har flyttats ned till lägre 
positioner så återfinns kvinnorna vanligen ändå snäppet under. Flyttar 
kvinnor fram sina positioner så gör män det i än större utsträckning. 
Man kan sammanfattningsvis säga att de empiriska data som finns till
gängliga inom branschen, när det gäller förändringar i yrkesstruktur och 
kvalifikation under den period som datoriseringen fortfarit att expan
dera, följer de historiska utvecklingslinjerna såsom de formulerats inom 
genusteorin: Män finns på vissa positioner och kvinnor på andra och när 
kvinnor flyttar fram sina positioner så är vanligen männen steget före. 

Det har alltmer börjat uppmärksammas även i Sverige att män och 
kvinnor i samma befattningar uppbär olika löner. När det gäller befatt
ningsnomenklatursystemet som har använts i den här studien finns det 
naturligtvis utrymme för en viss godtycklighet. Det är i jämförelsen 
mellan mäns och kvinnors faktska arbeten och löner som skillnaden blir 
tydliggjord. 
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I min studie var sambandet mellan genus och teknik tydligt. Den ökade 
datoranvändningen har givit rationaliseringsvinster vilket bland annat lett 
till att vissa jobb, i huvudsak traditionella kvinnojobb, blivit överflödiga. 
Dessutom har det ställts krav på ökad effektivitet för alla yrkesgrupper 
vilket inneburit ökad användning av datorn och ökat datorstöd. Detta 
gäller såväl marknadsföring som ekonomiförvaltning och skadebesikt
ning. Här har grupper som inte tidigare varit så stora datoranvändare 
också tvingats bli det. Att antalet ADB-anställda ökar blir därför en följd 
av en ökad datoranvändning i samtliga studerade yrkesgrupper. Vissa 
strukturella förändringar kan därmed sammankopplas med datorise
ringen och med rationaliseringen av tjänsteproduktionen i vid mening. 

Enligt resultaten av denna undersökning tycks det vara så att makt
strukturerna är bundna till yrkesstrukturerna inom försäkringstjänstem
annakåren på ett konsistent sätt. Visserligen är det ganska enkla frågor 
som i min studie ställts om faktiskt och potentiellt inflytande över det 
egna arbetet och över organisationen, men svaren tycks följa ett bestämt 
mönster, det vill säga de korresponderar i stor utsträckning med yrkes
gruppernas position i yrkeshierarkin. Individer i högstatusyrken upplever 
sig ha större möjligheter till inflytande jämfört med övriga yrkesgrup
per. Uppenbarligen finns det fortfarande fasta yrkeshierarkier och där
med sammanhängande professionella roller, och upplevelserna av möj
ligheter till makt och inflytande följer denna grupptillhörighet. Det finns 
dock uppenbara könsskillnader inom yrkesgrupperna. Generellt är det så 
att kvinnor i mindre utsträckning upplever sig ha möjligheter till påver
kan och makt. Det finns dock en grupp som avviker från detta mönster 
och det handlar då om kvinnor inom fälttjänstemannayrket. Dessa upple
ver att de har mycket stora möjligheter till makt och inflytande. 

På det hela taget tycks upplevelsen av möjligheter till påverkan, såväl 
vad gäller arbetet som den egna organisationen, vara stor. En tolkning av 
resultaten kan vara den att datoriseringen skett i en "skandinavisk tradi
tion", det vill säga att användarna varit delaktiga i processen. Det tycks 
hur som helst vara så att vare sig män eller kvinnor upplever att infly
tandet över det egna arbetet har gått förlorat i och med datoriseringens 
fortskridande. Det kan till och med vara så att datoriseringen bidragit till 
att de anställda upplever sitt inflytande som varande så stort. Det finns 
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stöd för detta antagande i mina data på det viset att det är de som i högre 
grad än andra använder datorn som också upplever att de har "potenti
ellt" störst möjlighet till inflytande. Det bör i sammanhanget tilläggas att 
kvinnors yrkesidentitet, och därmed indirekt deras upplevelser av makt 
och inflytande, kan delvis ha stärkts av den teknologiska processen. 

När det gäller just makt och inflytande kan det emellertid också vara så 
att datoriseringen är av underordnad betydelse. Under alla förhållanden 
tycks sambandet vara komplext och mångtydigt. Särskilt när det gäller 
sambandet mellan teknologin och makt och inflytande och kön, det vill 
säga mer strukturellt betingade samband, fann jag dessa vara mycket 
svåra att komma åt. Jag bestämde mig därför för att ställa en direkt fråga 
om detta förhållande. Frågan löd: Anser du att kvinnor i din befattning 
har fått mer eller mindre inflytande på grund av datatekniken? De flesta 
svarade "oförändrat" på denna fråga vilket indikerar att frågan har varit 
svår att ha någon bestämd uppfattning om. Bortfallsfrekvensen är också 
relativt hög just på denna fråga. Det är dock intressant att notera att det i 
högstatusgruppen fälttjänstemän uppfattas som att kvinnor fått mer infly
tande på grund av datatekniken än vad som är fallet i de andra jämförda 
yrkesgrupperna. Intressant att notera är också att män i större utsträck
ning än kvinnor tillskriver det andra könet ett ökat inflytande i samband 
med datorisering. På samma fråga, men då handlar det naturligtvis om 
huruvida män har fått ökat inflytande i samband med datoriseringen, till
skriver kvinnorna männen ett ökat inflytande i högre grad än vad män
nen själva gör. Den huvudsakliga slutsatsen, som följd av dessa två frå
gor, blir dock att en stor majoritet av respondentema inte tycks se något 
samband alls mellan datateloiik och inflytande. 

Det är således möjligt att det inte alls existerar något sådant samband. I 
så fall måste man dra den slutsatsen att datoriseringen knappast haft några 
urskiljbara förändringseffektet på de rådande maktstrukturerna. Detta är 
ett intressant resultat i sig, kan man hävda. 
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Arbetsmiljön 

En fråga som i huvudsak behandlades i licentiatavhandlingen var hur män 
och kvinnor upplever arbetsmiljön när det gäller det datoriserade arbetet. 
Jag fann i min undersökning inga dramatiska skillnader mellan män och 
kvinnor i detta avseende. Försäkringstjänstemän generellt sett, såväl män 
som kvinnor, upplever inte att arbetet utarmats eller urlakats, eller att 
man blivit alltför bunden av förprogrammerade rutiner, i samband med 
datoriseringen. Däremot kan man iakttaga vissa skillnader vid en jämfö
relse mellan yrkesgrupper. En större andel av kundtjänstemännen uppgav 
således att de blivit alltför bundna av förprogrammerade datarutiner än 
vad som var fallet med fälttjänstemän och skadereglerare. Eftersom 
kundtjänstemannagruppen till 98 procent utgörs av kvinnor kan man dra 
den slutsatsen att det är kvinnorna som "drabbats" mest av förprogram
merade datarutiner och också känner sig mest bundna av dessa i sitt ar
bete. Men betraktar man resultaten i stort när det gäller arbetsmiljöfrå
gorna så finner man inga dramatiska skillnader mellan män och kvinnor. 
Det är snarare så att män och kvinnor svarar förvånansvärt överens
stämmande på frågor som rör datoriseringens arbetsmiljömässiga konse
kvenser. 

Inflytande över arbetet 

Svaren på de frågor som speglar inflytande och kontroll över det egna 
arbetet visar att försäkringstjänstemän upplever stor autonomi i arbetet. 
De upplever att de har ett mycket stort inflytande över hur de organise
rar och planerar sitt arbete, vilka arbetsuppgifter de ska utföra, över 
tidsplanering samt över hur arbetsuppgifterna ska utföras. Det finns inga 
nämnvärda skillnader mellan män och kvinnor i dessa upplevelser. 
Jämför man yrkesgrupper så är det naturligt nog fälttjänstemän som i en 
jämförelse upplever störst möjligheter till inflytande. Minst egenkontroll 
har kundtjänstemän. Men autonomin i arbetet upplevs på det hela taget 
som mycket stor. 
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När det gäller frågor som speglar andra yrkesgruppers inflytande över 
det egna arbetet visar svaren i denna undersökning att dataexperter fort
far att vara en relativt inflytelserik grupp. Däremot uppfattas inte längre 
fälttjänstemän vara särskilt inflytelserika. Men det tydligaste mönstret 
blir dock att försäkringstjänstemän uppfattar sina egna möjligheter till 
inflytande i arbetet som mycket stora. Det största inflytandet anser de att 
de själva har. Därefter utövar kunderna naturligtvis ett stort inflytande. 
Däremot har överordnade inflytande i mindre utsträckning, än vad man 
kanske kunde förväntat sig. 

En intressant yrkesgrupp i sammanhanget är naturligtvis dataexper
terna. Dataexperter upplevs som mer inflytelserika än kollegor och fält
tjänstemän. Resultaten visar således att dataexperter i stor utsträckning 
uppfattas som inflytelserika, men de utövar inte lika stort inflytande över 
det egna arbetet som man själv gör. Dessa resultat indikerar att man 
knappast kan tala om utarmning av arbetet och inte heller att experter 
dominerar över det. Resultaten pekar snarare på det motsatta förhållan
det, nämligen att datoranvändarna upplever stort eget inflytande över ar
betet. 

Könsskillnaderna i svarsmönstren är också relativt små om man ser till 
branschen som helhet. Motsvarande förhållande gäller för övrigt inom 
yrkesgrupperna. Ett mönster finns dock och detta mönster är genomgå
ende i hela undersökningen: Kvinnor i ett mansdominerat yrke upplever 
sig som mer inflytelserika än män i samma yrke; män i ett kvinnodomi
nerat yrke upplever sig som mindre inflytelserika än kvinnor i samma 
yrke. 

Det kan vara på sin plats att försöka förklara detta mönster. Det finns 
fler teoribildningar än genusteori som använts som förklaringsmodeller 
när det gäller könsrollssocialisering. Vanligtvis delas dessa teorier in i 
makrosociologiska och mikrosociologiska förklaringsmodeller. Till de 
makrosociologiska förklaringsmodellerna hör den marxistiska infallsvin
keln, teorier om patriarkat samt försök att åstadkomma en syntes av dessa 
två inriktningar. Till de mikrosociologiska räknas strukturella förkla
ringar, rollteorier, teorier om makt - dit väl närmast genusteori kan räk
nas - samt sociologiska och psykoanalytiska socialisationsmodeller 
(Billing & Alvesson, 1989). 
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Vad som kännetecknar de mikrosociologiska strukturella förklaring
arna är att den könsmässiga skillnad och de olikheter som existerar med 
hänsyn till arbete, karriär och liknande är betingade av de möjlighets
strukturer som kvinnor respektive män befinner sig i . 
"Könsrollssocialisation" uppfattas således som en direkt avspegling av 
mäns och kvinnors aktuella situation på arbetsmarknaden snarare än som 
ett resultat av en "abstrakt" och allmän samhällelig påverkan på makro
nivå. Likaledes är individers tidigare livshistoria inte heller särskilt avgö
rande för utfallet utifrån detta betraktelsesätt. Viktigare är den aktuella 
livssituationen och de möjligheter och begränsningar som denna medför. 
Det är alltså den lokala nivån på arbetsplatserna som är central. 
Möjlighetsstrukturerna är intimt förbundna med den könsmässiga arbets
delningen. Den mest framträdande representanten för denna infallsvinkel 
är Kanter (1977). 

Kanter har beskrivit hur möjlighetsstrukturerna är av avgörande bety
delse för kvinnors respektive mäns förväntningar, till exempel när det 
gäller avancemang i arbetslivet, och hänvisar till undersökningar som vi
sar att mäns motivation och förväntningar med hänsyn till befordran var 
signifikant högre än kvinnors. Samtidigt var också mäns objektiva möj
ligheter att bli befordrade större. Möjlighetsstrukturerna i en organisa
tion kan alltså bidra till att forma den subjektiva upplevelsen så att denna 
blir till en självuppfyllande profetia. 

Människor som är i ett karriärspår är, enligt Kanters uppfattning, 
böjda att utveckla hållningar och värderingar som driver dem vidare 
framåt, medan de som icke befinner sig i ett sådant spår, tenderar att bli 
indifferenta, att ge upp, och därmed bevisa att deras ursprungliga place
ring var korrekt. I detta avseende skiljer hon emellertid inte mellan kön. 

Kanter menar också att man måste omvärdera de forskningsrön som 
förklarat statusskillnader mellan män och kvinnor på arbetsplatser med 
att män är mer ambitiösa, målorienterade och engagerade i arbetet än 
kvinnor och att kvinnor mer än män är upptagna av de sociala relatio
nerna i arbetssammanhang. När det ser ut som om kvinnor är mindre 
motiverade eller engagerade är det troligtvis för att de har färre möjlig
heter knutna till sig. Hon hänvisar här till undersökningar som visar att 
generellt sett har de arbeten som kvinnor återfinns i färre möjligheter till 
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avancemang än vad som är fallet med mäns arbeten; allteftersom möjlig
heterna till avancemang ökade, föll andelen kvinnor markant. En kana
densisk undersökning (Marchak, 1973) refererad i Kanter, av 307 tjän
stemän i 20 olika företag, varav hälften var kvinnor, visar att kvinnorna 
företrädesvis återfanns i arbeten där man hade minst kontroll över sitt 
eget arbete, där det var mest maskinarbete, där man hade de lägsta lö
nerna, den sämsta anställningstryggheten och de minsta chanserna till 
avancemang. 

Ovannämnda resultat överensstämmer i stort sett med de rön som pre
senterats tidigare i denna avhandling. Men det som är särskilt intressant i 
detta sammanhang är just möjlighetsstrukturerna. När män kommit in i 
ett tidigare kvinnodominerat arbete, som till exempel kundtjänsteman
nayrket, förefaller det som om möjlighetsstrukturen blir till en självupp
fyllande profetia även för dessa män. De manliga kundtjänstemännen 
upplever bland annat att de har mindre inflytande över sitt arbetet än vad 
kvinnorna i samma yrkesgrupp gör. Det verkar som om män och kvinnor 
faktiskt skiljer sig åt i upplevelserna av dessa "dead end jobs". Det kan till 
och med vara så att männen har en ännu mer instrumenten hållning till 
sina arbeten än vad som är fallet med kvinnorna. Och kanske är det så att 
tekniken är av underordnad betydelse i det här sammanhanget. 

Det finns också en hel del intressant forskning som rör könssamman
sättningen i olika sammanhang och som kan vara relevant för denna dis
kussion. Könssammansättningen av individer i grupper, i organisationer 
och inte minst i utbildningssituationer har på senare tid tilldragit sig en 
hel del uppmärksamhet i den sociologiska litteraturen (Kanter, 1977; 
South et al., 1982; Izraeli, 1987). Strukturellt betingade mekanismer ned
värderar en minoritetsgrupp, oavsett kön, menar man. Den strukturela 
infallsvinkeln förklarar inte varför kvinnor i större utsträckning än män 
hamnar i jobb med få möjligheter till avancemang. Intressant är dock att 
den hävdar att det är situationella betingelser som blir avgörande för in
dividens upplevelser av arbetet. 

I det material som hittills presenterats verkar det vara så att det är 
kvinnor i mansdominerade arbeten som är mest optimistiskt inställda till 
sitt arbete och till sina möjligheter till ökat inflytande. Män i kvinnodo
minerat arbete upplever, som tidigare nämnts, det motsatta. De är minst 
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optimistiskt inställda till möjligheterna till ökat inflytande. En dansk un
dersökning har visat att det inte är likgiltigt (som till exempel Kanter 
hävdar) vilket kön som är i minoritet inom ett yrkesområde (Ott, 1987). 
Undersökningen som studerade kvinnliga poliser och manliga sjuksköter
skor visade att medan de kvinnliga poliserna faktiskt upplevde många av 
de problem som Kanter beskriver, så upplevde de manliga sjuksköter
skorna för det mesta det fördelaktigt att vara i minoritet. När det gäller 
de frågeställningar som redovisats i denna undersökning tycks det vara 
fördelaktigare att vara kvinna i ett mansdominerat yrke än omvänt. Man 
kan således sätta ett frågetecken för Kanters teori vilken sätter numeriskt 
antal ("critical mass") före kön som huvudproblem när det gäller frågan 
om vad som håller kvinnor tillbaka i arbetslivet. Det torde enligt mitt 
förmenande ligga närmare till hands att också betona social status förbun
det till kön. 

Trots att jag generellt försökt att upprätthålla någon slags åtskillnad 
mellan arbetsmiljöfrågor och makt- och inflytandefrågor så är jag klar 
över att den åtskillnaden i detta diskuterande avsnitt blivit svår att upp
rätthålla. En vidare definition av arbetsmiljöfrågor inkluderar ju också 
makt- och inflytandefrågor. Detta förhållande blir särskilt uppenbart när 
man studerar just datafrågor. Datateknologin är ju, å ena sidan, en ut
präglad arbetsmiljöfråga i så måtto att den kraftigt påverkar individens 
konkreta och vardagliga arbetssituation. Men datateknologin är också, å 
andra sidan, ett system som genomsyrar hela organisationen och i denna 
senare egenskap är det lätt att föreställa sig att den påverkar just makt-
och inflytandefrågor, också på ett mer allmänt, makroorienterat, plan. 

En viktig aspekt av datoriseringens konsekvenser på lång sikt är om 
arbetet förändras så att det blir alltför monotont och styrt av den tekniska 
infrastrukturen eller om det datoriserade arbetet vid behov erbjuder möj
ligheter att lösa problem med traditionella metoder. Som tidigare visats i 
denna avhandling upplever försäkringstjänstemän i tämligen liten ut
sträckning att de är styrda eller kontrollerade. De upplever inte heller att 
de genom datoriseringen har de mist överblicken över arbetet. 
Autonomin i arbetet har inte heller gått förlorad. Men om man ska upp
leva att något "gått förlorat" måste man naturligtvis först uppleva att man 
varit i besittning av detta värde. Försäkringstjänstemän upplever stor au-

231 



tonomi i arbetet enligt denna studie. En tolkning av dessa resultat kan 
vara att autonomin "bibehållits", det vill säga att ett redan tidigare existe
rande värde egentligen inte alls eller åtminstone i ringa grad har förän
drats som en följd av datoriseringen. En annan tolkning kan vara att tek
nikens möjlighetet bidragit till det uppvisade resultatet på så sätt att arbe
tet har kommit att upplevas som varande mer autonomt än tidigare. Det 
har inte varit möjligt att i denna studie ge stöd åt någondera tolkningen 
utan endast att redogöra för respondenternas faktiska upplevelser. 

