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Sammanfattning
 
Denna avhandling fokuserar arbetets organisering och könade gränsdragningar på 
dagligvaruhandelns arbetsplatser. Dagligvaruhandeln erbjuder särskilt intressanta 
organisationer för studier av kön och arbete. Införandet av nya sätt att organisera 
arbetet, framförallt arbetsrotation, har medfört att könade gränsdragningar som av 
tradition karakteriserat arbetsplatserna potentiellt är i färd att omförhandlas. De 
förhoppningar som fästs vid arbetsrotation har varit höga ur arbetsmiljö- såväl 
som jämställdhetssynpunkt. Samtidigt har få studier undersökt mer i detalj vad 
som händer efter att arbetsrotation införts i en butik och hur det i sin tur påverkar 
arbetet och könsmönster på arbetsplatsen. Detta kan i sin tur relateras till att 
handelns arbetsplatser generellt är understuderade (Bozkurt och Grugulis 2011; 
Daunfeldth 2007). Den forskning som finns visar hur det på arbetsplatsnivå 
tenderar att framträda en diskrepans mellan arbetsrotationens retorik och praktik. 
Det har också konstaterats att denna diskrepans kan relateras till de könsmönster 
som av tradition har format dagligvaruhandelns arbetsplatser, inte minst könandet 
av utgångskassan som ett ”kvinnojobb” (Sundin 2001; Kvist 2006).  
 
Syftet med avhandlingen är att analysera arbetets organisering och könade 
gränsdragningar på dagligvaruhandelns arbetsplatser. De forskningsproblem som 
avhandlingen i förlängningen undersöker rör betydelser av rumslighet för hur 
kön och arbete görs i organisationer, samt handelsarbetets materialitet. För att nå 
syftet har jag genomfört en intervjustudie med nio butikschefer och en 
arbetsplatsstudie (observationer och intervjuer) av en matvarubutik. 
Frågeställningarna är: Vad arbetar de anställda med på de studerade butikerna? 
Vad är det för typ av service (direkt/indirekt) de anställda ger kunden och vad 
betyder det i sin tur för handelsarbetet? Hur organiseras arbetet på de butiker som 
ingår i studien? Är arbetsrotation något som tillämpas och om så på vilket sätt? 
Vilka könade gränsdragningar finns på de butiker som studerats och hur kan de i 
sin tur relateras till olika former av arbetsrotation? Hur görs - skapas, upprätthålls 
och/eller utmanas – könade gränsdragningar på de studerade butikerna? Hur 
förstår de anställda och chefer som ingår i studien frågor om kön och dess 
eventuella betydelse för arbetsplatserna och hur kan det i sin tur relateras till 
förekomsten av könade gränsdragningar?  
 
Den teoretiska referensramen utgörs av feministiska teorier som betonar hur 
sammanflätningar av kön, arbete, organisation och rumslighet skapas, upprätthålls 
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respektive potentiellt utmanas, i vardagliga praktiker. Centrala begrepp är Ackers 
(1990) könade organisationer och könade ideala arbetare, liksom Korvajärvis 
(2002, 2011) gender neutrality i organisationer vilka i sin tur korsats med Hernes 
(2004) förståelse av organisationer som skapade genom fysiska, sociala och 
idémässiga gränsdragningar. Med inspiration från teorier om sociomaterialitet 
(Dale 2005), vidareutvecklar avhandlingen också Pettingers (2006) diskussion om 
handelsarbetets materialitet. 
 
Två delstudier har genomförts. För att få en bild av könsmönster och arbetets 
organisering på dagligvaruhandelns arbetsplatser så genomfördes inledningsvis en 
intervjusstudie med nio butikschefer. I ett nästa skede valdes en av de nio 
butikerna, som använde sig av en omfattande arbetsrotation, ut för en studie 
bestående av observationer och intervjuer med anställda och chefer. Fyra artiklar, 
varav tre är accepterade för publicering i internationella forskningstidskrifter, 
bifogas avhandlingen. Den första artikeln baseras på intervjustudien med cheferna 
och resterande tre artiklar baseras på arbetsplatsstudien av butiken.  
 