Då inflytandet över det egna arbetet har varit så essentiellt i tidigare 
arbetsvetenskaplig forskning, från Braverman och framåt, så förtjänar 
kanske resultaten i denna studie en särskild kommentar i just detta avse
ende . 

Inledningsvis, redan i det första kapitlet i denna avhandling, har likhe
ten mellan moderna försäkringskontor och tillverkningsindustrier lyfts 
fram. Det är framför allt Baran (1985) som står för denna jämförelse 
och slutsats. Rationaliseringen och arbetsuppdelningen i försäkrings
branschen påbörjades långt innan branschen datoriserades. När datorerna 
sedan introducerades utförde de uppgifter som redan tidigare utförts 
manuellt. Logiken när det gällde arbetsflödet ändrades alltså i väldigt l i 
ten utsträckning. Den fortsatta datoriseringen, som bland annat innebar 
att horisontellt integrerade system togs i bruk, bidrog till att integrera 
tidigare fragmenterade arbeten och eliminera andra samt även til l att 
skapa nya sådana, vilket bland annat Appelbaum (1984:1) visat. 
Kundtjänstarbete är ett sådant "nytt" arbete. Traditionellt kontorsarbete 
finns knappast kvar i branschen. Det har snarare utvidgats till att inklu
dera försäljningsuppgifter, stödda av datorsystem. Baran har också visat 
att nya strukturella barriärer inträdde i och med att dessa "nya" mer krä
vande kontorsarbeten i allt högre utsträckning blev kvinnors jobb. 

Låt oss för ett ögonblick gå tillbaka till den tradition inom arbetslivs
forskningen som ägnat sig åt att granska vad som egentligen blir följden 
för arbetsförhållandena av mekanisering, och senare av automatisering 
och datorisering (s 45, Kap 4). De namnkunnigaste företrädarna för 
denna tradition, Braverman, Kern och Schumann, Blauner med flera, har 
i huvudsak studerat industriarbete. Vi ser här att trots försäkringsarbe
tets likheter med industriarbete, så tycks dessa forskares resultat och dis-
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kussioner ej kunna appliceras på dagens försäkringsbransch. Resultaten 
och diskussionerna tycks ej längre vara relevanta. Det är sannolikt viktigt 
att, som Baran (ibid.) menar, periodicera datoriseringen vid en jämfö
relse mellan olika verksamheter. Det är alltså ej korrekt att jämföra re
sultaten i denna studie med de resultat som Braverman, Kern och 
Schumann med flera fann på sin tid. Även vid en jämförelse med resultat 
från Barans egna studier i försäkringsbranschen, som omfattar ungefär 
samma tidsperiod som denna studie, är det möjligt att de "dead end jobs" 
som hon menar har uppkommit i försäkringsbranschen till följd av dato
riseringen ej har samma utbredning i vår kultur. Den svenska traditionen 
av demokrati i arbetslivet ligger troligtvis mycket djupt förborgad hos 
respondentema i denna undersökning - och färgar kanske därmed också 
resultaten. 

För att återknyta till det teoretiska grundfundamentet i den modell som 
använts i denna avhandling, nämligen tudelningen mellan könen och den 
förändring av denna som kan vara möjlig, så kan man tillåtas spekulera 
över resultaten i denna studie och vad de egentligen säger i detta avse
ende. Hirdman anger en vägvisare för framtiden då hon menar att den 
fundamentala likheten mellan könen vad avser att förstå och tänka, kan 
förstärkas och innebära en möjlighet till gränsöverskridande mellan 
manligt och kvinnligt. Detta skulle kunna ske i samhällen som är allt mer 
likartade och nivellerade, där klassgränser luckrats upp och där teknolo
gin samordnar och ger människor allt mer likartade möjligheter. Det 
skulle också kunna ske i samhällen där upplevelsevärlden delas av många 
grupper och individer (Hirdman, 1988). 

Vad visar då resultaten i föreliggande studie? Kanske är det så att det 
är i just arbetslivet mäns och kvinnors likheter blir mest tydliga. Jag 
tycker att det finns ett visst stöd för Hirdmans resonemang även i detta 
sammanhang. Man kan kanske tala om "gränsöverskridande" i och med 
att det finns så stora likheter mellan mäns och kvinnors upplevelser av 
det datoriserade arbetet. Ser man till rent strukturella faktorer, däremot, 
i den bransch som här undersökts, så är åtskillnaden mellan män och 
kvinnor fortfarande tämligen stor, vilket implicerar att gränsöverskri
dandet inte gått särskilt långt i just det avseendet. Men nu måste man ha i 

233 



åtanke att det historiska perspektivet kan förvrida tidsbegreppen en 
aning. Uppenbarligen är det så att datoriseringen, när det gäller yr
kesstrukturens könsfördelning, inte har åstadkommit så stora förän
dringar ännu, men man kan trots allt se en antydan i den riktningen. Data 
i denna undersökning har också visat detta. 

När det däremot gäller "upplevelsevärlden" så tycks, som ovan nämnts, 
ett gränsöverskridande ha skett i och med att upplevelserna av datorise
ringen är så likartade män och kvinnor emellan. I vissa fall tycks kvinnor 
till och med vara mer optimistiska än män, men på det hela taget så är de 
mest tydliga, och kanske överraskande, resultaten i denna studie, både 
mäns och kvinnors genomgående positiva upplevelser av det datoriserade 
arbetet. 

Datakulturen 

Den sista problemställning som har behandlats i denna studie är frågan 
om det finns en kvinnlig och en manlig datakultur inom försäkrings
branschen. Här handlar det således om den subjektiva betydelsen av tek
nik. Om vi betraktar igur 9:1 (s 167) så torde det främst vara i rutan 
"upplevelse/betydelse av teknologi" som svaren som redovisats i avsnittet 
om datakultur hör hemma. 

Ser man datoranvändning som sådan som den viktigaste faktorn (Perry 
& Greber, 1990) för utvecklingen av attityder ti l l datorn kan man 
konstatera att datoranvändning och positiva attityder till datorn uppvisar 
ett starkt samband i denna studie. Det som varit mest överraskande i ar
betet med den använda datan har varit att de subjektiva upplevelserna av 
datorerna är så positiva. Män och kvinnor är relativt överens vad datorn 
är, nämligen ett arbetsredskap, ett hjälpmedel och en informationskanal. 
På samma sätt har de olika yrkesgrupperna vid en jämförelse en ganska 
samstämmig uppfattning i detta avseende, om än med smärre variationer. 

Jämför man män och kvinnor inom de olika yrkesgrupperna så fram
träder dock vissa skillnader i uppfattning och det gäller då främst inom 
yrkesgrupper med ojämn könsfördelning. Kvinnorna inom fälttjänstem
annagruppen uppvisar på det hela taget mer positiva attityder till datorn 
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än männen, framför allt i att de ser datorn som en informationskanal. 
Detta kan vara en konsekvens av att kvinnorna i sitt arbete har ett mer 
självständigt förhållningssätt till datorn, att de är tvungna att själva 
plocka fram sina underlag etc. Männen däremot kanske fortfar att förlita 
sig till informationsunderlag som tillhandahålls av andra anställda, såsom 
situationen traditionellt har varit. Könsskillnaderna inom yrkesgruppen 
kundtjänstemän är lite svårare att tolka. Att datorn uppfattas som en 
skrivmaskin i högre grad av kvinnorna än av männen tyder dock på att 
kvinnorna mera än männen fortfarande har den typ av arbetsuppgifter 
som kräver en skrivmaskin. 

Man kan tolka dessa data som att skillnaderna mellan mäns och kvin
nors attityder på det hela taget är ganska små och att de skillnader som 
framträder mest hänger samman med de olika yrkenas specifika arbets
uppgifter och krav. Jämför man hur kvinnor i olika yrken svarar så visar 
sig dessa skillnader än tydligare. Gemensamt för kvinnor i de tre här 
jämförda yrkena är att de ser datorn som ett hjälpmedel. De största skill
naderna ligger i svarsalternativen "arbetsredskap", "skrivmaskin", "in
formationskanal" och "krångelapparat" (se Tabell 9:6, s 191). Datorn är i 
liten utsträckning en skrivmaskin för en kvinnlig fälttjänsteman medan 
den är det i mycket högre grad för en kvinnlig skadereglerare. För den 
kvinnliga skaderegleraren är datorn också i viss mån "en krångelapparat" 
och i mindre grad "en informationskanal" i jämförelse med vad som gäl
ler för de andra yrkesgrupperna. När det gäller män i olika yrkesgrup
per ligger de största skillnaderna i svarsalternativen "arbetsredskap", 
"skrivmaskin" och "burk" (se Tabell 9:7, s 193). Datorn är i liten ut
sträckning en skrivmaskin för en manlig kundtjänsteman, medan den är 
det i hög grad för en manlig skadereglerare. Vid en närmare granskning 
torde arbetskraven kunna förklara denna skillnad. Det man svarat avspe
glar hur man använder datorn, och där finns det skillnader mellan yrkes
grupper. 

Också svaren på den semantiska differentialen (se Tabell 9:11, s 197) 
uppvisar vid en jämförelse vissa skillnader mellan män och kvinnor. 
Kvinnorna upplever i högre grad än männen datorn som ett användbart 
och nödvändigt arbetsredskap. Jämför man män och kvinnor inom de 
olika yrkesgrupperna förstärks denna tendens ytterligare. 
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Sarnmanfattningsvis kan man säga att resultaten av denna del i studien vi
sar att användarna inte upplever datorerna som något främmande. Jämför 
man mäns och kvinnors upplevelser inom yrkesgrupperna visar resulta
ten att kvinnorna i ännu högre grad än männen uppvisar dessa pragma
tiska attityder. Detta indikerar att "användning", som Perry och Greber 
(1990) också funnit, är en viktig faktor vid utvecklande av attityder till 
datorerna. Det tycks vara så att kvinnor, trots att de inte har varit särskilt 
delaktiga vare sig i utvecklingen av teknologin eller i ideologiskapandet 
(se figur 9:1), har accepterat datorerna som användbara och praktiska ar
betsredskap som ger stora möjligheter till utveckling i visionär riktning. 
De uppfattar också att datorer är intressanta och står för förenkling, och 
gör alltså detta i ännu högre grad än männen. 

Förståelsen av teknik som kultur är viktig. Man kan säga, något hård
draget, att män är teknikexperter och kvinnor teknikanvändare. Den 
omedelbara slutsatsen att männen därmed har makt och kontroll över 
ideologiskapandet (enligt analysmodellen) stämmer enligt min studie inte. 
Det vore som att anlägga ett renodlat "ledarperspektiv" på ideologiska
pandet. Attityder och värderingar skapas också i arbetsgrupper och i yr
kesgrupper. Naturligtvis kan dessutom experternas och användarnas vär
deringar sammanfalla. 

Ser man genus och teknik som sociala konstruktioner så blir det uppen
bart att den kollektiva programmering som verkar i branschen gör det i 
den riktningen att datoriseringen uppfattas i stort sett likartat av respon
dentema. Män och kvinnor svarar ju på ett relativt likartat sätt. 
Datoriseringen har inte fjärmat könen från varandra utan kanske i stället 
närmat dem till varandra i deras uppfattningar. I Hirdmans termer skulle 
detta kunna vara ett resultat av att såväl män som kvinnor flyttats ned på 
positioner av underordning. Men det kan ju också vara så att kvinnor och 
män verkligen vunnit på att vara datoranvändare i den bemärkelsen att de 
har kunnat tillgodogöra sig och tillvarata det teknikpositiva och därmed 
bli en stark kraft eller motkultur till den tidigare expertdominerade data
kulturen. Förstärkta av sin egen erfarenhet skulle de i det långa loppet 
därmed på ett helt annat sätt än tidigare kunna tänkas involveras i tekni
kutveckling och ideologiskapande. 
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Det kulturella inslaget i detta sammanhang är uppenbart. Eftersom 
teknikdimensionen går tvärs igenom bransch och organisation i huvudsak 
i den horisontella dimensionen så kan man tänka sig att attityderna till 
tekniken blivit något slags "socialt lim" mellan män och kvinnor i denna 
dimension. 

Ser man till den kollektiva programmeringen i samhället, det vill säga 
det som sker utanför branschen och organisationerna och som är värde-
ringsskapande och som lett till att datorer uppfattas som tillhörande den 
manliga sfären och därmed för kvinnor i vissa avseenden skrämmande 
och hotande, så slår kanske denna igenom i viss mån i dimensionsanaly
sen. I de underliggande dimensionerna skulle således de djupare och mer 
samhälleligt programmerade värderingarna återfinnas. 

Fortsatt forskning 

Jag har med mina data sökt belysa den modell som presenteras i inled
ningen av denna studie. Vad skulle man kunna gå vidare med? Vilken 
empiri saknas? Man kan väl säga att jag framför allt har varit intresserad 
av att få fram en bred bild av hur datoriseringen uppfattas av använ
darna. Dessutom var jag primärt intresserad av skillnader i betydelsen av 
tekniken mellan män och kvinnor i samma jobb samt mellan män och 
kvinnor i olika hierarkiska positioner. 

Det som kanske framför allt saknas i min empiri är data som kan be
lysa mer djuppsykologiska skillnader mellan män och kvinnor när det 
gäller tekniken. Det har visat sig i undersökningen att det finns skillnader 
i hur tekniken uppfattas mellan män och kvinnor i samma jobb, vilket 
skulle kunna vara ett indicium på ett mer djuppsykologiskt fenomen. 

Ett antagande som jag inledningsvis har gjort, implicit, handlar om 
mäns och kvinnors kognitiva "utrustning". Jag har - liksom Hirdman - ut
gått ifrån att män och kvinnor har samma kognitiva förmåga. Nu har det 
visat sig i olika studier - det må gälla anatomi, fysiologi eller beteende -
att det framträder en könsskillnad som är tydlig men liten i förhållande 
til l variationen mellan individer (Rasmuson, 1995). Trots avsevärda 
överlappningar i varje enskild egenskap blir det samlade intrycket ändå 
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att det finns två klart olika könsprofiler - en för män och en för kvinnor. 
Mycket talar för att biologin är betydelsefull - men inte allenarådande 
även för mentala och beteendemässiga könsskillnader. 

Rasmuson skriver: 

"Vi är inte genetiskt anpassade för att bo i storstäder, köra bil eller sitta 
framför en dator. Helt andra förhållanden präglade den primitiva män
niskans liv. Fysiska skillnader är av gammalt datum. Redan bland de för
människor som levde för miljoner år sedan var männen större än kvin
norna, en skillnad som har bestått trots att medelvikt och -längd avsevärt 
varierat under utvecklingens gång. Det är antagligt att männen rörde sig 
över större områden och utvecklade orienteringsförmåga, snabb bear
betning av synintryck, träffsäkerhet, aggression, auktoritet och dominans. 
Kvinnorna med ansvar för barnen verkade i en rumsligt mer begränsad 
miljö där deras sinne för detaljer, finmotorik, närminne, sociala intresse 
och medkänsla var viktiga. Även om inlärningen hos människan tagit 
över de genetiskt fixerade beteendena mer än hos någon annan djurart är 
det dock en rimlig hypotes att våra könsroller i viss mån är resultatet av 
en genetiskt förberedd inlärning" (s 40). 

Det faktum att kvinnor arbetar i det "lilla rummet", som kundtjänstemän, 
och män i det geografiskt mer utspridda rummet, som fälttjänstemän, 
skulle kunna kompletteras med en mer "biologisk" förklaring. I den här 
undersökningen har jag utgått ifrån att den arbetsdelning som finns mel
lan könen är socialt skapad. Den kan ju också vara "genetiskt förberedd" 
i så måtto att arbete i en mer rumsligt begränsad miljö är naturlig för 
kvinnor. När denna situation råder tycks kvinnorna vara tillfreds med sitt 
arbete. Kvinnor i de geografiskt mest rörliga jobbet, som fälttjänsteman, 
är mer nöjda än män med datorarbetet, medan män i det mer stillasit
tande och i rummet begränsade arbetet som kundtjänsteman inte funnit 
sig lika väl tillrätta med det datoriserade arbetet och inte är lika positivt 
inställda till detta som kvinnorna är. Olika kognitiv förmåga kan ha bety
delse. Mentala skillnader mellan män och kvinnor har påvisats i andra 
undersökningar, framför allt i lösningar av uppgifter som kan hänföras 
till rumsuppfattning, den spatiala förmågan som är mycket sammansatt 
och som har med bearbetning av synintryck att göra (Kimura, 1992). Det 
har antagits att sådana könsskillnader skulle vara en genetisk anpassning 
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t i l l olika sociala funktioner under mänsklighetens tidiga existens där 
männens verksamhet ställde större krav på förmågan att orientera sig och 
att tolka synintryck. 

Kanske blir män i rörliga yrken, som fälttjänstemän, mer tillfreds med 
datorerna om de blir portabla och möjliga att flytta rumsligt? Det här är 
bara spekulativa funderingar, men resultaten i denna studie kan leda tan
karna år det hållet. Det finns kanske anledning att inte så ensidigt utgå 
ifrån att könet enbart är socialt skapat. Det kan ju vara så att det datorise
rade arbetet passar kvinnan synnerligen väl genom hennes genetiska för
beredelse. Datoriseringen är ett relativt nytt fenomen om man ser det i 
det långa historiska perspektivet. Hirdman menar att ju mer den intellek
tuella komponenten framhävs i samhället desto mer lika, socialt jäm
ställda kan man förvänta sig att män och kvinnor blir. Men om "den in
tellektuella komponenten" hos individen är olika, det vill säga om män 
och kvinnor är olika utrustade, så kan man också tänka sig att de gene
tiska och de sociala faktorerna samverkar, steg för steg, så att det datori
serade arbetet (i rummet) passar kvinnor bättre. Resultatet av processen 
blir inte enbart den att kvinnor accepterar och anpassar sig till datorn 
minst lika väl som män gör, utan att den genetiska förprogrammeringen 
faktiskt bidrar till att kvinnor passar bättre till jobben som skapas i den 
teknologiska processen. Mätbara strukturer härledda ur den teoretiska 
analysmodellen som skulle kunna illustrera effekterna av datoriseringen 
skulle i så fall behöva kompletteras med mätningar av hur män och kvin
nor uppfattar den rumsliga dimensionen i arbetet. Jag hade ingen indika
tor på detta med i enkäten. Det är också troligt att man måste jobba mer 
kvalitativt, genom att intervjua, för att komma åt upplevelser på ett dju
pare plan. Man blir gärna efterklok, men en komplettering med intervju
data med mer kvalitativa data hade varit intressant att värdefull att ha nu. 

Fortsatt forskning inom detta område vore således oerhört spännande 
och i ett sådant perspektiv borde man inte enligt min mening låsa sig vid 
att köns- och yrkesroller konstrueras socialt utan också beakta att den ge
netiska förprogrammeringen i den spatiala dimensionen kan ha betydelse 
i processen. Den teoretiska modellens grundfundament kvarstår dock, det 
vill säga genussystemets uppdelning mellan män och kvinnor. Kanske blir 
det mer hotande för kvinnor om datorernas potential utnyttjas till fullo i 
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branschen så att strukturer och funktioner sprids ut och "bärs" ut ur 
rummet. Här krävs dock helt andra andra metoder än vad som använts i 
denna undersökning. 

I den fortsatta forskningen vore det naturligtvis också intressant att 
göra en longitudinell studie för att mera ingående komma åt hur upple
velser av datorn och datoriseringen som fenomen förändras över tid. På 
detta sätt skulle man även bättre kunna studera hur nyanställda leds in i 
datavärlden. Och vad händer när branschen ytterligare rationaliseras? 
Troligen kan man i en snar framtid komma att utnyttja teknikens poten
tial på ett helt annat sätt än vad som är fallet i dag. Branschen övergår till 
exempel alltmer till att använda persondatorer, som är portabla och där
för bland annat kan användas i hemmet. Markant är också att kundtjänst
arbete alltmer koncentreras till och centraliseras i företagen. Dessa och 
övriga förändringar tillsammantagna kan leda till omfattande strukturella 
förändringar. I det långa loppet skulle kvinnor i kundtjänstarbete således 
kunna bli "transitional labor force" och konsekvensen av fortsatt datori
sering i så fall framför allt kunna få negativa effekter för kvinnorna. 
Resultaten av en undersökning som denna i ett sådant scenario skulle kan
ske inte ge samma positiva syn på datoriseringen. En viktig fråga blir i så 
fall hur man ska kunna fortsätta att utveckla teknologins potential och 
samtidigt bibehålla den positiva syn på datoriseringen som användarna 
definitivt har i dag. Hur kan den omstruktureringen göras? 
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English summary 

Gender and technology in the insurance industry 
Men's and women's experience of computerised work 

Part I 

During the '80s I started to study work organisation, computerisation and 
co-determination in the Swedish insurance industry. I then became aware 
of the fact that the consequences of computerisation could be different for 
men and women. The problems that started to form in my mind were, "Is 
it possible that the computerisation in the insurance industry has affected 
men and women in different ways? What kind of occupations do men and 
women hold in an industry where computers are so frequently used? Is it 
possible to recognise any changes in the occupational patterns during the 
last decade, a decade characterised by a continuous computerisation? Do 
men and women have access to the same occupations in this ongoing pro
cess of computerisation? Is there a transition over the occupational bor
der between men and women, a transformation of what traditionally have 
been seen as men's or women's occupations? Has this 'border' become 
weaker as a consequence of the expanding technological process? And 
how have the computers been accepted? Have the workers adapted to the 
computerised work? Is their specific professional competence used or do 
their skills disappear in the technological process? What will happen in 
the future? Will there be a division of labour even in the most mechanical 
work settings?" These were the first questions that were raised. 

The theoretical frame of reference that inspired me and that I have used 
in my study is adapted from Scarborough and Corbett (1992). They have 
looked at the relationship between technologies and organisations as a ge
neration and diffusion of transfers of knowledge and artefacts through 
three different processes: an intervention process, an exchange process 
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and a production process. They do not consider these processes to be lo
gically linear. On the contrary they argue that the flows of knowledge 
between different social contexts can more usefully be depicted as cyclical 
and reciprocal in character. 

INVENTION PROCESS 

USE PROCESS EXCHANGE PROCESS 

Figure 2:1 The technology process (Source: Scarborough & Corbett). 

The figure shows three parts of the technological process: the innovation 
process, the exchange process and the use process. The social processes 
associated with technology are, in this model, as important as the purely 
technological process. 

I have also supplemented the adopted model with a gender perspective. 
The theoretical framework in this thesis therefore relies on two basic ele
ments. The first one is the fact that the division of labour is segmented 
both vertically and horizontally between the sexes. The other element is 
that this segmentation exists due to conflicting interests between different 
power holders within society and within the industry. In this conflict of 
interests both gender and hierarchical position, or status, play an impor-
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tant role, and this conflict can be explained by "gender theory" and 
"conflict theory". In consequence of these two basic elements in the theo
retical model, I chose a research model in this study which aimed to iden
tify the social division of the work force and describe the impact of tech
nology for each group, i.e. for men and women in different occupations 
and at different hierarchical levels. The operational model for the study 
is shown in the figure below: 

Men/women 

COMPUTERIZATION 

Social structure 
Experience of work environment, power and 
influence, and culture 

Figure 2: VI Choice of operational model in the study. 

The figure shows the long-term effects of computerisation and work so
cialisation, through mutual impact and adjustment processes, resulting in 
a situation where men and women hold different occupations, and within 
these occupations different positions. Their experience of the computeri
sed work was then measured by a survey where their experience of work 
environment, power and influence, and culture were identified. 

This thesis explores more deeply three specific areas that I gradually 
found to be of particular importance, namely 
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- the relationship between computerisation, work structure and qualifica
tions 

-employees' experience of work environment, power and influence in a 
computerised work setting 

-the cultural aspects of a computerised work setting 

Part I I 

This part of the thesis contains a literature review, covering four main 
areas in the insurance industry: the social structure, the employees' expe
rience of the work environment, power and influence, and culture. One 
of the main purposes of this part is to give the reader a frame of refe
rence, or a context, with regard to the industry. It contains a historical 
description of the development of the industry, as well as a description of 
the consequences of this development for the employees, a description of 
the computerisation of the industry, insurance systems and current trends. 
This part ends with some facts on the industry today. 

The Swedish insurance industry is dominated by some large insurance 
groups: Skandia (4,500 employees), Trygg-Hansa (3,000), WASA 
(1,500), LF-gruppen (2,800) and Folksam (3,300). The total number of 
employees in the industry is about 15,000. 

The largest occupational groups (in 1995) are claims staff (20 % of the 
total office employees), customer service staff (17 %), tariff staff (10 %), 
claims examiners and technical service staff (7 %), systems analysts (7 
%), marketing and sales staff (10 %), secretaries (4 %), general clerks (3 
%) and actuaries (2 %). If salespeople with variable salaries are included 
in the marketing and sales group, the percentage for this group will rise 
to 15 %. 

The occupational structure in the Swedish insurance industry was analy
sed by the use of archival data, by using an occupational classification 
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system. The classification system was originally used in the industry for 
the purpose of classifying different occupations and occupational levels to 
be used in salary negotiations. The classification was accomplished in 
consensus between the different insurance companies and their local uni
ons. The data used in this study consists of data from 1985 - 1993 and co
vers about 14,000 insurance employees. The classification includes all 
existing occupations within the insurance industry, except for the sales
people. 

The other research questions were investigated by a survey of the in
dustry. The population in the survey, defined as "individuals who identify 
themselves as white collar insurance workers" in a national survey from 
1990 (FoB 90), consisted of 13,912 individuals. From this population a 
stratified sample was drawn along two dimensions, gender and occupa
tion. The questionnaire consisted of 110 questions that covered computer 
use, experience of work environment, stress and social contacts, power 
and influence, knowledge and skills, and perceptions of the computer (the 
cultural phenomenon). The survey was carried out in February - April 
1994, with the assistance of SCB, the Swedish Central Bureau of 
Statistics. 

Part I I I 

This part contains the main results of the study. Some of the results have 
already been published in my licentiate thesis, which primarily focused 
on the occupational structure in the industry. The results showed a gen
der-based division of labour. Men were found in some occupations and 
women in others. If men and women were found in the same jobs, the 
most qualified jobs were performed by men and the simpler ones by wo
men. Even if men and women held the same jobs, with the same qualifi
cation requirements, men earned more than women. 

The relation between gender and technology was obvious in the study. 
Since all occupational groups have been pressured to perform more ef
fectively, through the use of technology, a growth was found within the 
computer specialist groups. The structural changes could thus be con-
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nected with the computerisation. The study also showed that women were 
making inroads into occupations like marketing and computer specialist 
jobs like programming, even i f this was happening at lower levels. The 
feminization of the industry is quite obvious. Women are computer users 
to a greater extent than men, using computers more regularly, for longer 
hours and for more routine work. 

In spite of the situation described above, there was no difference bet
ween men and women in the way they experienced their work environ
ment. There was no support in the study for the thesis that computerisa
tion of the job had impoverished it. On the other hand some of the wor
kers experienced constraints, due to pre-programmed computer routines. 
This was the case for female office workers. The overall results showed 
homogeneity between men and women and between different occupatio
nal groups in almost all of the aspects related to work environment issues. 
Men's and women's opinions were surprisingly similar, and positive, re
garding the work environment issues related to extensive use of compu
ters. 

There are two groups that strongly deviate as the most and least content 
groups when it comes to questions like experience of power and influ
ence. The saleswomen seem to be most content with their possibilities and 
the male customer service employees least content. Saleswomen are a mi
nority group in a male dominated high status occupation, and male cus
tomer service employees are a minority group in a low-status job domi
nated by women. Of all the occupational groups compared in the study 
the occupational group that consider themselves most influential are the 
sales staff, and among them the saleswomen. This is based on answers 
relating to "work itself. When asked about real influence on the organi
sation, men on average perceive this possibility to a larger extent than 
women. 

Is influence primarily controlled by the variables "occupational affilia
tion" or "gender"? The results in this study indicate that, within high-
status occupations, occupational affiliation is crucial for how employees 
experience their possibilities of influencing the organisation. Within oc
cupations with low status, on the other hand, gender seems to be crucial. 
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As far as potential influence is concerned, the picture is slightly diffe
rent. Men in a low-status occupation express a smaller optimism regar
ding their possibilities of gaining influence than women. Women can 
move their positions forward in a male-dominated occupation. Men, on 
the other hand in an occupation dominated by women, have no ambitions 
to do so, since they do not see any future possibilities in that particular 
job. Women, on the other hand, can see the fact that men also occupy the 
same job as a sign of future possibilities. Once again an indication of the 
penetration of the gender system. 

The impression of complex connections between computerisation and 
work remains. At the same time as it is quite obvious that the employees 
have adapted to the computerised work, there is also clear and distinct 
proof of this adaptation being different between men and women in the 
occupational groups where the gender distribution is uneven, i.e. where 
there is a male dominance or a female dominance. Women in a male-
dominated occupation express a great optimism in their occupational role. 
This can apply to influence on the organisation, control of one's work, 
and the possibility of development within the occupation. 

Professions within the insurance industry appear to be very independent. 
The general impression is that the computerisation in the industry means 
an increased instead of reduced independence for the employees. It is also 
obvious that the computerisation has indirectly moved the focus from 
earlier dominant interest groups in the industry to the customers. The 
customer is perceived as exercising a great influence on the respondents' 
work, a much greater influence than superiors, specialists and salespeo
ple. This state if affairs remains, even if the data is divided up into occu
pational groups and gender groups. Men and women answer similarly in 
this regard. A consequence, then, of the computerisation is that even wo
men have contact with customers and do not only hold "back-office jobs". 
It is thus possible to maintain that in a sense traditional boundaries have 
been erased. Relations to customers are no longer a privilege of men. 
Computerisation has been a strongly contributing factor to this situation. 
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How can one perceive technology in a deeper sense? What is the meaning 
of technology? In this part the concept of culture is discussed and the con
cept of "computer culture" introduced. Computer culture can be a useful 
concept for describing how people think, feel and act in a computerised 
work setting. I f culture is "the software of the mind", one can imagine 
that a mental programming will take place in a social setting where the 
use of computers is a natural feature. Mental programs can consequently 
vary as a result of general social influence (socialisation) and as a result 
of a specific influence in a computer environment. The general influence 
can be different for men and women, but what about the specific influ
ence? 

A long-term consequence of computer use could be that men and wo
men are approaching or retreating from each other concerning attitudes 
and values with regard to the computer. One can also think of inborn 
psychological differences between the sexes as being reinforced or wea
kened through the business specific cultural programming specific for the 
industry. 

The purpose of this part of the study was to describe the present com
puter culture in the industry, by using a semantic differential (Questions 
22-49 in the survey). The approach is essentially explorative, since very 
few studies of this kind have been conducted either in Sweden or interna
tionally. 

The computer is perceived in very pragmatic terms. It is perceived as a 
useful tool, something that is practical and necessary. In addition to that it 
can mean a "possibility", "development", "a vision", and "a simplifica
tion". It can also be "fun". Besides this the answers show that the employ
ees do not perceive the computer as reliable. Remarkably many have an 
experience of the computer which is between "reliable" and "a stoppage 
of work". The neutral answers in the dimension "threatening" - "harm
less" also indicate that the respondents are ambivalent in this respect, i.e. 
their experience lies between what is positively and negatively charged. If 
culture is basic perceptions, thoughts and feelings, the answers indicate 
that the respondents perceive the computer ambiguously. The ambiva
lence can consequently be an expression of the machine as a destructive 
force, at the same time as it is harmless. Furthermore, the neutral an-
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swers also dominate in the dimensions "living" - "lifeless", "scapegoat" -
"saviour", "competent" - "helpless" and "control" - "powerlessness", 
which indicates that there is a tendency among the respondents to perceive 
the computer as a living creature. I think it interesting that the respon
dents are not completely certain regarding these alternatives. Maybe un
conscious values are hidden behind the answers. 

Part IV 

To conclude, according to the results from this study, the connection bet
ween gender and technology is obvious. The increased computer use has 
produced rationalisation gains, which among other things have led to 
some staff, mainly women, becoming redundant. Furthermore, increased 
demands have been made on all occupational groups, implying that all 
groups have increased their computer use. 

The results of this study seems to show the power structures are bound 
to the occupational structures within the insurance professions in a con
sistent way. It is true that the questions put forward in the survey con
cerning actual and potential influence on one's own work and on the or
ganisation are quite simple. However, the answers seem to follow a dis
tinct pattern, i.e. they correspond to a large extent with the position of 
the occupational groups in the hierarchy. Individuals in high-status occu
pations experience that they have greater possibilities of exerting influ
ence compared with other occupational groups. Although there are diffe
rences between the sexes within the occupational groups. From a general 
point of view women perceive less opportunities to gain power and to ex
ert influence. There is, nevertheless, one group that deviates from this 
pattern - the saleswomen. They perceive that they have very great pos
sibilities of gaining power and influence. 

It can also be maintained, concerning the questions of power and influ
ence, that computerisation is of subordinate significance. Anyhow, the 
connection seem to be complex and ambiguous, especially for the relation 
between technology and power and influence and gender, i.e. more 
structural relationships. It is also possible that there is no such relations-
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hip. In that case one has to conclude that computerisation has not been 
capable of loosening up existing power structures to any appreciable or 
noticeable extent. This is an interesting result as such, one can argue. 

To return to the theoretical foundation of the model used in this rese
arch, namely the gender division and the change that would be possible, 
one can allow oneself to speculate on the results of this study. It is possi
ble that it is in working life that men and women become most alike. One 
can ascertain an erasure of the traditional boundaries between men and 
women in that one can find such great similarities between men's and 
women's experience of the computerised work. If one considers purely 
structural factors, on the other hand, in the industry studied, one can find 
that the division between men and women still is very large, which im
plies that this erasure of boundaries has not progressed so far in this par
ticular aspect. But one has to consider that the historical perspective can 
slightly distort our perception of time. It is quite obvious that computeri
sation, with regard to the gender division within the occupational struc
ture, has not progressed very far yet, even though one can find a ten
dency in that direction. 