Resultatet visar hur arbetsrotation i någon form användes av alla butiker som 
ingått i undersökningen. Arbetsrotationen var i några butiker en betäckning för 
att kassörskorna (varav majoriteten kvinnor) deltog i varuplocket i mån av tid 
medan personalen på golvet (kvinnor och män) hjälpte till i kassan när det 
behövdes. I andra butiker, däribland den butik som arbetsplatsstudien rör, innebar 
arbetsrotationen att majoriteten av anställda roterade mellan att arbeta i kassan 
och att plocka varor. Beroende på hur den användes, omformade arbetsrotation 
till viss del dagligvaruhandelns traditionella könsmönster, framförallt könandet av 
utgångskassan som ett ”kvinnojobb”. Arbetsplatsstudien av butiken visade hur 
rotationen mellan kassa och golv var en förgivettagen del av både män och 
kvinnors arbetsbeskrivning. Att arbetsrotation sågs som en arbetsmiljösatsning och 
ibland som ett sätt att öka effektiviteten men aldrig som ett verktyg för att 
förändra könsmönster gjorde dock att könsgränserna snarare än att upplösas, 
tenderade att omformas och förflyttas till andra delar av organisationen. Två 
undantag från den övergripande arbetsrotationen kunde urskiljas i butiken av 
betydelse för könade gränsdragningar. Förbutiken, kategoriserat som 
”kontorsarbete” enligt gällande arbetsmiljöregler, var undantagen från 
arbetsrotationen och där, i det kontrollerade arbetet i ständig kontakt med 
kunder, arbetade endast kvinnor. De två männen stationerade vid frukt & grönt 
var, till skillnad från deras kollegor, undantagna plocket av övriga varor. På så sätt 
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kunde männen göra anspråk på mer varierade arbetsuppgifter och distansera sig 
från mer standardiserade och kontrollerade arbeten. Undantagen från 
arbetsrotationen medförde därmed att en grupp kvinnor lämnades att utföra mer 
kontrollerade arbetsuppgifter medan ett antal män på motsatt sätt kunde göra 
anspråk på mer varierade arbetsuppgifter.  
 
Vidare visar studierna hur könade gränsdragningar gjordes möjliga genom att kön 
neutraliserades och distanserades från organisationen (jfr Korvajärvi 2002). Detta 
skedde å ena sidan genom att chefer såväl som anställda framhävde principer av 
likabehandling som rådande på arbetsplatsen. Å andra sidan antogs kön på ett 
förgivettaget sätt ha betydelse för män och kvinnors olikheter i fråga om 
preferenser, egenskaper eller intressen. Antaganden om att män och kvinnor var 
olika kunde på så sätt användas för att förklara – och neutralisera – de könade 
gränsdragningar som – trots att likabehandling var rådande – framträdde på 
arbetsplatsen.  
 
Avhandlingens slutsatser kan tematiskt särskiljas i tre, delvis överlappande, delar. 
Det första temat rör slutsatser om arbetsrotation och könsmönstrens mångtydighet. Mot 
bakgrund av studien kan jag konstatera att arbetsrotation framstår som ett tomt 
begrepp som döljer mångtydiga sätt att organisera arbetet och varierade 
könsmönster på dagligvaruhandelns arbetsplatser. Undantag från arbetsrotation 
ger fortsatt upphov till könade gränsdragningar, däremot är det inte nödvändigtvis 
längre utgångskassan som är undantagen. Tydligt var också att arbetsrotation 
gjordes möjlig genom standardisering snarare än utbildning. Av den anledningen 
är arbetsrotation en del av den generella utvecklingen av handelsarbetet.  
 
Det andra temat rör slutsatser gällande könsgränsernas rumslighet och neutralisering. 
Studien av butiken visar hur befintliga könsmönster döljer könade 
gränsdragningar som anställda såväl som chefer bidrog till att upprätthålla i 
vardagliga praktiker. Könade grändragningar hade vidare en rumslig karaktär. 
Rummet utgjorde ömsom en resurs för, ömsom ett hot mot möjligheterna att 
upprätthålla könade gränsdragningar. Tydligt var också att könade 
gränsdragningar gjordes möjliga genom könsneutrala praktiker varigenom frågor 
om kön kunde distanseras från organsationen.   
 