With regard to the realm of experience, it seems, as mentioned above, 
that there has been an erasure of boundaries in that perceptions of men 
and women are so similar. In some cases women seem to be even more 
optimistic than men. But, on the whole, the most obvious and maybe sur
prising results in this study are men's as well as women's consistently 
positive experience of computerised work. 
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Bilaga 1 
Medlemsförteckning 

f ' \ 
Antal tjänstemän 1 januari 1996 1995 1994 96/95 95/94 
^ Förändringar A 

AFA (Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag) 74 77 88 -3 -11 
Agria 100 93 95 7 -2 
Aktsam 54 45 44 9 1 
Allianz Nordeuropa 24 24 20 0 4 
AMF Pension AB 242 257 261 -15 -4 
Ansvar 423 414 423 9 -9 
Arkitektemas Pensionskassa 11 11 11 0 0 
Assuransföreningen, Sv. Ångfartygs 60 58 55 2 3 
Atlantica 84 95 90 -11 5 
Blekinge Länsförsäkringsbolag 40 42 42 -2 0 
Brandförsvarsföreningen, Svenska 49 46 53 3 -7 
Brandförsäkringsverket 3 3 3 0 0 
Brandkontoret, Sthlms stads 8 9 9 -1 0 
Dalamas Försäkringsbolag 116 110 116 6 -6 
Dial Försäkringsaktiebolag 307 255 178 52 77 
Europeiska Försäkringsaktiebolaget 65 62 64 3 -2 
FBJ Försäkring, Förs.bolaget Järnvägen 6 - - 6 -
FPG, (Försäkringsbolaget Pensionsgaranti) 31 31 29 0 2 
FPK (Försäkringsbranschens Pensionskassa) 18 16 18 2 -2 
Funebris 4 4 4 0 0 
Förenade Liv 129 130 155 -1 -25 
Försäkrings AB Skandia 2091 2211 2273 -120 -62 
Försäkringsförbundet, Sveriges 27 28 30 -1 -2 

•^Üaftdclsbankcn Liv^- 198 173 178 25 -5 
Hermes Kreditförsäkrings AB 21 16 14 5 2 
Holmia Försäkring AB 221 213 206 8 7 
IFU utbildnings AB 15 13 16 2 -3 
Jämtlands Länsförsäkringsbolag 56 58 57 -2 1 
KPK (Sveriges Köpmannaförbunds p-kassa) 15 17 15 -2 2 
Larm tjänst 36 38 38 -2 0 
LFAB (Länsförsäkringsbolagens AB) 648 707 737 -59 -30 
Lidköpingsortens Försäkringsbolag 10 10 10 0 0 
Livförsäkrings AB Skandia 1609 1685 1800 -76 -115 
^L-tvia-^: 19 16 19 3 -3 
LTF - Lantbrukamas Trygghetsförs. FörsAB 19 18 8 1 10 
Länsförsäkringar Bergslagen 126 120 121 6 -1 
Länsförsäkringar Gotland 21 21 19 0 2 
Länsförsäkringar Gävleborg 67 68 71 -1 -3 
Länsförsäkringar Göinge 36 38 37 -2 1 
Länsförsäkringar Göteborgs och Bohus län 121 124 126 -3 -2 
Länsförsäkringar Halland 81 78 83 3 -5 
Länsförsäkringar Kalmar Län 83 80 78 3 2 
Länsförsäkringar Jönköping 106 105 102 1 3 
Länsförsäkringar Norrbotten 42 44 45 -2 -1 
Länsförsäkringar Skåne 174 176 192 -2 -16 
Länsförsäkringar Stockholm 214 215 208 -1 7 
Länsförsäkringar Uppsala 96 98 96 -2 2 
Länsförsäkringar Villands, Gärds, Albo härader 34 34 34 0 0 
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lAntal tjänstemän 1 januari 1996 1995 1994 96/95 95/94 
V, Förändringar J 

Länsförsäkringar Värmland 75 66 80 9 -14 
Länsförsäkringar Västerbotten 75 79 78 -4 1 
Länsförsäkringar Älvsborg 141 153 153 -12 0 
Länsförsäkringar Kronoberg 43 44 37 -1 7 
Länsförsäkringar Skaraborg 74 81 87 -7 -6 
Mellersta Västergötlands Försäkringsbolag 3 5 - -2 5 
Motor Union Assuransfirma AB 32 12 15 20 -3 
NCM Kreditförsäkring Aktiebolag 26 23 23 3 0 
Piteortens Försäkringsbolag 6 6 6 0 0 
Salus Livförsäkrings AB 33 29 25 4 4 
Sirius International 73 70 69 3 1 
Sjöassuradöremas FörlagsAB 3 3 3 0 0 
Skandiabanken 161 - - 161 . 
Skandia International • 232 232 259 0 -27 
Skandia Link 57 55 53 2 2 
Skuld AB, Assuranceforeningen 14 13 12 1 1 
SKYDD, Försäkringsbolaget 0 - - - -
Sleipner Djurförsäkring 31 26 27 5 -1 
Sockenbolagens FörsäkringsAB 20 8 8 12 0 
SPP, Försäkringsbolaget 759 669 362 90 307 
Stöldskyddsföreningen, Svenska 32 30 27 2 3 
SveLand Försäkringar 26 21 21 5 0 
Svenska Brand 35 38 33 -3 5 
Sverige, Återförsäkrings AB 17 20 24 -3 -4 
Södermanlands Länsförsäkringsbolag 84 89 87 -5 2 
TFF Administration 31 36 - -5 36 
Thomas Howell Group AB, Lindahl & Collin 22 20 20" 2 0 
Trafikförsäkrmgsföreningen 93 90 132 3 -42 
Trygg-Hansa 2959 3102 3518 -143 -416 
UAP Sverige 28 27 29 1 -2 
UNI Storebrand, Sverige 44 44 44 0 0 
Västemorrlands läns Brandstodsbolag 62 60 61 2 -1 
WASA-koncemen 1530 1552 1714 -22 -162 

WASA Garanti, 
WASA International 
WASA Livförsäkring, 
WASA Sakförsäkring 

Yorkshire 36 22 28 14 -6 
Zürich 35 30 30 5 0 
Åkerbo Härads Brandstodsbolag 2 2 2 0 0 
Östgöta brandstodsbolag 147 143 141 4 2 

Anställda hos f d medlemmar 7 0 -7 
Summa 88 medlemmar 15075 15086 15586 -11 -500 

LF-gruppen (26 medlemmar) 2862 2926 2983 -64 -57 
Skandia-gruppen (7 medlemmar) 4488 4464 4590 24 -126 
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Bilaga 2 

Beskrivning av den använda yrkesindelningen. 
NYK-kod (85) 

Här följer en kort beskrivning av det yrkesklassifikationssystem som lig
ger till grund för yrkens inplacering i NYK (Nordisk Yrkes-klassifice
ring) och som därmed också ligger till grund för definitionen av popula
tionen i den här undersökningen. 

Folk-och bostadsräkningen. 

Uppgifter om yrken för den förvärvsarbetande befolkningen samlas in 
vart femte år i samband med folk-och bostadsräkningen (FoB) i Sverige. 
För att underlätta redovisning och jämförelser av yrkesstatistik försöker 
man koda yrkesuppgifterna enligt ett visst klassificeringssystem. Den 
standard som yrkeskoderna i FoB i allt väsentligt bygger på är Nordisk 
yrkesklassificering (NYK). Den bygger i sin tur på en internationell stan
dard (International Standard Classification of Occupations. ISCO). som 
internationella arbetsbyrån (ILO) utarbetade redan 1958. Den svenska 
versionen av NYK publiceras av arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 
(Systematisk förteckning över yrken. 1990). 

Uppbyggnad, terminologi och definitioner: 

NYK är uppbyggd enligt decimalklassifikationsprincipen. vilket gör det 
möjligt att sammanställa mer eller mindre detaljerad yrkesstatistik. Varje 
yrke har ett femsiffrigt kodnummer. Den första siffran i ett sådant kod
nummer anger yrkesområde, första - andra siffran yrkesgrupp, första -
tredje siffran och första - femte siffran individualyrke. Den inbördes 
numreringen av yrken inom yrkesfamiljerna följer inte någon enhetlig 
princip. Vanligen har ett intervall på tio eller fem använts. 
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Bilaga 2 

Benämningen för yrkesområden anger summariskt vilka yrkesområden 
som sammanförts till visst område (t ex kommersiellt arbete, transport-
och kommunikationsarbete). Yrkesgruppernas benämningar anger kort
fattat arbetets art inom respektive yrkesgrupp (t ex tekniskt arbete, väg
trafikarbete). För yrkesfamiljer används vanligen sammanfattande yrkes
benämningar inom respektive familj. För individualyrken används i hu
vudsak vedertagna yrkesbenämningar. 

Varje yrkesområde, yrkesgrupp, yrkesfamilj och individualyrke har för
setts med definitioner. Definitionernas uppgift är att ange skillnaderna 
mellan olika yrkesgrupper. Definitionerna för individualyrken anger 
kortfattat vad yrkesutövarna i allmänhet gör. Endast i undantagsfall inne
håller definitionerna uppgifter om hur vederbörande arbetar och vilken 
utrustning som används. Uppgifter om krav på utbildning eller andra 
kvalifikationer förekommer inte. Definitionerna är alltså inga yrkesbe
skrivningar. 

Principer för yrkenas inplacering: 

Huvudprincipen för inplacering av yrken i NYK är att yrkesutövare med 
verksamhetsorienterade funktioner av likartat slag sammanförs till yrkes
familjer och yrkesgrupper. Det innebär att alla som åstadkommer ett visst 
arbetsresultat hör till samma grupp oavsett på vilket sätt eller med vilken 
utrustning de arbetar. Inplaceringen av yrken har i allmänhet skett utan 
hänsyn till krav på utbildning, yrkesställning, tjänsteställning, socio-eko-
nomisk status eller branschtillhörighet. Eftersom samma utbildning ofta 
leder fram till olika yrken finns inte några renodlade utbildningstitlar 
med i NYK. 
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Försäkringstjänstemän enligt NYK 

Först en inledande beskrivning. Försäkringstjänstemän handhar premie
beräkning, skadereglering och riskbedömning, säljer försäkringar samt 
lämnar kunder råd och upplysningar i försäkringsfrågor (Systematisk 
förteckning över yrken. 1990). Hit hör inte allmänt kontorsarbete, t ex 
maskinskrivare. 

Enligt den systematiska förteckning som upprättats i samband med folk-
och bostadsräkningen 1985 samt 1990 finns följande grupper försäkrings
tjänstemän: 

293.10 Tarifferare 

Fastställer försäkringepremier efter gällande tariffer. Kan som riskbe
dömare vara specialiserade på liv- och sjukförsäkringar. 

293.20 Skadereglerare 

Behandlar ärenden rörande skadefall. t ex brandskador, bilskador och 
olycksfall. Kan som t ex bilskadereglerare eller brandskadereglerare vara 
specialiserad på skador av visst slag. Hit förs även skadeinspektör som 
besiktigar skador och bedömer deras omfattning. 

293.30 Kundtjänsteman 

Lämnar på försäkringskontor kunder upplysningar och råd i försäkrings
frågor; ordnar enklare försäkringar vid disk eller per telefon. 

293.40 Fälttjänsteman (försäkring) 

Organiserar försäljningsarbete inom visst distrikt samt säljer försäk
ringar. Kan vara t ex distriktschef. regionchef eller reseinspektör. Hit 
förs även chef för branschavdelning vid försäkringsbolag. 
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293.90 Andra inom 293 

Hit förs försäkringstjänstemän som ej kan hänföras till andra individual-
lyrken inom denna yrkesfamilj, t ex försäkringsombud samt underwriter 
som arbetar med återförsäkringsfrågor. 
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Ü HÖGSKOLAN I LULEÅ 
LULEÅ UNIVERSITY, SWEDEN Februari 1994 

Bilaga 4 

SCB m m m C E N T R A L B Y R Å N 

DATORISERING 

Vad har hänt med yrkeskunnandet? 

Det svenska arbetslivet har datoriserats snabbt under 1980-talet. Omkring en miljon 
människor har börjat använda datorer i arbetet. Inom försäkringsbranschen började 
datoriseringen långt tidigare, och branschen är i dag den "mest" datoriserade. Hur har 
datoriseringen påverkat branschens organisation och struktur? Vilka är datoriseringens 
långsiktiga konsekvenser när det gäller yrkeskunnandet, arbetsuppdelningen mellan män 
och kvinnor, fördelning av makt och inflytande samt karriärmöjligheter? 

Försäkringsbranschen är objekt för ett forskningsprojekt som bedrivs vid Högskolan i 
Luleå och som syftar till att besvara dessa frågor. 

Du hör till dem som vi vänder oss till med frågor. Vi ber Dig att besvara frågorna i 
formuläret och skicka tillbaka det i det portofria svarskuvertet. 

Din medverkan är frivillig men för att få användbara och väl underbyggda svar angående 
den aktuella bilden av försäkringsbranschen så som den i dag uppfattas av den anställda, 
är Din medverkan mycket viktig. När vi fått in Din blankett prickar vi av att Du svarat. 
Därefter förstörs namn- och identifikationsuppgifter (dvs registret avidentifieras). Ditt 
svar används enbart för att ta fram statistik, där det aldrig går att utläsa något om hur just 
"Du svarat. 

Datainspektionen har godkänt undersökningen och för denna gäller reglerna i datalagen 
(SFS 1973:289) till skydd för den personliga integriteten. 

Ring till oss om Du vill fråga om undersökningen eller om det är något Du vill meddela 
oss! Ring Anna Wikström vid Statistiska centralbyrån i Stockholm, 08 - 783 47 40 eller 
Michael Nilsson vid Statistiska centralbyrån i Örebro, 019 - 17 63 98. Vid rikssamtal kan 
Du be att vi ringer upp. 

Tack för Din medverkan. 

Med vänlig hälsning 

Anita Westerström 
Projektledare 
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Frågeformulär som vänder sig till försäkringstjänstemän Bilaga 4 

Allmänna frågor 

1 I vilket företag är du anställd? 

2. Vilken är din yrkesinriktning? 
Vad arbetar du med? Säljare, falttjänsteman. 

distriktschef 1 

Försäljning, kundtjänsteman. 
säljassistent 2 

Skadereglering, skadebesiktning, 
utredningsarbete. 3 

Annat, nämligen 4 

3. Har du arbetsledande befattning? Ja. jag har har högre chefsbefattning 1 

Ja. jag har mellanchefsbefattning 2 

Ja. jag är gruppchef eller motsvarande 3 

Nej. jag har inte arbetsledande befattning 4 

4. Om Ja: Hur många personer (ungefär) är direkt eller indirekt underställda dig? 

antal personer 

5. Använder du datautrustning i ditt arbete? 

Ja. jag använder dataterminal 1 

Ja. jag använder persondator 2 

Nej. jag använder inte datautrustning 3 

Inte alls 1/10 av 1/4 av Halva 3/4 av Nästan Hela 
tiden tiden tiden tiden hela tiden 

6. Hur stor del av arbetstiden 
använder du denna utrustning? 1 2 3 4 5 6 7 

7. Matar du enbart in data eller ren
skriver åt andra? 1 2 3 4 5 6 7 

8. Bearbetar du data eller text? 1 2 3 4 5 6 7 
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Upplevelser av datoriseringen Bilaga 4 

Några frågor om datoriseringens konsekvenser. 

13. Anser du att du blivit alltför bunden 
till förprogrammerade datarutiner i ditt 
arbete? 

14. Har nya datarutiner inneburit att du mist 
överblicken över ditt arbete? 

15. Tycker du att innehållet i dina arbetsupp
gifter har "urlakats" av datatekniken? 

16. Tycker du att man har datoriserat för 
mycket på företaget? 

17. Tycker du att man datoriserat för mycket 
i försäkringsbranschen? 

18. Finns det arbetsuppgifter du hellre skulle 
vilja sköta manuellt? 

19. Tycker du att du kan ge bättre och 
snabbare service till kunderna tack vare 
datatekniken? 

20. Tror du att du hinner uträtta mer under en 
arbetsdag tack vare datatekniken? 

Ja 
i hög 
grad 

.• 

O 

>• 

. • 

, • 

n 

n 

n 

Ja Kanske Nej. Nej 
i någon knappast inte alls 
mån 

n n n n 

n n n n 

2Ü n n sü 

n n n 5n 

2Ü n n sü 

2Ü n n SÜ 

iD n n sü 

2Ü n n n 
Själva datorn 

21. Datom är för dig 

Välj tre alternativ som bäst överensstämmer med din uppfattning 

oD 

ett hjälpmedel 

en skrivmaskin 

en informationskanal 

en burk 

ett arbetsredskap 

en räknemaskin 

oD 
en leksak 

en krångelapparat 

en maskin 

en apparat 

ett verktyg 

ett "elände" 
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Upplevelser av datorn Bilaga 4 

Hur upplever du datorn? Vilken erfarenhet har du? Ta ställning till följande motsatspar och markera på 
skalan var din uppfattning ligger. 

Datorn är 

22. Opersonlig 1 2 3 4 5 Personlig 

23. Hotande 1 2 3 4 5 Harmlös 

24. Skrämmande 1 2 3 4 5 Ofarlig 

25. Praktisk 1 2 3 4 5 Opraktisk 

26. Kul 1 2 3 4 5 Ointressant 

27. Styrande 1 2 3 4 5 Följsam 

28. Intressant 1 2 3 4 5 Identitetslös 

29. Användbar 1 2 3 4 5 Onödig 

30. Struktur 1 2 3 4 5 Kaos 

31. Positiv 1 2 3 4 5 Negativ 

32. Livlös 1 2 3 4 5 Levande 

33. Flexibel 1 2 3 4 5 Inrutad 

34. Nödvändig 1 2 3 4 5 Onödig 

35. Tråkig 1 2 3 4 5 Lustfylld 

36. Filter 1 2 3 4 5 Flöde 

37. Arbetslust 1 2 3 4 5 Tristess 

38. Robust 1 2 3 4 5 Skör 

39. Pålitlig 1 2 3 4 5 Falsk 

40. Syndabock 1 2 3 4 5 Frälsare 

41. Tidsfördriv 1 2 3 4 5 Arbetsredskap 

42. Driftsäker 1 2 3 4 5 Driftstörningar 

43. Kompetent 1 2 3 4 5 Hjälplös 

44. Kontroll 1 2 3 4 5 Vanmakt 

45. Utveckling 1 2 3 4 5 Stagnation 

46. Möjlighet 1 2 3 4 5 Hinder 

47. Vision 1 2 3 4 5 Begränsning 

48. Merarbete 1 2 3 4 5 Förenkling 

49. Demokratisk 1 2 3 4 5 Auktoritär 
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Datoranvändning 

50. Använder du din dator rätt? 
Ja 

. • n n 
Bilaga 4 

JO 
Nej 

så 

51. Har du rätt utbildning för ditt "datoranvändande"? . • n n JO SÜ 

52. Utnyttjar du hela datorns kapacitet? . • n n JO SÜ 

53 Kan du lära dig mer? n n JO SÜ 

54. Vill du lära dig mer? . • n n n SÜ 

55. Ger du dig tid att lära dig mer? , • JO n JO sü 

56. Känner du dig påtvingad datorsystem? n n JO SÜ 

Att använda dator påverkar arbetet på många sätt. Här följer några frågor som berör olika aspekter av ditt 
arbete i försäkringsbranschen. Besvara dem så väl som möjligt genom att hela tiden tänka på din eget  
arbete. (Ar det så att du inte alls använder dator i arbetet gå vidare till fråga 65.) 

Frågor om stress och sociala kontakter 

Nästan Ungefär Halva Ungefär Lite. Nej. 
hela 3/4 av tiden 1/4 av kanske inte 
tiden tiden tiden 1/10 av alls 

tiden 

57. Har du möjlighet att själv bestämma i • n n JO sü n 
din arbetstakt? 

58. Har du vissa tider så stressigt att du 
inte hinner prata om eller ens tänka . • n n JO SÜ n 
på något annat än arbetet? 

59. Kräver arbetet hela din uppmärk- i • o n JO JO D 
samhet och koncentration? 

60. Är du vissa stunder tvungen att klara 
dig själv och kan inte räkna med hjälp 
från andra människor omkring dig i . • n n JO sO n 
kritiska situationer? 

61. Har du i arbetet något att göra med 
personer som inte är anställda på arbets- o 2Ü n JO sü n 
platsen (t ex kunder) 

62. Har du arbetsuppgifter som är så 
svåra att du kan känna an du behöver 

hjälp eller i alla fall någon att fråga . • n n JO sü n 
till råds? 