Tema tre, slutligen, rör slutsatser om handelsarbetet och dess materialitet. Här visar 
avhandlingen hur utvidgningen av självserviceprincipen gör att arbetet i 
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dagligvaruhandeln karakteriseras av interaktion med varor snarare än kunder. 
Befintliga begrepp som tar sin utgångspunkt i direkt service utgör därför trubbiga 
verktyg för att förstå variationen i handelsarbete. En mer relevant ingång för att 
nå nyanserad kunskap om arbetet i dagligvaruhandeln är istället handelsarbetets 
materialitet – eller sociomaterialitet. 
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Förord
 
För ganska precis fem år sedan läste jag en platsannons om en doktorandtjänst i 
arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet. Tjänsten var inom ramen för ett 
redan beviljat forskningsprojekt med titeln Mellan nya och gamla genuskonstruktioner 
på handelns arbetsplatser. För mig, som sedan länge odlat önskan att forska och som 
spenderat de senaste åren med att, vid sidan av mina studier i genusvetenskap och 
etnologi, arbeta inom dagligvaruhandeln, tycktes den mitt i prick. Vilken ynnest 
att som forskarstuderande få möjligheten att återvända till ”min bransch” och de 
arbetsplatser där jag själv lärt mig om arbetslivets mödor och glädjeämnen! 
 
Jag sökte, hoppades innerligt och fick tjänsten. Resten är en historia som jag 
ägnar de kommande tvåhundra sidorna att beskriva, analysera och diskutera. 
Under studiens gång har positionen som forskare allt mer kommit att ta 
överhand. Idag är dagligvaruhandeln kanske inte min bransch så mycket som en 
bransch vars anställdas arbete och villkor engagerar mig och som jag med min 
forskning vill bidra till att stärka. På så sätt har mitt tidigare yrkesutövande tjänat 
som en ytterligare drivkraft under studiens gång och det är min förhoppning att 
det också lyser igenom i den text du nu har framför dig.  
 

* 
 
Avhandlingen är kulmen på ett arbete som stundtals har känts ensamt, men det 
betyder inte att det har varit ett ensamarbete. Det är därför många personer som 
jag nu varmt vill tacka. 
 
Tack till mina handledare Lena Abrahamsson och Ylva Fältholm som inte bara 
skrivit det forskningsprojekt som avhandlingen grundar sig på utan också varit 
mitt stöd under de år som sedan följt. Tack för att era dörrar alltid har varit öppna 
och för att jag fått ert förtroende att testa mig fram på de kringelkrokar som (i alla 
fall tillräckligt många av dem) så småningom kunde rätas ut till en sammanhållen 
studie. Tack till Anna Sofia Lundgren för att du var min handledare under tiden 
av arbetsplatsstudien och för att du varit en inspiration allt sedan min första kurs i 
etnologi.  För noggrann och konstruktiv läsning av mina manusutkast vid mitt 
ettårsseminarium, mittseminarium samt slutseminarium tackar jag Ann Bergman, 
Christina Scholten och Paula Mulinari. 
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Tack till er som deltagit i min undersökning! Särskilt tack till anställda och chefer 
i butiken för att ni tillfälligt lät mig vara en del av er arbetsplats. Det har inte gått 
en dag under de år som passerat då jag inte har skänkt er och er organisation en 
tanke. Utan er hade det inte blivit någon studie. 
 
Till alla doktorandkollegor vid avdelningen för arbetsvetenskap, och numera, vill 
jag påstå, nära vänner; tack för att ni delat denna tid med mig. Som jag ser 
framemot våra fortsatta diskussioner, skratt, hopplösheter och påhitt! Tack också 
till de doktorander och forskare som jag under åren träffat på kurser och 
konferenser inom och utom landets gränser och som utmanat mitt tänkande i 
olika faser av projektet. Inte minst tack till anställda och studenter på Umeå 
centrum för genusstudier, Umeå universitet där jag har haft förmånen att vistas 
under de år då jag arbetat på distans från Umeå. För att jag gavs möjligheten att 
undervisa i genusvetenskap samt för stöd och uppmuntran vill jag tacka Nea 
Mellberg.  
 