63. Arbetar du ensam och isolerad utan 
möjlighet att komma i kontakt med 
andra annat än på telefon (eller mot- n JO n JO SÜ D 
svarande)? 

64 Ar du beroende av datom för an kunna 
utföra ditt arbete? 

.• n n JO sü n 
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Upplevelser av arbetet - påverkansmöjligheter - inflytande Bilaga 4 

65. Ger arbetet dig möjlighet att lära dig 
mycket och utvecklas i yrket? 

66. Är du nöjd med de möjligheter till 
utveckling som arbetet ger? 

67. Känns arbetet påfrestande enahanda? 

68. Känns arbetet påfrestande jäktigt? 

69 Känns arbetet påfrestande svårt? 

70. Känns arbetet ansvarsfyllt och 
viktigt? 

71. Är du nöjd med det inflytande du har 
över ditt arbete? 

72. Om du tänker på din närmaste organisa
tion. Har du i din profession någon möjlig
het till inflytande över organisationen? 1 

73. Om du skulle vilja engagera dig för att få 
ett större inflytande skulle det vara möjligt 
tror du? 1 

74. Har din yrkesgrupp något inflytande 
över organisationen? 1 

Ja. 
i hög 
grad 

1 

Ja. Varken Nej Nej 
i någon ja eller knappast inte alls 
mån nej 

Hur stort inflytande har du över 
Inget 

75. Hur du organiserar och planerar ditt arbete? 1 

76. Vilka arbetsuppgifter du ska utföra? 1 

77. Tidsplaneringen av arbetet? 1 

78. Hur arbetsuppgifterna ska utföras? 1 

Ganska Varken Mycket Fullständigt 
litet litet eller stort 

stort 
5 

Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 

79. Fältmän. distriktschefer? 

80. Dataexperter? 

81. Närmaste överordnad? 

82. Överordnade på högre nivå? 

83. Kunder? 

84. Kollegor? 

85. Du själv? 
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86. Anser du att kvinnor i din befattning har 
fått mer eller mindre inflytande på grund 
av datatekniken? 

87. Anser du att män i din befattning har 
fått mer eller mindre inflytande på grund 
av datatekniken? 

Mycket Mer Oförän- Mindre Mycket 
mer drat mindre 

Krav på kunskaper och färdigheter 

Tycker du att du att du gör ett för enkelt 
arbete i jämförelse med vad du skulle 
klara av? 

Ja. Ja. Varken Nej Nej 
i hög i någon ja eller knappast inte alls 
grad mån nej 

89. Kan det arbete du nu har göra det möjligt 
för dig att få ett mer kvalificerat i framtiden 1 2 3 4 5 

90. Har du i ditt arbete under det senaste året 
skaffat dig nya erfarenheter och kunskaper, 
som kan vara av värde om du söker nytt 
arbete? 1 2 3 4 5 

91. Har du ansvar för något som du sköter och 
som gör att det t ex är svårt att ersätta dig 
vid sjukdom 1 2 3 4 5 

Utbildningskrav 

92. Hur många års formell skolutbildning har du genomgått? Börja med grundskola och 
räkna all utbildning även kortare sådan och utbildning på deltid.(Räkna om deltidsut
bildningen till heltid) 

09 år 10 år Hår 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år eller mer 

93. Hur många månader har du branschutbildats (exklusive praktiktid) i det företag du nu jobbar och i 
andra försäkringsföretag ? 

01 02 03 04 05 06 09 12 15 18 
mån mån mån mån mån mån mån mån mån mån eller 

mer 

Tack för hjälpen! 

Det var vänligt att du ville besvara frågorna om 
datoriseringen. 

På nästa sida följer ytterligare några frågor som inte enbart berör försäkringsbranschens datorisering utan 
branschen i stort. Det vore värdefullt för undersökningen om du också ville besvara dessa frågor. 
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Försäkringsbranschen Bilaga 4 

Datorisering, en anpassning till tjänstemarknadsföringsidéer samt avreglenng har påverkat försäkrings
branschen de senaste tio åren. Vad har detta medfört? Vilka är konsekvenserna? Vad kännetecknar  
branschen i dag? (ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din uppfattning) 

Instämmer 
helt 

94. Kontinuerliga förändringar hela tiden 

95. Kundernas krav styr arbetet 

96. Omvärldens påverkan styr arbetet 

97. Marknadens påverkan styr arbetet 

98. Datoriseringen styr arbetet 

99. Starka och inflytelserika distriktschefer 
styr arbetet 

100. Kundtjänstemäns och säljassistenters arbete 
tillmäts större betydelse än tidigare 

101. Gränserna mellan yrkesgrupperna är inte 
längre så tydliga. 

102. I dag arbetar vi mycket tillsammans 
tvärs över yrkesgrupper 

103. I försäkringsbranschen är det lätt att göra 
karriär om man bara vill 

104. Det är lätt att överblicka vad som händer 
i branschen. 

105. Datoriseringen har befriat många ifrån 
mekaniskt rutinarbete 

106. Informationsflödet i branschen fungerar bra 
tack vare datoriseringen 

107. Datoriseringen har inneburit 
grundläggande förändringar 

108. Löneskillnaderna i branschen är rättvisa 

109. Försäkringsskyddet har minskat 

110. Avregegleringen av branschen har varit positiv 

Instämmer 
inte alls 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Tack ! 
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Bilaga 5 

Kompletterande bakgrundsbeskrivning av materialet 

Tabell 6:5 B I vilket företag är du anställd? (Fråga 1), Fördelning utifrån 
yrkesinriktning på företag. Procentuell fördelning. Viktade 
populationssiffror. 

Fälttjänste Kundtjänst Skade Totalt 
män reglerare 

Skandia-gruppen 23,5 15,2 14,2 18,3 
Trygg Hansa Spp-grp 28,0 22,7 13,6 18,7 

Wasa-grp 11,6 10,6 2,7 7,9 
Länsförsäkringar grp 12,2 25,5 26,6 19,1 
Ansvar grp 2,0 0,4 3,5 21 
Folksam 11,1 16,1 26,4 20,4 

Övriga 10,3 9,6 6,4 9,3 
Ev inom förs, bransch 1,0 0 1,8 2,4 
Ej uppgift 0,4 0 1,8 1,8 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) (N=ll 674) 

Tabell 6:7 B Har du arbetsledande befattning? (Fråga 3). Fördelning uti
från yrkesinriktning. Procentuell fördelning. Viktade popu
lationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 

Högre chef 4,2 0,2 0,4 1,9 
Mellanchef 15,9 1,7 2,3 6,3 
Gruppchef 12,9 12,9 6,3 9,4 
Ej arbetsledn 60,5 81,4 89,2 79,3 
Ej uppgift 6,5 3,7 1,8 3,1 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=11674) 
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Tabell 6:8 B Hur många personer är direkt eller indirekt underställda 
dig? (Fråga 4). Yrkesvis fördelning efter antal underställda, 
Frågan endast besvarad av de som har arbetsledande be
fattning. Procentuell fördelning. Viktade populationssiff
ror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 
1-5 30,5 31,7 49,1 32,2 
6-10 24,0 33,7 5,0 24,7 
11-25 24,6 28,3 24,9 25,2 
25-50 10,5 6,3 10,3 8,1 
51- 6,0 0 2,8 4,5 
Ej uppgift 4,4 0 7,8 5,3 
Summa 100,0 

(N=720) 
100,0 
(N=440) 

100,0 
(N=358) 

100,0 
(N=2050) 

Tabell 6:9 B Använder du datautrustning i arbetet? (Fråga 5), Yrkesvis 
redovisning efter datoranvändande. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler 
Dataterminal 61,6 78,9 84,8 
Persondator 48,9 36,9 28,9 
Ej datautrustn 12,0 3,6 3,7 
Ej uppgift 0 0,5 0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) 
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Tabell 6:10 B Hur stor del av arbetstiden använder de denna utrustning? 
(Fråga 6). Yrkesvis fördelning efter hur stor del av tiden 
de använder datautrustning. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 
Inte alls 7,4 0 3,4 2,7 
10 % av tiden 31,2 6,4 9,2 14,1 
25 % av tiden 33,0 1,2 21,9 17,0 
Halva tiden 15,0 8,7 18,0 17,1 
75 % av tiden 1,8 33,9 24,1 21,9 
Nästan hela tid 4,4 30,2 14,9 17,1 
Hela tiden 1,9 16,3 7,1 7,8 
Ej uppgift 5,3 3,3 1,4 2,3 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) (N=ll 674) 

Tabell 6:11 B Matar du enbart in data eller renskriver åt andra? (Fråga 
7). Yrkesvis fördelning efter tidsanvändning på arbets
uppgifter som inmatning, renskrivning. Procentuell för
delning. Viktade populationssiffror. 

Fälttiänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 
Inte alls 71,0 21,1 38,0 41,0 
10 % av tiden 8,8 15,2 20,2 15,4 
25 % av tiden 6,9 5,6 10,0 8,6 
Halva tiden 1,7 24,8 8,7 11,5 
75 % av tiden 0 2,9 5,3 2,9 
Nästan hela tid 0 9,6 5,0 4,7 
Hela tiden 1,0 5,4 8,2 5,7 
Ei uppgift 10,7 15,4 4,6 10,2 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) (N=ll 674) 
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Tabell 6:12 B Bearbetar data eller text? (Fråga 8). Yrkesvis fördelning 
efter tidsanvändning på arbetsuppgiften "bearbeta data eller 
text". Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 
Inte alls 35,9 19,5 28,9 25,5 
10 % av tiden 31,1 21,1 15,2 20,4 
25 % av tiden 10,3 11,0 11,4 13,3 
Halva tiden 7,3 20,3 11,5 14,2 
75 % av tiden 1,0 3,3 9,2 5,6 
Nästan hela tid 4,0 3,5 9,0 6,2 
Hela tiden 1,4 1,4 6,0 3,4 
Ej uppgift 9,1 19,9 8,7 11,3 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) (N=ll 674) 

Tabell 6:13 B Hur länge har du arbetat i yrket? (Fråga 9). Yrkesvis för
delning på antal år i yrket. Procentuell fördelning. Viktade 
populationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 
-2 år 5,6 2,0 2,1 3,6 
3-9 år 45,6 37,8 42,2 41,9 
10-19 år 23,4 28,7 30,9 27,4 
20- år 23,4 28,1 24,7 24,7 
Ej uppgift 2,1 3,3 0 2,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) (N=ll 674) 
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Tabell 6:14 B Hur länge har du arbetat i branschen? (Fråga 10). 
Yrkesvis fördelning på antal år i branschen. Procentuell 
fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 

2-år 0 0 0 0 
3-9 år 30,0 28,3 28,3 26,8 
10-19 år 37,9 31,6 33,8 34,3 

20- år 29,4 36,8 38,0 37,5 
Ej uppgift 2,7 3,3 0 1,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) (N=ll 674) 

Tabell 6:15 B Yrkesvis åldersfördelning. (Fråga 11). Procentuell för
delning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 
-24 år 0,6 1,4 0,7 1,0 
25-39 år 43,7 31,3 32,9 34,3 
40-54 år 40,2 61,0 54,1 52,5 
55- år 15,5 6,3 12,3 12,3 
Ei uppgift 0 0 0 0 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) (N=ll 674) 
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Tabell 6:16 B Yrkesvis fördelning på kön. (Fråga 12). Procentuell för
delning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 

Man 88,0 17,7 51,3 49,6 
Kvinna 12,0 82,3 48,7 50,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) (N=ll 674) 

Tabell 6:17 B Hur många års formell skolutbildning har du genomgått? 
(Fråga 92). Yrkesvis fördelning på genomgången skolut
bildning. Procentuell fördelning Viktade populationssiff
ror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 
9 år 7,2 10,0 10,5 9,7 
10 - 12 år 29,9 47,2 36,4 38,7 
13 - 16 år 47,2 26,6 42,4 38,4 
17 år eller mer 13,8 8,2 9,3 10,2 
Ej uppgift 2,0 7,9 1,4 3,1 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) (N=U 674) 

Tabell 6:18 B Hur många månader har du branschutbildats? (Fråga 93). 
Yrkesvis fördelning på genomgången branschutbildning. 
Procentuell fördelning.Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän Kundtjänst Skaderegler Totalt 
1-3 månader 14,2 24,8 35,1 26,6 
4 -6 månader 21,2 30,9 24,1 24,7 

9-15 mån 23,7 19,4 18,5 20,0 
18 mån eller mer 39,6 18,6 19,4 22,3 
Ej uppgift 1,4 6,3 2,9 6,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2 180) (N=3 023) (N=3 974) (N=ll 674) 
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Fördelning av män och kvinnor på befattningsfamilj och befattningsskikt 

Skadereglering 
Tabell 6:1 Fördelningen av kvinnor på befattningsskikt inom befattningsfamilj 

020 (skadereglering) uttryckt i procent av det totala antalet kvinnor i 
befattningsfarniljen. Det totala antalet kontorsanställda i befattnings
familjen samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Familj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
0202 0,1 0,1 
0203 1,1 1,5 1,8 1,9 2,4 + 

0204 8,4 10,4 10,9 13,0 13,2 + 

0205 28,2 32,4 34,5 36,8 39,2 + 

0206 38,0 37,0 36,4 34,4 34,3 -

0207 20,1 15,5 14,5 12,7 10,2 -

0208 4,1 3,2 1,9 1,2 0,6 -

Familj totalt 2407 2629 2724 2763 2622 + 215 
Kvinnor totalt 1363 1512 1607 1621 1542 + 179 
Män totalt 1044 1117 1117 1142 1080 + 36 

Tabell 6:2 Fördelningen av män på befattningsskikt inom befattningsfamilj 020 
(skadereglering) uttryckt i procent av det totala antalet män i befatt
ningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i befattningsfamiljen 
samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Familj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning (-) 
0202 1,9 1,9 1,5 1,4 1,2 
0203 14,1 13,9 13,7 13,0 12,1 -

0204 30,7 32,0 32,1 35,3 33,1 + 

0205 29,3 30,0 30,0 29,7 33,0 + 

0206 17,0 16,9 18,3 16,1 17,4 
0207 5,0 4,6 4,1 4,2 3,1 -

0208 1,2 0,9 0,4 0,4 0,2 -

Familj totalt 2407 2629 2724 2763 2622 + 215 
Kvinnor totalt 1363 1512 1607 1621 1542 + 179 
Män totalt 1044 1117 1117 1142 1080 + 36 
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Teknisk service, skadebesiktning 

Tabell 6:3 Fördelningen av kvinnor på befattningsskikt inom befattningsfamilj 
470 (teknisk service, skadebesiktning) uttryckt i procent av totala anta
let kvinnor i befattningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i 
befattningsfarniljen samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Farml j/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
4702 2,9 3,2 
4703 6,9 5,6 
4704 16,7 17,2 16,7 25,7 12,9 -

4705 61,1 62,1 61,1 57,1 61,3 
4706 22,2 13,8 16,7 14,3 22,6 
Familj totalt 965 1036 1057 1061 997 + 32 
Kvinnor totalt 18 29 36 35 31 + 13 
Män totalt 947 1007 1021 1026 966 + 19 

Tabell 6:4 Fördelningen av män på befattningsskikt inom befattoingsfamilj 470 
(teknisk service, skadebesiktning) uttryckt i procent av totala antalet 
män i befattningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i befatt
ningsfamiljen samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Familj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
4702 0,8 0,7 0,5 0,6 0,3 
4703 13,3 12,8 J3,4 11,0 9,8 -

4704 30,0 31,4 30,8 33,1 29,1 
4705 50,9 51,0 51,1 51,8 56,5 + 

4706 4,0 3,8 4,0 3,3 3,8 
Familj totalt 965 1036 1057 1061 997 + 32 
Kvinnor totalt 18 29 36 35 31 + 19 
Män totalt 947 1007 1021 1026 966 + 19 
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Kundtjänst Bilaga 6 
Tabell 6:5 Fördelningen av kvinnor på befattningsskikt inom befattningsfamilj 

835 (kundtjänst) uttryckt i procent av totala antalet kvinnor i befatt
ningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i befattningsfamiljen 
samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Fanxü j/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
8352 
8353 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 
8354 0,4 0,3 0,4 1,0 0,8 
8355 2,7 3,2 4,2 5,2 4,8 
8356 68,5 75,9 78,3 76,6 77,8 + 
8357 27,5 20,0 16,9 17,0 16,3 -

8358 0,4 0,3 
Familj totalt 2353 2442 2210 2268 2026 - 327 
Kvinnor totalt 2064 2169 1966 2016 1787 - 277 
Män totalt 289 273 244 252 239 - 50 

Tabell 6:6 Fördelningen av män på befattningsskikt inom befattningsfamilj 835 
(kundtjänst) uttryckt i procent av totala antalet män i befattningsfamil
jen. Det totala antalet kontorsanställda i befattningsfamiljen samt upp
delat på män och kvinnor. Årsvis. 

Farnüj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
8352 1,0 1,5 1,2 1,2 0,8 
8353 6,6 5,5 4,9 2,4 2,9 
8354 5,2 6,6 7,4 7,1 5,0 
8355 19,4 19,8 19,7 15,5 10,9 
8356 51,9 53,1 51,2 55,2 63,2 + 
8357 15,9 13,6 15,6 18,7 17,2 + 

8358 
Familj totalt 2353 2442 2210 2268 2026 - 327 
Kvinnor totalt 2064 2169 1966 2016 1787 - 277 
Män totalt 289 273 244 252 239 - 50 
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ADB-ledning, systemering, programmering 

Tabell 6:7 Fördelningen av kvinnor på befattningsskikt inom befattningsfamilj 
070 (ADB-ledning, systemering, programmering) uttryckt i procent av 
totala antalet kvinnor i befattningsfamiljen. Det totala antalet kontors
anställda i befattningsfamiljen samt uppdelat på män och kvinnor. 
Årsvis. 