Arbetet med en avhandling är i sina delar en introvert process som, i ärlighetens 
namn, inte alltid tar fram det bästa hos den person som åtagit sig uppgiften. Av 
den anledningen, för att du stöttat och stått ut, men också för bångstyrighet och 
påminnelser om de större perspektiven, vill jag tacka Niklas. Tack till Siri, mina 
ögons äpple. Genom att så totalt strunta i allt som har med arbete att göra, så har 
du på ett paradoxalt sätt bidragit till att jag blivit färdig. Att det praktiska oftast 
gått att lösa har dock berott på stödet från mamma, pappa, Katrin och Sofia. 
Tusen tack för det! För hjälp med perspektiven (och allt roligt!) tackar jag också 
syster och bror med familjer, samt er vänner som varit med mig sedan gymnasiet 
och studenttiden.  
 
Tack till Elisabeth, Niklas och Anna för att ni i slutskedet bringat reda i mina 
språkliga krumbukter. Tack till Lisa och Fredrik som läst och kommenterat den 
artikel som bifogas avhandlingen som ett opublicerat utkast.  

 
Luleå, mars 2015 
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Inledning
 
 
 

Nog är våra killar i kassan också, alla våra killar sitter i kassan. Däremot cheferna är ju 
killar, men det har nog inte funnits några kvinnliga sökande. Skulle en kvinna söka så 
nog skulle hon ha chans, det tror jag. Jag tycker inte att det är nåt sånt där manligt och 
kvinnligt, det tycker jag inte. 

Eva, anställd butiken 
 
Jag vet faktiskt inte, men jag tror kanske inte att killarna vill stå där [i förbutiken]. Jag 
tror inte att de har nåt emot att stå ett tag, eller en dag, men jag tror inte att de skulle 
vilja stå där dag ut och dag in. Jag tror nog kanske att killarna är lite mer att lyfta, det 
ska vara [lyfter en låtsaslåda som ser tung ut] förstår du? Men det kanske ses som ett 
mer kvinnligt jobb, jag vet faktiskt inte varför. Det är ju som kassörskor, förut var det 
ju bara kvinnor, men nu sitter ju killar också i kassan. 

Lotta, anställd butiken 

 
 
Eva och Lottas citat belyser komplexiteten i det som min studie söker ringa in, 
nämligen hur kön och könade gränsdragningar görs – förhandlas, utmanas och 
revideras – som en del av arbetsplatsers vardagliga praktiker i dagligvaruhandeln. 
För att skapa sådan kunskap har jag genomfört intervjuer och observationer på 
den butik som Eva och Lotta arbetar på. Jag har också intervjuat nio butikschefer.  
Citaten visar hur de anställda själva begripliggör gällande könsmönster och hur 
det i sin tur ger upphov till glidningar i fråga om när kön antas vara av betydelse 
– och inte – för arbetsplatsen. Begripliggöranden som dessa kanske kan te sig 
obetydliga till sin karaktär. Det jag vill visa i denna avhandling är hur det i sin tur 
hänger ihop med, medskapar, möjliggör samt ibland utmanar, gränsdragningar 
som formar förutsättningarna för män och kvinnors förvärvsarbete. Av den 
anledningen får de materiella, likväl som symboliska, effekter.  
 
Under studiens gång har jag fascinerats av den tvetydighet som tycktes omgärda 
frågor om kön och som också citaten ovan speglar. Å ena sidan var kön tydligt 
närvarande i organisationerna, både som grund för arbetsdelning och för till synes 
förgivettagna föreställningar om män och kvinnors olikheter. Å andra sidan var 
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kön helt frånvarande i det att könsarbetsdelning framstod som dold och 
oreflekterad. Dessa praktiker har bäring mot det som Päivi Korvajärvi (2002) i en 
studie av finska serviceorganisationer omnämner som de neutraliserande praktiker 
som ”dolde” rådande könsmönster i de anställdas beskrivningar och erfarenheter 
(se även Korvajärvi 2011). Men också Grosen et als (2012) studie av hur 
könssegregering inom det danska bankväsendet naturaliserades genom att arbetet 
ses som naturligt lämpade för kvinnor, liksom den amerikanska sociologen Joan 
Ackers beskrivning av hur kön tenderar att göras till en icke-fråga för 
organisationer (2006). Hur könade gränsdragningar möjliggörs genom att 
betydelser av kön för organisationen reduceras till uttryck för män och kvinnors 
naturliga olikheter är en av avhandlingens poänger.   
 
Dagligvaruhandeln erbjuder i min mening särskilt intressanta organisationer för 
studier av kön och arbete. Införandet av nya sätt att organisera arbetet – 
framförallt arbetsrotation – har medfört att könade gränsdragningar som av 
tradition har karakteriserat arbetsplatserna delvis är i färd att omförhandlas. 
Utgångskassan kategoriseras av gällande arbetsmiljölagstiftning som repetitivt 
arbete och för att motverka den bristande arbetsmiljön måste arbetsgivaren 
använda arbetsrotation (Sverige Arbetsmiljöverket 2011). Denna förändring kan, 
precis som både Eva och Lotta refererar till, sägas symboliseras av ”killarna i 
kassan”, och en uppluckring av den tidigare så robusta könsmärkningen av kassan 
som ett ”kvinnojobb”. Dagligvaruhandelns könsmönster har av tradition 
upprätthållits genom å ena sidan könandet av kassörskan och å andra sidan 
könandet av butikschefen/butiksägaren (se ex Javefors Grauers 1999; Sundin 
1998a; Christenson 2000). Det kan också konstateras att kvinnor generellt har 
arbetat närmare kunden i den mer kontrollerade och begränsade 
”servicefronten”, medan män generellt har arbetat närmare varor på lagret eller 
butiksgolvet (jfr Kvist 2006; Tolich och Briar 1999). Fördelningen av arbete och 
positioner är med andra ord också en rumslig fördelning i butiken och rummet 
formar möjligheterna både för vad arbetet kan bli och hur det kan utföras.  
 
Arbetsrotation mellan kassa och golv har beskrivits som den största förändring 
som ägt rum på nutida stormarknader (Kvist 2006). De förhoppningar som fästs 
vid arbetsrotation har många gånger varit höga, framförallt ur arbetsmiljösynpunkt 
men också jämställdhetssynpunkt. Stundtals har arbetsrotation framstått som en 
frälsare från det tidigare så slitsamma och könssegregerade handelsarbetet (Jämo 
1993). Samtidigt har relativt få studier undersökt i detalj vad som händer när 
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arbetsrotation införts i en butik och hur det i sin tur påverkar arbetet och 
könsmönster på arbetsplatsen. Elisabeth Sundin (2001) och Elin Kvist (2006) har 
utfört den forskning som närmast tangerar denna. Kvist (2006) undersökte hur 
övergripande förändringar i arbetslivet – som en ökad flexibilitet och införande 
av ny teknik, nya organisationsformer samt nya sätt att kontrollera arbetet – 
påverkar arbetet på en stormarknad. Vid tiden för studien tillämpades sedan några 
år tillbaka arbetsrotation i butiken vilket innebar att personalen var anställd på 
olika varuavsnitt, som i sin tur ansvarade för att bemanna ett antal utgångskassor. 
Kvist fann att männen i butiken hade ett större informellt utrymme att förhandla 
bort sina timmar i kassan än sina kvinnliga kollegor. Männen ansåg sig behöva 
prioritera sitt ”riktiga” jobb på golvet och att de därför inte hade tid att arbeta i 
kassan. Sundin’s (2001) studie analyserar implementeringen av arbetsrotation på 
ett antal butiker i relation till rådande könsarbetsdelning. För att öka 
effektiviteten hade butikernas huvudkontor ålagt butikerna att införa 
arbetsrotation. Sundin fann dock att de mest könade arbetsuppgifterna – kassan 
(associerad med kvinnor) och charken (associerad med män) – tenderade att 
uteslutas från arbetsrotation när det skulle införas på butiksnivån. Sundins slutsats 
var därför att den rådande organisatoriska könslogiken bland butikerna i 
praktiken, om än på ett outtalat sätt, vägde tyngre än logiken om effektivitet när 
arbetsrotation skulle införas. De svårigheter som i praktiken har förknippats med 
arbetsrotation i dagligvaruhandeln berörs av Sundin också i en studie av 
hierarkiseringsprocesser på detaljhandelns arbetsplatser. På de butiker från 
dagligvaruhandeln som ingick i studien lyfte cheferna fram de anställdas motstånd 
mot arbetsrotation som en förklaring till varför det svårligen lät sig omsättas i 
praktiken. Huruvida detta motstånd, som tillskrevs både de personer som 
arbetade på golvet och de personer som arbetade i kassan, var motstånd eller 
föreställningar om motstånd, är som Sundin beskriver det, svårt att avgöra. 
Tydligt var däremot att det fick reell betydelse för hur arbetet organiserades 
(Sundin 1998a). Christensson (2000) undersöker delvis arbetsrotation i sin studie 
av kvinnors förslitningsskador och könade processer i tre arbetsorganisationer, 
varav en är matvarubutiker. Även Christenson beskriver hur bilden av de 
anställdas motstånd mot arbetsrotation gör det svårt att omsätta i praktiken. Vad 
dessa studier pekar på är med andra ord att det fanns en diskrepans mellan 
arbetsrotationens retorik och praktik och att den diskrepansen relaterade till 
aspekter av kön.  
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Befintlig forskning om arbetsrotation och könsmönster i dagligvaruhandeln 
utfördes i slutet av 1990-talet/början av 00-talet, det vill säga under den period 
då arbetsrotation introducerades på många butiker. Sedan dess tycks frågan ha 
lämnats lite därhän, vilket gör att det saknas uppdaterad kunskap. Detta blir inte 
minst viktigt om den mer övergripande förändringen av dagligvaruhandeln och 
det arbete som de anställda utför beaktas. Något som återkom i de anställdas 
beskrivningar var allmänhetens generella okunskap om handelsarbetet och dess 
organisering. Särskilt förvånade tycktes människor bli av det faktum att butikens 
arbetsdag numera började redan klockan sex på morgonen, det vill säga två 
timmar innan den öppnades för kunder: 
 