Fanuij/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
0702 
0703 3,0 3,5 3,4 3,4 2,6 
0704 41,4 41,4 41,0 36,7 39,1 -

0705 43,8 38,3 44,7 42,5 47,0 + 

0706 11,8 16,7 10,5 16,0 10,9 -

0707 0,4 1,4 0,3 
Famili totalt 562 685 721 824 885 + 323 
Kvinnor totalt 169 227 266 294 302 + 133 
Män totalt 393 458 455 530 583 + 190 

Tabell 6:8 Fördelningen av män på befattningsskikt inom befattningsfamilj 070 
(ADB-ledning, systemering, programmering) uttryckt i procent av to
tala antalet män i befattiüngsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda 
i befattningsfamiljen samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Familj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
0702 0,5 0,7 0,9 0,8 0,5 
0703 8,4 8,1 8,8 6,2 5,8 -

0704 58,5 55,9 56,0 52,8 53,3 -

0705 26,7 27,9 26,8 30,9 34,6 + 

0706 5,6 7,2 6,8 9,2 5,5 
0707 0,3 0,2 0,7 0,2 
Familj totalt 562 685 721 824 885 + 323 
Kvinnor totalt 169 227 266 294 302 + 133 
Män totalt 393 458 455 530 583 + 190 
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Tariffering 

Tabell 6:9 Fördelningen av kvinnor på befattningsskikt inom befattningsfamilj 
855 (tariffering) uttryckt i procent av totala antalet kvinnor i befatt
ningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i befattningsfamiljen 
samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Farrnlj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
8552 0,1 0,1 
8553 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 
8554 2,5 4,6 6,4 5,5 5,8 + 

8555 23,7 24,5 27,0 26,4 29,0 + 

8556 43,2 44,2 45,8 50,8 52,5 + 

8557 26,7 24,1 19,1 15,4 11,3 -

8558 2,8 1,7 0,8 1,0 0,5 -

Familj totalt 1566 1617 1570 1683 1670 + 104 
Kvinnor totalt 1177 1239 1217 1320 1293 + 116 
Män totalt 389 378 353 363 377 - 12 

Tabell 6:10 Fördelningen av män på befattningsskikt inom befattningsfamilj 855 
(tariffering) uttryckt i procent av totala antalet män i befattningsfamil
jen. Det totala antalet kontorsanställda i befattningsfamiljen samt upp
delat på män och kvinnor. Årsvis. 

Farnilj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
8552 2,8 2,4 2,3 1,4 1,3 
8553 13,6 13,8 11,6 7,7 9,0 
8554 19,8 20,9 20,1 20,7 20,2 
8555 31,9 32,5 30,0 28,1 33,2 
8556 23,7 22,5 26,1 32,5 30,2 + 

8557 7,5 7,9 9,6 8,0 5,0 -

8558 0,8 0,3 1,7 1,1 
Familj totalt 1566 1617 1570 1683 1670 + 104 
Kvinnor totalt 1177 1239 1217 1320 1293 + 116 
Män totalt 389 378 353 363 377 - 12 
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Sekreterararbete 

Tabell 6:11 Fördelningen av kvinnor på befattningsskikt inom befattningsfamilj 
025 (sekreterare) uttryckt procent av det totala antalet kvinnor i befatt
ningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i befattningsfamiljen 
samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Familj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
0254 0,6 0,8 0,5 0,7 1,0 
0255 8,3 8,0 10,9 11,1 14,1 + 

0256 38,0 45,2 49,7 54,7 55,0 + 

0257 50,3 44,5 38,4 33,4 29,6 -

0258 2,8 1,5 0,5 0,2 0,3 -
Familj totalt 964 954 928 905 769 - 195 
Kvinnor totalt 964 954 928 902 766 - 198 
Män totalt 0 0 0 3 3 + 3 
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Marknadsföring/försäljning 

Tabell 6:12 Fördelningen av kvinnor på befattningsskikt inom befattningsfamilj 
800 (marknadsföring/försäljning) uttryckt i procent av totala antalet 
kvinnor i befattningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i be
fattningsfamiljen samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Fantil j/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(-t-) 

minskning(-) 
8002 0,8 0,6 0,3 
8003 5,3 8,0 4,1 6,0 5,0 
8004 36,8 35,2 36,4 37,7 19,8 -

8005 29,8 35,2 42,1 43,7 50,0 + 
8006 19,3 19,3 14,0 10,2 23,5 + 
8007 8,8 2,3 2,5 1,8 1,4 -

Familj totalt 611 656 702 844 1422 + 811 
Kvinnor totalt 57 88 121 167 358 + 301 
Män totalt 554 568 581 677 1064 + 510 

Tabell 6:13 Fördelningen av män på befattningsskikt inom befattningsfamilj 800 
(marknadsföring/försäljning) uttryckt i procent av totala antalet män i 
befattningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i befattningsfa-
miljen samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 
minskning(-) 

8002 6,1 4,8 5,9 5,5 2,9 -

8003 31,9 31,2 32,2 22,6 15,2 -

8004 42,8 41,9 42,3 45,6 31,3 -

8005 14,3 18,8 17,7 22,9 46,3 + 
8006 4.9 3,2 1,7 3,2 4,0 
8007 0,2 0,2 0,1 0,2 
Familj totalt 611 656 702 844 1422 + 811 
Kvinnor totalt 57 88 121 167 358 + 301 
Män totalt 554 568 581 677 1064 + 510 
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Kontors servicearbete 

Tabell 6:14 Fördelningen av kvinnor på befattningsskikt inom befattningsfamilj 
985 (kontorsservicearbete) uttryckt i procent av totala antalet kvinnor i 
befattningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i befattnings
familjen samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Familj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 

9853 0,6 0,5 0,5 1,2 0,6 
9854 1,1 1,8 3,2 

9855 1,2 4,5 3,8 1,8 3,2 

9856 7,9 8,0 4,9 4,7 6,4 -

9857 55,2 54,7 59,2 65,7 78,2 + 

9868 35,2 32,3 30,4 24,9 8,3 -

Familj totalt 484 507 471 438 392 - 92 
Kvinnor totalt 165 201 184 169 156 -9 
Män totalt 319 306 287 269 236 - 83 

Tabell 6:15 Fördelningen av män på befattningsskikt inom befattningsfamilj 985 
(kontorsservicearbete) uttryckt i procent av totala antalet män i befatt
ningsfamiljen. Det totala antalet konjorsanställda i befattoingsfamiljen 
samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Familj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
9853 0,9 1,0 1,4 1,5 0,8 
9854 2,5 2,9 3,5 2,6 4,2 

9855 7,5 6,5 7,7 7,1 8,5 

9856 11,6 12,7 14,3 15,6 15,3 -

9857 56,4 62,7 62,4 66,2 64,8 + 

9868 21,0 14,1 10,8 7,1 6,4 -

Familj totalt 484 507 471 438 392 - 92 

Kvinnor to
talt 

165 201 184 169 156 - 9 

Män totalt 319 306 287 269 236 - 83 
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Ekonorniförvaltning 

Tabell 6:16 Fördelningen av kvinnor på befattningsskikt inom befattningsfamilj 
900 (ekonomiförvaltning) uttryckt i procent av totala antalet kvinnor i 
befattningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i befattnings
familjen samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Familj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
9002 0,2 0,1 
9003 0,6 0,7 1,4 1,8 2,9 + 

9004 6,3 8,6 10,2 12,1 12,9 + 

9005 19,0 23,4 24,8 27,4 29,1 + 

9006 53,1 50,9 50,8 48,1 48,3 -

9007 20,4 15,8 12,5 10,5 6,9 -

9008 0,6 0,7 0,2 
Familj totalt 763 869 933 1054 1142 + 379 
Kvinnor totalt 525 607 640 727 770 + 245 
Män totalt 238 262 293 327 372 + 134 

Tabell 6:17 Fördelningen av män på befattningsskikt inom befattoingsfamilj 900 
(ekonomiförvaltning) uttryckt i procent av totala antalet män i befatt
ningsfamiljen. Det totala antalet kontorsanställda i befattiüngsfamiljen 
samt uppdelat på män och kvinnor. Årsvis. 

Farmlj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
9002 2,1 1,1 2,0 0,9 0,8 
9003 13,9 16,8 20,5 17,4 17,5 + 

9004 28,6 30,2 33,4 34,9 37,4 + 

9005 23,5 21,4 19,5 25,4 26,1 + 

9006 25,6 24,8 20,5 16,8 15,3 -

9007 5,9 5,3 3,8 4,3 2,7 -

9008 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 
Familj totalt 763 869 933 1054 1142 + 379 
Kvinnor totalt 525 607 640 727 770 + 245 
Män totalt 238 262 293 327 372 + 134 
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Matematiskt arbete, beräkningsmetodik 

Tabell 6:18 Fördelningen av kvinnor på befattningsskikt inom befattningsfamilj 
200 (matematiskt arbete, beräkningsmetodek) uttryckt i procent av 
totala antalet kvinnor i befattningsfamiljen. Det totala antalet kontors
anställda i befattningsfamiljen samt uppdelat på män och kvinnor. 
Årsvis. 

Fanül j/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
2002 
2003 3,6 2,9 3,6 3,1 4,0 
2004 11,8 13,1 13,7 17,2 14,6 
2005 4,.2 40,0 42,9 47,2 45,0 
2006 33,1 38,9 32,7 31,3 35,8 
2007 8,3 5,1 7,1 1,2 0,7 
Familj totalt 299 308 297 309 282 - 17 
Kvinnor totalt 169 175 168 163 151 - 18 
Män totalt 130 133 129 146 131 + 1 

Tabell 6:19 Fördelningen av män på olika befattningsskikt inom befattningsfamilj 
200 (matematiskt arbete, beräkningsmetodik) uttryckt i procent av to
tala antalet män i befattningsfamiljen. Det totala antalet kontorsan
ställda i befattningsfamiljen samt uppdelat på män och kvinnor. 
Årsvis. 

Familj/skikt 
1985 1987 1989 1991 1993 ökning(+) 

minskning(-) 
2002 4,6 5,3 3,9 2,7 1,5 
2003 26,2 27,1 33,3 26,0 24,4 
2004 27,7 36,1 34,9 36,3 32,8 
2005 20,8 15,0 13,2 17,1 21,4 

2006 20,8 14,3 10,1 17,1 19,1 
2007 0,8 2,3 4,7 0,7 0,8 
Familj totalt 299 308 297 309 282 - 17 
Kvinnor totalt 169 175 168 163 151 - 18 
Män totalt 130 133 129 146 131 + 1 
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Svarsfördelningar för män och kvinnor i olika yrkesgrupper 

Tabell 7:1 B Är du nöjd med det inflytande du har över ditt arbete? 
(Fråga 71). Yrkesgrupper. Procentuell fördelning. Viktade 
populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Ja, i hög grad 40,8 32,0 38,5 36,4 
Ja, inågon mån 30,5 35,9 43,1 38,4 
Varken ja eller nej 10,6 20,5 12,0 15,0 
Nej knappast 10,1 6,0 1,9 3,5 
Nej inte alls 7,8 2,1 1,9 3,2 
Ej uppgift 0,3 3,5 0,7 1,2 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=11674) 

Tabell 7:1 C Är du nöjd med det inflytande du har över ditt arbete? 
(Fråga 71). Könsgrupper bland fälttjänstemän. Procentuell 
fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, i hög grad 38,0 61,1 40,8 
Ja, i någon mån 30,8 27,7 30,5 
Varken ja eller nej 11,4 4,2 10,6 
Nej knappast 10,6 6,5 10,1 
Nej inte alls 8,8 0,4 7,8 
Ej uppgift 0,4 0 0,3 
Summa 100,0 

(N=1918) 
100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:1 D Är du nöjd med det inflytande du har över ditt arbete? 
(Fråga 71). Könsgrupper bland kundtjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, i hög grad 19,7 34,6 32,0 
Ja, i någon mån 59,4 30,8 35,9 
Varken ja eller nej 9,2 23,0 20,5 
Nej knappast 10,5 5,1 6,0 
Nej inte alls 1,3 2,3 2,1 
Ej uppgift 0 4,3 3,5 
Summa 100,0 

(N=534) 
100,0 
(N=2489) 

100,0 
(N=3023) 

Tabell 7:1 E Är du nöjd med det inflytande du har över ditt arbete? 
(Fråga 71). Könsgrupper bland skadereglerare. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, i hög grad 43,8 33,3 38,7 
Ja, i någon mån 45,8 39,1 42,6 
Varken ja eller nej 3,7 21,0 12,1 
Nej knappast 4,3 3,7 4,0 
Nej inte alls 2.3 1,4 1,9 
Ej uppgift 0 1,4 0,7 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:2 B Om du tänker på din närmaste organisation. Har du i din 
profession någon möjlighet till inflytande över organisa
tionen? (Fråga 72). Yrkesgrupper. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 

Ja, i hög grad 16,3 2,8 5,9 9,2 

Ja, i någon mån 35,6 32,9 40,9 34,7 

Varken ja eller nej 9,5 23,8 14,0 18,2 
Nej knappast 18,7 20,1 22,6 21,8 

Nej inte alls 19,6 20,4 15,9 15,7 

Ej uppgift 0,3 0 0,7 0,4 

Summa 100,0 
(N=2180) 

100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N= 11674) 

Tabell 7:2 C Om du tänker på din närmaste organisation. Har du i din 
profession någon möjligher till inflytande över organisa
tionen? (Fråga 72). Könsgrupper bland fälttjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Ja, i hög grad 16,6 13,5 16,3 
Ja, i någon mån 33,8 48,8 35,6 
Varken ja eller nej 9,8 7,3 9,5 

Nej knappast 19,1 15,8 18,7 

Nej inte alls 20,2 14,6 19,6 
Ej uppgift 0,4 0 0,3 

Summa 100,0 
(N=1918) 

100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:2 D Om du tänker på din närmaste organisation. Har du i din 
profession någon möjligher till inflytande över organisa
tionen? (Fråga 72). Könsgrupper bland kundtjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, i hög grad 7,8 1,7 2,8 
Ja, i någon mån 34,3 32,6 J*2,9 
Varken ja eller nej 35,6 21,2 23,8 
Nej knappast 18,4 20,5 20,1 
Nej inte alls 3,9 23,9 20,4 

Ej uppgift 0 0 0 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:2 E Om du tänker på din närmaste organisation. Har du i din 
profession någon möjligher till inflytande över organisa
tionen? (Fråga 72). Könsgrupper bland skadereglerare. 
Procentuell fördelning. Viktac >opulationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, i hög grad 9,0 4,9 7,0 
Ja, i någon mån 46,5 32,8 39,9 
Varken ja eller nej 10,3 18,9 14,5 
Nej knappast 20,4 24,5 22,4 

Nej inte alls 13,7 17,5 15,5 
Ej uppgift 0 1,4 0,7 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:3 B Om du skulle vilja engagera dig för att få ett större infly
tande skulle det vara möjligt tror du? (Fråga 73). 
Yrkesgrupper. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 

Ja, i hög grad 17,2 27,1 10,0 16,8 

Ja, i någon mån 35,9 31,5 46,1 39,1 

Varken ja eller nej 20,7 15,3 20,1 19,7 

Nej knappast 18,5 25,0 12,4 18,3 

Nej inte alls 6,8 1.0 10,6 5,6 

Ej uppgift 1,0 0 0,7 0,5 

Summa 100,0 
(N=2180) 

100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:3 C Om du skulle vilja engagera dig för att få ett större infly
tande skulle det vara möjligt tror du? (Fråga 73). 
Könsgrupper bland fälttjänstemän. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Ja, i hög grad 16,9 19,2 17,2 

Ja, i någon mån 35,0 43,1 35,9 

Varken ja eller nej 20,6 21,9 20,7 

Nej knappast 18,9 15,4 18,5 

Nej inte alls 7,6 0,4 6,8 

Ej uppgift 1,1 0 1,0 

Summa 100,0 
(N=1918) 

100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:3 D Om du skulle vilja engagera dig för att få ett större infly
tande skulle det vara möjligt tror du? (Fråga 73). 
Könsgrupper bland kundtjänstemän. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, i hög grad 43,6 23,6 27,1 
Ja, i någon mån 13,1 35,5 31,5 
Varken ja eller nej 22,3 13,9 15,3 
Nej knappast 21,0 25,8 25,0 
Nej inte alls 0 1,2 1,0 
Ej uppgift 0 0 0 
Summa 100,0 

(N=534) 
100,0 
(N=2489) 

100,0 
(N=3023) 

Tabell 7:3 E Om du skulle vilja engagera dig för att få ett större infly
tande skulle det vara möjligt tror du? (Fråga 73). 
Könsgrupper bland skadereglerare. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, i hög grad 11,9 9,5 10,7 

Ja, i någon mån 46,2 45,3 45,8 
Varken ja eller nej 22,9 17,0 20,0 
Nej knappast 9,3 15,7 12,4 

Nej inte alls 9,7 11,1 10,4 
Ej uppgift 0 1,4 0,7 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 

312 



Bilaga 7 

Tabell 7:4 B Har din yrkesgrupp något inflytande över organisationen? 
(Fråga 74). Yrkesgrupper. Procentuell fördelning. Viktade 
populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Ja, i hög grad 16,8 15,0 6,8 13,2 
Ja, i någon mån 50,1 32,2 43,0 40,8 
Varken ja eller nej 14,1 15,4 15,2 16,6 
Nej knappast 7,9 19,6 23,4 17,5 
Nej inte alls 10,5 14,3 10,5 10,4 
Ej uppgift 0,6 3,5 1,1 1,5 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:4 C Har din yrkesgrupp något inflytande över organisationen? 
(Fråga 74). Könsgrupper bland fälttjänstemän. Procentuell 
fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, i hög grad 16,5 18,8 16,8 
Ja, i någon mån 49,2 56,5 50,1 
Varken ja eller nej 14,9 8,9 14,2 
Nej knappast 7,6 9,6 7,9 
Nej inte alls 11,1 6,1 10,5 
Ej uppgift 0,7 0 0,6 
Summa 100,0 

(N=1918) 
100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:4 D Har din yrkesgrupp något inflytande över organisationen? 
(Fråga 74). Könsgrupper bland kundtjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Kundt j ähstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, i hög grad 11,8 15,7 15,0 
Ja, i någon mån 62,0 25,8 32,2 
Varken ja eller nej 7,8 17,0 15,4 
Nej knappast 13,1 21,0 19,6 
Nej inte alls 5,3 16,2 14,3 
Ej uppgift 0 4,3 3,5 
Summa 100,0 

(N=534) 
100,0 
(N=2489) 

100,0 
(N=3023) 