”Klockan sex? Men vad gör ni då egentligen” härmar Lena där hon står bredvid mig 
och plockar varor. ”Ja vad gör vi då egentligen” fortsätter hon ironiskt samtidigt som 
hon sprättar upp plasten runt ännu en låda. ”Det är som att dom tror att vi kommer in 
kvart i åtta och sätter oss och väntar på kunderna”.  

Fältdagbok, 19 maj 2011 

 
Det Lenas syrlighet anspelade på är den stora mängd varor som cirkulerar i 
butiken varje dag, vilket i kombination med den tekniska utvecklingen och en 
allt mer utvidgad självserviceprincip medfört att en betydande del av arbetet nu 
består av att hantera varor snarare än kunder. Införandet av arbetsrotation har 
vidare gjort att den tidigare uppdelningen mellan kassa och golv, liksom mellan 
olika avdelningar på golvet, luckrats upp. Snarare än att vara kassörskor vars 
arbete definieras genom interaktionen med kunder, roterar de anställda under en 
arbetsdag numera mellan att plocka varor på golvet och att sitta några timmar i 
kassan. All varuhantering kan också förklara varför många av de anställda liknade 
sitt arbete med lagerarbete snarare än traditionellt servicearbete. Denna 
förskjutning gör, menar jag, att de teoretiska begrepp som framförallt har använts 
för att förstå handeln – som tar sitt avstamp i interaktionen med kunder – riskerar 
att ge en förenklad bild av det arbete som utförs i dagligvaruhandeln.  
 
Snarare än som ett emotionellt arbete som förhandlas mellan kund och anställd så 
har jag sökt betona handelsarbetets materiella aspekter. Utifrån en studie av 
arbetet i klädbutiker argumenterar den brittiska sociologen Lynne Pettinger 
(2006) på ett liknande sätt för butiksarbetets materialitet.  En av de poänger hon 
gör är att arbetet inte bara innefattade service och kundinteraktion utan också 
arrangerandet – och därigenom i en bemärkelse producerandet – av butiken och 
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dess varor till begärliga konsumtionsobjekt. Den betydelse som Pettinger fäster 
vid handelsarbetets materialitet har inspirerat mig i den här studien. Medan 
Pettingers intresse för materialitet stannar vid hur de anställda skapar det 
materiella som del av sitt arbete, har jag sökt eftersträva en mer dynamisk 
förståelse av materialitet. I linje med det som exempelvis Dales (2005) beskriver 
som ”socio-materialitet” innebär det att fokus placeras lika mycket på hur det 
materiella formar förutsättningarna för arbetet, som hur de anställda i sitt arbete 
formar det materiella.  
 