Tabell 7:4 E Har din yrkesgrupp något inflytande över organisationen? 
(Fråga 74). Könsgrupper bland skadereglerare. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, i hög grad 9,9 5,0 7,5 
Ja, i någon mån 42,2 43,8 43,0 
Varken ja eller nej 21,1 9,3 15,4 
Nej knappast 20,7 25,0 22,8 
Nej inte alls 5,3 15,4 10,2 
Ej uppgift 0,7 1,4 1,0 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:5 B Hur stort inflytande har du över hur du organiserar och 
planerar ditt arbete? (Fråga 75). Yrkesgrupper. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Fullständigt 22,7 17,9 22,5 18,1 
Mycket stort 63,3 33,1 37,8 43,5 
Varken litet eller 
stort 

9,9 24,8 20,8 21,4 

Ganska litet 2,5 17,0 15,8 13,6 
Inget 1,3 3,3 1,6 1,8 
Ej uppgift 0,3 4,0 1,6 1,6 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:5 C Hur stort inflytande har du över hur du organiserar och 
planerar ditt arbete? (Fråga 75). Könsgrupper bland fält
tjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade populations
siffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 31,7 42,7 33,0 
Mycket stort 61,7 55,4 61,0 
Varken litet eller 5,5 0,8 4,9 
stort 
Ganska litet 0,7 1,2 0,8 
Inget 0 0 0 
Ej uppgift 0,4 0 0,3 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=1918) (N=261) N=2180) 
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Tabell 7:5 D Hur stort inflytande har du över hur du organiserar och 
planerar ditt arbete? (Fråga 75). Könsgrupper bland 
kundtjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 2,6 22,6 19,1 
Mycket stort 64,5 38,5 43,1 
Varken litet eller 6,5 27,8 24,1 
stort 
Ganska litet 23,8 10,5 12,8 
Inget 0 0,6 0,5 
Ei uppgift 2,6 0 0,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:5 E Hur stort inflytande har du över hur du organiserar och 
planerar ditt arbete? (Fråga 75). Könsgrupper bland ska
dereglerare. Procentuell fördelning. Viktade populations
siffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 29,8 41,0 35,2 
Mycket stort 58,8 42,2 50,8 
Varken litet eller 9,7 13,9 11,8 
stort 
Ganska litet 1,3 2,1 1,7 
Inget 0 0 0 

Ei uppgift 0,3 0,7 0,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:6 B Hur stort inflytande har du över vilka arbetsuppgifter du 
ska utföra? (Fråga 76). Yrkesgrupper. Procentuell för
delning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Fullständigt 22,7 17,9 22,5 18,1 
Mycket stort 63,3 33,1 37,8 43,5 
Varken litet eller 
stort 

9,9 24,8 20,8 21,4 

Ganska litet 2,5 17,0 15,8 13,6 
Inget 1,3 3,3 1,6 1,8 
Ej uppgift 0,3 4,0 1,6 1,6 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:6 C Hur stort inflytande har du över vilka arbetsuppgifter du 
ska utföra? (Fråga 76). Könsgrupper bland fälttjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 23,0 20,8 22,7 
Mycket stort 63,2 63,8 63,3 
Varken litet eller 10,1 8,1 9,9 
stort 
Ganska litet 1,8 7,3 2,5 
Inget 1,5 0 1,3 
Ej uppgift 0,4 0 0,3 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=1918) (N=261) N=2180) 
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Tabell 7:6 D Hur stort inflytande har du över vilka arbetsuppgifter du 
ska utföra? (Fråga 76). Könsgrupper bland kundtjänste
män. Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 6,5 20,3 17,9 
Mycket stort 56,7 28,0 33,1 
Varken litet eller 19,7 25,8 24,8 
stort 
Ganska litet 9,2 18,7 17,0 
Inget 5,3 2,9 3,3 
Ej uppgift 2,6 4,3 4,0 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:6 E Hur stort inflytande har du över vilka arbetsuppgifter du 
ska utföra? (Fråga 76). Könsgrupper bland skadereglerare. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 24,1 19,6 21,9 
Mycket stort 35,9 40,3 38,0 
Varken litet eller 22,6 19,7 21,2 
stort 
Ganska litet 14,7 16,8 15,7 
Inget 1,7 1,4 1,5 
Ej uppgift 1,0 2,1 1,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:7 B Hur stort inflytande har du över tidsplaneringen av arbe
tet? (Fråga 77). Yrkesgrupper. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttiänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 

Fullständigt 40,9 24,7 33,6 28,3 

Mycket stort 47,4 39,4 40,1 45,3 
Varken litet eller 
stort 

10,0 19,9 13,5 16,3 

Ganska litet 1,1 14,7 11,0 8,3 
Inget 0,3 0,9 0,9 1,0 
Ej uppgift 0,3 0,5 0,9 0,7 

Summa 100,0 
(N=2180) 

100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:7 C Hur stort inflytande har du över tidsplaneringen av arbe
tet? (Fråga 77). Könsgrupper bland fälttjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 42,0 32,7 40,9 
Mycket stort 45,9 58,5 47,4 

Varken litet eller 10,4 7,3 10,0 
stort 
Ganska litet 1,1 1,5 1,1 
Inget 0,4 0 0,3 
Ei uppgift 0,4 0 0,3 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=1918) (N=261) N=2180) 
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Tabell 7:7 D Hur stort inflytande har du över tidsplaneringen av arbe
tet? (Fråga 77). Könsgrupper bland kundtjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 6,5 28,6 24,7 
Mycket stort 67,3 33,4 39,4 
Varken litet eller 15,7 20,8 19,9 
stort 
Ganska litet 10,5 15,6 14,7 
Inget 0 1,1 0,9 
Ej uppgift 0 0,6 0,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:7 E Hur stort inflytande har du över tidsplaneringen av arbe
tet? (Fråga 77). Könsgrupper bland skadereglerare. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 30,9 34,8 32,8 
Mycket stort 43,0 38,1 40,6 
Varken litet eller 18,8 8,5 13,8 
stort 
Ganska litet 4,7 17,2 10,7 
Inget 1,7 0 0,9 
Ej uppgift 1,0 1,4 1,2 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:8 B Hur stort inflytande har du över hur arbetsuppgifterna ska 
utföras? (Fråga 78). Yrkesgrupper. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttiänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 

Fullständigt 34,8 19,0 31,2 25,8 
Mycket stort 58,8 42,9 53,7 53,6 
Varken litet eller 
stort 

4,8 29,9 10,6 15,9 

Ganska litet 0 6,8 3,2 3,3 
Inget 0,6 1,4 0,4 0,8 
Ej uppgift 1,0 0 0,9 0,5 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:8 C Hur stort inflytande har du över hur arbetsuppgifterna ska 
utföras? (Fråga 78). Könsgrupper bland fälttjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttiänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 34,2 38,8 34,8 
Mycket stort 58,8 58,5 58,8 
Varken litet eller 5,1 2,7 4,8 
stort 
Ganska litet 0 0 0 
Inget 0,7 0 0,6 
Ei uppgift 1,1 0 1.0 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=1918) (N=261) N=2180) 
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Tabell 7:8 D Hur stort inflytande har du över hur arbetsuppgifterna ska 
utföras? (Fråga 78). Könsgrupper bland kundtjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Kundtiänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 9,2 21,2 19,0 
Mycket stort 46,1 42,2 42,9 
Varken litet eller 33,0 29,2 29,9 
stort 
Ganska litet 9,2 6,3 6,8 
Inget 2,6 1,1 1,4 
Ej uppgift 0 0 0 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:8 E Hur stort inflytande har du över hur arbetsuppgifterna ska 
utföras? (Fråga 78). Könsgrupper bland skadereglerare. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 28,9 32,0 30,4 

Mycket stort 62,4 44,8 53,9 
Varken litet eller 6,3 16,1 11,1 
stort 
Ganska litet 2,0 4,8 3,4 

Inget 0 0,7 0,3 
Ei uppgift 0,3 1,4 0,9 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:9 B Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Fältmän, distriktschefer? (Fråga 79). Yrkesgrupper. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Fullständigt 4,0 4,0 2,5 3,0 
Mycket stort 9,6 18,1 3,8 9,8 
Varken litet eller 
stort 

25,0 16,6 8,9 14,0 

Ganska litet 22,3 31,2 17,6 23,4 
Inget 30,3 29,2 65,3 47,0 
Ej uppgift 8,9 0,9 1,9 2,8 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:9 C Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Fältmän, distriktschefer? (Fråga 79). Könsgrupper bland 
fälttjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 3,6 6,5 4,0 
Mycket stort 10,0 6,9 9,6 
Varken litet eller 24,4 29,6 25,0 
stort 
Ganska litet 22,8 18,8 22,3 
Inget 29,7 34,6 30,3 
Ej uppgift 9,6 3,5 8,9 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=1918) (N=261) N=2180) 
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Tabell 7:9 D Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Fältmän, distriktschefer? (Fråga 79). Könsgrupper bland 
kundtjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Kundtjänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 0 4,8 4,0 

Mycket stort 47,6 11,8 18,1 

Varken litet eller 17,0 16,5 16,6 
stort 
Ganska litet 14,4 34,8 31,2 

Inget 21,0 31,0 29,2 

Ei uppgift 0 1,1 0,9 

Summa 100,0 100,0 100,0 
(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:9 E Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Fältmän, distriktschefer? (Fråga 79). Könsgrupper bland 
skadereglerare. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Skadereglerare 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 2,7 2,1 2,4 

Mycket stort 2,0 6,0 4,0 

Varken litet eller 11,7 5,8 8,8 
stort 
Ganska litet 24,3 12,3 18,5 

Inget 59,0 69,8 63,8 

Ej uppgift 0,3 5,0 2,6 

Summa 100,0 100,0 100,0 
(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:10 B Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Dataexperter? (Fråga 80). Yrkesgrupper. Procentuell för
delning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Fullständigt 2,9 0,5 5,9 3,8 
Mycket stort 14,9 23,2 11,6 15,5 
Varken litet eller 21,0 22,4 31,2 27,0 
stort 
Ganska litet 33,8 27,2 23,9 29,1 
Inget 24,4 27,7 26,5 22,3 
Ej uppgift 3,0 4,0 0,9 2,2 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=11674) 

Tabell 7:10 C Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Dataexperter? (Fråga 80). Könsgrupper bland fälttjänste
män. Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttiänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 3,3 0 2,9 
Mycket stort 12,4 32,7 14,9 
Varken litet eller 
stort 

20,6 23,9 21,0 

Ganska litet 35,0 24,6 33,8 
Inget 25,9 13,5 24,4 
Ei uppgift 2,7 5,4 3,0 
Summa 100,0 

(N=1918) 
100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:10 D Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Dataexperter? (Fråga 80). Könsgrupper bland kundtjän
stemän. Procentuell fördelning. Viktade populationssiff
ror. 

Kundtiänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 0 0,6 0,5 

Mycket stort 29,0 21,9 23,2 

Varken litet eller 27,5 21,3 22,4 
stort 
Ganska litet 29,0 26,9 27,2 

Inget 14,4 24,5 22,7 

Ej uppgift 0 4,8 4,0 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:10 E Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Dataexperter? (Fråga 80). Könsgrupper bland skaderegle
rare. Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 6,1 5,5 5,8 
Mycket stort 1,0 23,0 11,6 
Varken litet eller 40,7 21,8 31,5 
stort 
Ganska litet 27,7 19,5 23,7 

Inget 23,5 28,8 25,9 
Ej uppgift 1,0 1,9 1,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:11 B Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Närmaste överordnad? (Fråga 81). Yrkesgrupper. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Fullständigt 1,1 5,4 4,4 4,6 
Mycket stort 16,3 31,8 21,7 24,5 
Varken litet eller 40,9 29,1 44,7 38,0 
stort 
Ganska litet 34,5 29,6 21,0 26,0 
Inget 5,2 0,1 5,3 3,9 
Ej uppgift 2,1 4,0 2,8 2,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=l 1674)1 

Tabell 7:11 C Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Närmaste överordnad? (Fråga 81). Könsgrupper bland 
fälttjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 0,4 5,8 1,0 
Mycket stort 16,0 18,5 16,3 
Varken litet eller 39,4 51,9 40,9 
stort 
Ganska litet 37,5 12,7 34,5 
Inget 4,4 11,1 5,2 
Ej uppgift 2,3 0 2,1 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=1918) (N=261) N=2180) 
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Tabell 7:11 D Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Närmaste överordnad? (Fråga 81). Könsgrupper bland 
kundtjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Kundtjänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Fullständigt 19,8 2,3 5,4 
Mycket stort 42,1 29,6 31,8 

Varken litet eller 17,0 31,6 29,1 
stort 
Ganska litet 18,3 32,1 29,6 

Inget 0 0,2 0,1 
Ej uppgift 2,6 4,3 4,0 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:11 E Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Närmaste överordnad? (Fråga 81). Könsgrupper bland 
skadereglerare. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Skadereglerare 

Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 2,0 6,8 4,3 
Mycket stort 23,8 20,0 21,9 
Varken litet eller 33,7 55,6 44,3 
stort 
Ganska litet 31,6 10,7 21,5 

Inget 4,1 6,2 5,2 
Ej uppgift 4,7 0,7 2,8 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:12 B Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Överordnade på högre nivå? (Fråga 82). Yrkesgrupper. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Fullständigt 4,0 10,6 3,7 7,4 
Mycket stort 24,3 24,3 10,5 17,8 
Varken litet eller 
stort 

33,6 27,7 39,8 34,0 

Ganska litet 25,5 18,9 32,4 26,6 
Inget 10,6 14,6 11,5 11,4 
Ej uppgift 2,1 4,0 3,0 2,7 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N= 11674) 

Tabell 7:12 C Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Överordnad på högre nivå? (Fråga 82). Könsgrupper 
bland fälttjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade po
pulationssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 3,6 6,9 4,0 
Mycket stort 24,3 24,2 24,3 
Varken litet eller 32,4 42,3 33,6 
stort 
Ganska litet 26,3 19,6 25,5 
Inget 11,1 6,9 10,6 
Ej uppgift 2,3 0 3,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=1918) (N=261) N=2180) 
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Tabell 7:12 D Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Överordnad på högre nivå? (Fråga 82). Könsgrupper 
bland kundtjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade po
pulationssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 23,8 7,6 10,5 
Mycket stort 14,4 26,4 24,3 
Varken litet eller 35,6 26,0 27,7 
stort 
Ganska litet 10,5 20,7 18,9 
Inget 13,1 14,9 14,6 
Ej uppgift 2,6 4,3 4,0 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:12 E Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Överordnad på högre nivå? (Fråga 82). Könsgrupper 
bland skadereglerare. Procentuell fördelning. Viktade po
pulationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 3,7 4,3 4,0 
Mycket stort 12,0 9,3 10,7 
Varken litet eller 29,1 49,8 39,1 
stort 
Ganska litet 35,3 28,5 32,0 
Inget 14,9 7,4 11,3 
Ej uppgift 5,0 0,7 2,9 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:13 B Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Kunder? (Fråga 83). Yrkesgrupper. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Fullständigt 13,6 19,0 2,3 9,3 
Mycket stort 62,8 56,9 48,3 50,0 
Varken litet eller 
stort 

10,8 10,4 33,6 20,6 

Ganska litet 4,7 3,9 6,9 9,0 
Inget 7,8 6,3 7,5 9,3 
Ej uppgift 0,3 3,5 1,4 1,9 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:13 C Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Kunder? (Fråga 83). Könsgrupper bland fälttjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 14,0 10,8 13,6 
Mycket stort 63,5 57,3 62,8 
Varken litet eller 9,8 18,4 10,8 
stort 
Ganska litet 4,3 6,9 4,7 
Inget 8,0 6,5 7,8 
Ej uppgift 0,4 0 0,3 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=1918) (N=261) N=2180) 
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Tabell 7:13 D Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Kunder? (Fråga 83). Könsgrupper bland kundtjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Kundtjänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 2,6 22,5 19,0 
Mycket stort 77,0 52,5 56,9 
Varken litet eller 10,5 10,4 10,4 
stort 
Ganska litet 6,5 3,4 3,9 
Inget 2,6 7,1 6,3 
Ej uppgift 0 4,3 3,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:13 E Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Kunder? (Fråga 83). Könsgrupper bland skadereglerare. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 3,7 0,8 2,3 
Mycket stort 47,7 49,1 48,4 
Varken litet eller 30,8 35,4 33,0 
stort 
Ganska litet 10,7 4,4 7,6 
Inget 6,5 8,2 7,3 
Ei uppgift 0,7 2,1 1,4 
Summa 100,0 100,0 1000,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:14 B Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Kollegor? (Fråga 84). Yrkesgrupper. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Fullständigt 1,0 4,0 0,7 1,8 
Mycket stort 8,8 15,4 14,5 15,3 
Varken litet eller 
stort 

36,4 43,9 48,9 44,0 

Ganska litet 35,0 25,4 24,5 25,5 
Inget 16,1 7,8 9,9 11,4 
Ej uppgift 2,7 3,5 1,6 2,0 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:14 C Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Kollegor? (Fråga 84). Könsgrupper bland fälttjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 1,1 0 1,0 
Mycket stort 7,6 17,3 8,8 
Varken litet eller 34,7 49,2 36,4 
stort 
Ganska litet 36,3 25,4 35,0 
Inget 17,2 8,1 16,1 
Ej uppgift 3,1 0 2,7 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=1918) (N=261) N=2180) 
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Tabell 7:14 D Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Kollegor? (Fråga 84). Könsgrupper bland kundtjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 0 4,9 4,0 
Mycket stort 13,1 15,9 15,4 
Varken litet eller 67,3 38,8 43,9 
stort 
Ganska litet 11,8 28,4 25,4 
Inget 7,9 7,8 7,8 
Ej uppgift 0 4,3 3,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:14 E Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Kollegor? (Fråga 84). Könsgrupper bland skadereglerare. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 1,8 1,4 1,6 
Mycket stort 11,4 17,0 14,1 
Varken litet eller 53,9 43,5 48,9 
stort 
Ganska litet 24,9 22,9 23,9 
Inget 7,7 11,8 9,7 
Ej uppgift 0,3 3,4 1,8 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 

334 



Bilaga 7 

Tabell 7:15 B Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Du själv? (Fråga 85). Yrkesgrupper. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 

Fullständigt 33,6 27,5 24,7 25,1 
Mycket stort 54,7 48,7 62,4 58,2 
Varken litet eller 2,1 16,8 7,3 10,1 
stort 
Ganska litet 1,7 3,0 2,0 2,5 
Inget 6,9 0,5 3,0 2,7 
Ej uppgift 1,0 3,5 0,7 1,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=11674) 

Tabell 7:15 C Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Du själv? (Fråga 85). Könsgrupper bland fälttjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 33,7 33,1 33,6 
Mycket stort 54,1 58,8 54,7 
Varken litet eller 2,2 1,2 2,1 
stort 
Ganska litet 1,8 1,2 1,7 
Inget 7,1 5,8 6,9 
Ej uppgift 1,1 0 1,0 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=1918) (N=261) N=2180) 
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Tabell 7:15 D Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Du själv? (Fråga 85). Könsgrupper bland kundtjänstemän. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 10,5 31,1 27,5 
Mycket stort 60,5 46,2 48,7 
Varken litet eller 22,5 15,6 16,8 
stort 
Ganska litet 6,5 2,3 3,0 
Inget 0 0,6 0,5 
Ej uppgift 0 4,3 3,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=534) (N=2489) (N=3023) 

Tabell 7:15 E Hur stort inflytande har följande personer över ditt arbete? 
Du själv? (Fråga 85). Könsgrupper bland skadereglerare. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Fullständigt 30,6 17,2 24,1 
Mycket stort 61,1 64,2 62,6 
Varken litet eller 4,0 11,1 7,5 
stort 
Ganska litet 3,7 0,8 2,3 
Inget 0,7 5,4 2,9 
Ej uppgift 0 1,4 0,7 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:16 B Anser du att kvinnor i din befattning har fått mer eller 
mindre inflytande på grund av datatekniken? (Fråga 86). 
Yrkesgrupper. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Mycket mer 3,5 4,5 0,9 2,6 
Mer 14.3 7,7 8,0 13,4 
Oförändrat 76,2 74,5 71,3 70,3 
Mindre 2,1 1,4 4,6 3,2 
Mycket mindre 1,0 3,5 0,7 1,3 
Ej uppgift 2,9 8,4 14,4 9,2 
Summa 100,0 100.0 100,0 100,0 

(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=11674) 

Tabell 7:16 C Anser du att kvinnor i din befattning har fått mer eller 
mindre inflytande på grund av datatekniken? (Fråga 86). 
Könsgrupper bland fälttjänstemän. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Mycket mer 2,6 10,8 3,5 
Mer 15,5 5,8 14,3 
Oförändrat 75,4 81,6 76,2 
Mindre 2,2 1,5 2,1 
Mycket mindre 1,1 0 1,0 
Ej uppgift 3,3 0,4 2,9 
Summa 100,0 

(N=1918) 
100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:16 D Anser du att kvinnor i din befattning har fått mer eller 
mindre inflytande på grund av datatekniken? (Fråga 86). 
Könsgrupper bland kundtjänstemän. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Kundtjänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Mycket mer 0 5,4 4,5 

Mer 14,4 6,3 7,7 

Oförändrat 77,7 73,8 74,5 

Mindre 2,6 1,1 1,4 
Mycket mindre 0 4,3 3,5 

Ej uppgift 5,3 9,1 8,4 

Summa 100,0 
(N=534) 

100,0 
(N=2489) 

100,0 
(N=3023) 

Tabell 7:16 E Anser du att kvinnor i din befattning har fått mer eller 
mindre inflytande på grund av datatekniken? (Fråga 86). 
Könsgrupper bland skadereglerare. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Mycket mer 1,0 0,8 0,9 

Mer 11,4 4,3 8,0 
Oförändrat 65,7 78,5 71,9 
Mindre 6,1 2,8 4,5 

Mycket mindre 1,3 0 0,7 

Ej uppgift 14,6 13,6 14,1 
Summa 100,0 100.0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:17 B Anser du att män i din befattning har fått mer eller mindre 
inflytande på grund av datatekniken? (Fråga 87). 
Yrkesgrupper. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Mycket mer 0,7 3,8 2,4 3,4 
Mer 8,6 8,6 12,5 12,0 
Oförändrat 82,9 78,2 67,5 73,3 
Mindre 2,9 1,0 4,1 2,7 
Mycket mindre 1,9 0 1,1 0,7 
Ej uppgift 3,0 8,4 12,4 7,9 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N= 11674) 

Tabell 7:17 C Anser du att män i din befattning har fått mer eller mindre 
inflytande på grund av datatekniken? (Fråga 87). 
Könsgrupper bland fälttjänstemän. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Mycket mer 0 5,8 0,7 
Mer 8,8 7,3 8,6 
Oförändrat 82,5 85,8 82,9 
Mindre 3,3 0,4 2,9 
Mycket mindre 2,2 0 1,9 
Ej uppgift 3,3 0,8 3,3 
Summa 100,0 

(N=1918) 
100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:17 D Anser du att män i din befattning har fått mer eller mindre 
inflytande på grund av datatekniken? (Fråga 87). 
Könsgrupper bland kundtjänstemän. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Kundtiänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Mycket mer 1,3 4,3 3,8 
Mer 7,9 8,8 8,6 
Oförändrat 88,2 76,1 78,2 
Mindre 0 1,2 1,0 
Mycket mindre 0 0 0 
Ej uppgift 2,6 9,7 8,4 
Summa 100,0 

(N=534) 
100,0 
(N=2489) 

100,0 
(N=3023) 

Tabell 7:17 E Anser du att män i din befattning har fått mer eller mindre 
inflytande på grund av datatekniken? (Fråga 87). 
Könsgrupper bland skadereglerare. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Mycket mer 1,8 3,7 2,7 
Mer 18,6 7,4 13,2 
Oförändrat 60,5 73,9 67,0 
Mindre 7,1 0,7 4,0 
Mycket mindre 2,0 0 1,0 
Ej uppgift 10,1 14,3 12,1 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:18 B Ger arbetet dig möjlighet att lära dig mycket och utvecklas 
i yrket? (Fråga 65). Yrkesgrupper. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemärj Skaderegi Totalt 
Ja, i hög grad 53,1 47,4 46,0 46,9 
Ja, i någon mån 36,9 43,0 33,7 37,3 
Varken ja eller nej 5,7 5,6 14,9 11,5 
Nej knappast 2,3 3,9 4,3 3,4 
Inte alls 1,6 0 0 0,4 
Ej uppgift 0,3 0 1,1 0,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=11674) 

Tabell 7:19 B Är du nöjd med de möjligheter till utveckling som arbetet 
ger? (Fråga 66). Yrkesgrupper. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Ja, i hög grad 37,2 30,6 28,7 33,1 
Ja, i någon mån 40,7 44,6 42,3 40,5 
Varken ja eller nej 11,1 15,2 10,6 13,1 
Nej knappast 8,3 5,6 15,7 10,4 
Inte alls 1,6 3,5 1,9 2,3 
Ej uppgift 1,0 0,5 0,7 0,5 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=11674) 
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Tabell 7:20 B Tycker du att du gör ett för enkelt arbete i jämförelse med 
vad du skulle klara av? (Fråga 88). Yrkesgrupper. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Ja, i hög grad 3,5 12,9 4,0 7,6 
Ja, i någon mån 36,1 33,0 24,8 28,7 
Varken ja eller nej 21,0 28,2 20,8 23,3 
Nej knappast 26,5 17,6 28,6 26,4 

Inte alls 12,2 8,3 20,7 13,4 
Ej uppgift 0,6 0 1,2 0,5 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:20 C Tycker du att du gör ett för enkelt arbete i jämförelse med 
vad du skulle klara av? (Fråga 88). Könsgrupper bland 
fälttjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, I hög grad 3,8 1,5 3,5 
Ja, i någon mån 36,5 33,8 36,1 
Varken ja eller nej 20,9 21,5 21,0 
Nej knappast 25,6 33,1 26,5 
Nej inte alls 12,5 10,0 12,2 
Ej uppgift 0,7 0 0,6 
Summa 100,0 

(N=1918) 
100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:20 D Tycker du att du gör ett för enkelt arbete i jämförelse med 
vad du skulle klara av? (Fråga 88). Könsgrupper bland 
kundtjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Kundtjänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Ja, I hög grad 29,0 9,5 12,9 
Ja, i någon mån 50,0 29,4 33,0 

Varken ja eller nej 13,1 31,5 28,2 

Nej knappast 8,7 19,6 17,6 
Nej inte alls 0 10,1 8,3 
Ej uppgift 0 0 0 
Summa 100,0 

(N=534) 
100,0 
(N=2489) 

100,0 
(N=3023) 

Tabell 7:20 E Tycker du att du gör ett för enkelt arbete i jämförelse med 
vad du skulle klara av? (Fråga 88). Könsgrupper bland 
skadereglerare. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 

Ja, I hög grad 3,5 5,0 4,2 

Ja, i någon mån 26,8 22,8 24,9 
Varken ja eller nej 22,7 18,6 20,7 
Nej knappast 32,8 22,7 27,9 
Nej inte alls 13,9 28,8 21,1 
Ej uppgift 0,3 2,1 1,2 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:21 B Kan det arbete du nu har göra det möjligt för dig att få ett 
mer kvalificerat i framtiden? (Fråga 89). Yrkesgrupper. 
Procentuell fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 

Ja, i hög grad 31,4 22,5 5,3 18,6 

Ja, i någon mån 38,6 46,7 57,7 50,2 

Varken ja eller nej 9,5 15,7 19,0 14,9 

Nej knappast 13,4 14,0 9,3 11,4 

Inte alls 6,5 1,2 8,0 4,5 

Ej uppgift 0,6 0 0,7 0,5 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 
(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=11674) 

Tabell 7:21 C Kan det arbete du nu har göra det möjligt för dig att få ett 
mer kvalificerat i framtiden? (Fråga 89). Könsgrupper 
bland fälttjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade po
pulationssiffror. 

Fälttjänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Ja, I hög grad 31,3 31,9 31,4 

Ja, i någon mån 37,4 46,9 38,6 

Varken ja eller nej 9,8 7,3 9,5 
Nej knappast 13,5 13,1 13,4 

Nej inte alls 7,3 0,8 6,5 

Ej uppgift 0,7 0 0,6 

Summa 100,0 
(N=1918) 

100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:21 D Kan det arbete du nu har göra det möjligt för dig att få ett 
mer kvalificerat i framtiden? (Fråga 89). Könsgrupper 
bland kundtjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade po
pulationssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, I hög grad 23,8 22,2 22,5 
Ja, i någon mån 27,5 50,8 46,7 
Varken ja eller nej 34,3 11,7 15,7 
Nej knappast 10,5 14,7 14,0 
Nej inte alls 3,9 0,6 1,2 
Ej uppgift 0 0 0 
Summa 100,0 

(N=534) 
100,0 
(N=2489) 

100,0 
(N=3023) 

Tabell 7:21 E Kan det arbete du nu har göra det möjligt för dig att få ett 
mer kvalificerat i framtiden? (Fråga 89). Könsgrupper 
bland skadereglerare. Procentuell fördelning. Viktade po
pulationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, I hög grad 5,8 6,5 6,2 
Ja, i någon mån 57,6 56,1 56,9 
Varken ja eller nej 17,9 19,6 18,7 
Nej knappast 10,7 8,8 9,8 
Ne j inte alls 8,0 7,5 7,8 
Ej uppgift 0 1,4 0,7 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Tabell 7:22 B Har du i ditt arbete under det senaste året skaffat dig nya 
erfarenheter och kunskaper, som kan vara av värde om du 
söker nytt arbete? (Fråga 90). Yrkesgrupper. Procentuell 
fördelning. Viktade populationssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtjänstemän Skaderegi Totalt 
Ja, i hög grad 42,9 36,3 24,0 33,2 
Ja, i någon mån 36,9 48,7 41,6 43,2 
Varken ja eller nej 9,7 8,4 19,0 12,9 
Nej knappast 4,6 4,2 6,6 5,2 
Inte alls 5,2 2,4 7,8 4,9 
Ej uppgift 0,6 0 1,1 0,6 
Summa 100,0 

(N=2180) 
100,0 
(N=3023) 

100,0 
(N=3974) 

100,0 
(N=11674) 

Tabell 7:22 C Har du i ditt arbete under det senaste året skaffat dig nya 
erfarenheter och kunskaper, som kan vara av värde om du 
söker nytt arbete? (Fråga 90). Könsgrupper bland fälttjän
stemän. Procentuell fördelning. Viktade populationssiff
ror. 

Fälttjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, I hög grad 42,2 47,7 42,9 
Ja, i någon mån 38,2 27,3 36,9 
Varken ja eller nej 9,4 11,9 9,7 
Nej knappast 3,6 11,9 4,6 
Nej inte alls 5,8 1,2 5,2 
Ej uppgift 0,7 0 0,6 
Summa 100,0 

(N=1918) 
100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:22 D Har du i ditt arbete under det senaste året skaffat dig nya 
erfarenheter och kunskaper, som kan vara av värde om du 
söker nytt arbete? (Fråga 90). Könsgrupper bland kund
tjänstemän. Procentuell fördelning. Viktade populations
siffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, I hög grad 29,0 37,9 36,3 
Ja, i någon mån 53,9 47,6 48,7 
Varken ja eller nej 6,5 8,9 8,4 
Nej knappast 5,3 4,0 4,2 
Nej inte alls 5,3 1,7 2,4 
Ej uppgift 0 0 0 
Summa 100,0 

(N=534) 
100,0 
(N=2489) 

100,0 
(N=3023) 

Tabell 7:22 E Har du i ditt arbete under det senaste året skaffat dig nya 
erfarenheter och kunskaper, som kan vara av värde om du 
söker nytt arbete? (Fråga 90). Könsgrupper bland skade
reglerare. Procentuell fördelning. Viktade populationssiff
ror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, I hög grad 23,4 23,4 23,4 
Ja, i någon mån 47,6 35,7 41,8 
Varken ja eller nej 18,9 20,1 19,5 
Nej knappast 6,0 7,2 6,6 
Nej inte alls 3,3 12,2 7,6 
Ej uppgift 0,7 1,4 1,0 
Summa 100,0 

(N=2098) 
100,0 
(N=1973) 

100,0 
(N=4072) 
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Tabell 7:23 B Har du ansvar för något som du sköter och som gör att det 
t ex är svårt att ersätta dig vid sjukdom? (Fråga 91). 
Yrkesgrupper. Procentuell fördelning. Viktade popula
tionssiffror. 

Svar: Fälttjänstemän Kundtj änstemän Skaderegi Totalt 

Ja, i hög grad 37,9 23,6 21,6 26,4 

Ja, i någon mån 33,4 19,6 33,7 33,4 

Varken ja eller nej 7,3 20,3 15,8 15,2 

Nej knappast 16,9 29,7 15,6 17,5 

Inte alls 3,9 6,8 12,6 7,1 
Ej uppgift 0,6 0 0,7 0,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 
(N=2180) (N=3023) (N=3974) (N=11674) 

Tabell 7:23 C Har du ansvar för något som du sköter och som gör att det 
t ex är svårt att ersätta dig vid sjukdom? (Fråga 91). 
Könsgrupper bland fälttjänstemän. Procentuell fördelning. 
Viktade populationssiffror. 

Fälttjänstemän 

Svar: Män Kvinnor Totalt 

Ja, I hög grad 35,4 56,5 37,9 
Ja, i någon mån 33,8 30,0 33,4 

Varken ja eller nej 6,5 12,7 7,3 
Nej knappast 19,2 0,4 16,9 

Nej inte alls 4,4 0,4 3,9 

Ej uppgift 0,7 0 0,6 

Summa 100,0 
(N=1918) 

100,0 
(N=261) 

100,0 
N=2180) 
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Tabell 7:23 D Har du ansvar för något som du sköter och som gör att det 
t ex är svårt att ersätta dig vid sjukdom? (Fråga 91). 
Könsgrupper bland kundtjänstemän. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Kundtjänstemän 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, I hög grad 25,1 23,2 23,6 
Ja, i någon mån 24,9 18,5 19,6 
Varken ja eller nej 5,2 23,6 20,3 
Nej knappast 36,9 28,2 29,7 
Nej inte alls 7,9 6,5 6,8 
Ej uppgift 0 0 0 
Summa 100,0 

(N=534) 
100,0 
(N=2489) 

100,0 
(N=3023) 

Tabell 7:23 E Har du ansvar för något som du sköter och som gör att det 
t ex är svårt att ersätta dig vid sjukdom? (Fråga 91). 
Könsgrupper bland skadereglerare. Procentuell fördel
ning. Viktade populationssiffror. 

Skadereglerare 
Svar: Män Kvinnor Totalt 
Ja, I hög grad 24,2 18,3 21,3 
Ja, i någon mån 40,0 28,0 34,2 
Varken ja eller nej 18,1 14,1 16,2 
Nej knappast 10,0 21,0 15,4 
Ne j inte alls 7,7 17,2 12,3 
Ej uppgift 0 1,4 0,7 
Summa 100,0 100,0 100,0 

(N=2098) (N=1973) (N=4072) 
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Dimensionsanalys. Enskilda items nivå. Bilaga 8 
Tabell 8:1 Enskilda items nivå. Jämförelse mellan män och kvinnor. 

Extremvärden sammanslagna. Mittvärde redovisas ej. 

Faktor 1 Män och kvinnor 

Opersonlig 48,3 Kv 12,5 Personlig 
52,5 Mä 17,0 

Livlös 38,8 Kv 17,7 Levande 
40,1 Mä 18,4 

Tråkig 17,0 Kv 29,4 Lustfylld 
14,0 Mä 31,8 

Faktor 2 Kvinnor/Faktor 3 Män (gemensamma item) 

Användbar 90,4 Kv 2,6 Onödig 
83,4 Mä 5,0 

Nödvändig 90,4 Kv 1,8 Onödig 
83,4 Mä 2,1 

Faktor 3 Kvinnor 

Hotande 7,5 Kv 51,0 Harmlös 
10,1 Mä 53,7 

Skrämmande 9,2 Kv 54,2 Ofarlig 
10,0 Mä 61,7 

Ofarlig 

Styrande 37,5 Kv 23,0 Följsam 
26,2 Mä 30,1 

Faktor 2 Män 

Robust 29,5 Kv 13,5 Skör 
32,1 Mä 14,4 

Pålitlig 57,9 Kv 9,7 Falsk 
59,8 Mä 8,5 

Driftsäker 30,1 Kv 32,4 Driftstörning 
50,7 Mä 21,8 
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