Min önskan att betona handelsarbetets materialitet manifesteras i avhandlingen 
också genom det utrymme som rumslighet har tilldelats i analysen av 
organisationer. Under observationerna blev det tydligt hur arbetsrotation inte 
bara formar de arbetsuppgifter som de anställda hade att utföra. Arbetsrotationen 
formade också var någonstans i butikens olika rum som de anställda befann sig i 
samt deras rörelse i och mellan de olika rummen. För mig blev rumslighet ett sätt 
att också betona könsgörandets förankring i ett sociomateriellt här-och-nu – 
bestående av organisatoriska praktiker såväl som fysiska och symboliska rum – 
något som jag ibland har upplevt saknas i delar av forskning om kön och 
organisation där alltmer fokus kommit att handla om interaktion. Det intresse 
som väcktes empiriskt fick sedan ytterligare kraft av mitt möte med det växande 
forskningsfält som kön, organisationer, och rumslighet utgör (se ex Halford och 
Leonard 2003; Tyler och Cohen 2010). Ett möte som för mig visade sig bli 
likaledes inspirerande som frustrerande. Avstampet för dessa studier tas ofta i 
feministisk geografi, en forskningstradition med vana att analysera rumslighetens 
könade karaktär (se ex Spain 1993; Massey 1994). Däremot tycktes analyserna 
lämna de mer konkreta arbetsplatserna och dess olika rum abstrakta och 
svårfångade. I studier av kön, rumslighet och arbete skedde detta oftast genom att 
de rörde sig på skalan av regionala arbetsmarknader (jfr McDowell 2002; 
McDowell och Messing 1984), eller genom att rumslighet gjordes till en fråga om 
utrymme på arbetsplatser i en mer diskursiv/symbolisk bemärkelse (se ex Hoven 
och Hörschelmann 2005; Lewis och Simpson 2010). Det som för mig kom att 
öppna upp för mer konkreta analyser av könsgränsers rumsliga karaktär var den 
norska organisationsforskarens Tor Hernes (2004) särskiljande mellan 
organisatoriska gränsdragningars fysiska, sociala och idémässiga karaktär. Hernes 
förståelse av organisationer är dock könsblind och av den anledningen har jag 
korsat den med teorier om organisationers könande karaktär (Acker 2006; 
Gunnarsson 2003). Den begreppsutvecklingen, tillsammans med det empiriska 
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studiet av kön, organisation och rumslighet, markerar ytterligare ett 
kunskapsbidrag som jag hoppas kunna göra.   
 
Dagligvaruhandelns arbetsplatser är intressanta att studera också för att de, likt 
detaljhandeln i stort, är relativt outforskade. Daunfeldths (2007) inventering av 
handelsinriktad arbetsmarknadsforskning visade exempelvis att detalj- och 
partihandeln endast utgjorde 0,23 eller 0,28 % (beroende på sökord) av den totala 
nordiska arbetsmarknadsforskningen. Bristen på handelsinriktad 
arbetslivsforskning har poängterats också av andra forskare, både i Sverige (se ex 
Kvist 2006; Hedenborg och Åmossa 2000), och internationellt (Bozkurt och 
Grugulis 2011). Med tanke på att branschen är en stor arbetsgivare, framförallt för 
kvinnor och unga är detta anmärkningsvärt. År 2009 sysselsatte detaljhandeln 5 % 
av den totala arbetskraften (eller 270 000 personer) varav 95 000 arbetade i 
dagligvaruhandeln (SCB/RAMS). Det faktum att en av fem av alla sysselsatta i 
åldrarna 16-24 arbetar inom parti- och detaljhandeln, gör handeln till den främsta 
arbetsgivaren av unga (Svensk Handel 2014), samtidigt som det är den största 
arbetsgivaren för kvinnor inom privat sektor (SCB 2012). Det relativa dunkel 
som omgärdar handeln som arbetsplats står vidare i kontrast mot handelns som 
handelsplats publika och vardagliga karaktär. Även om handelsplatsen och 
arbetsplatsen till stor del delar samma ytor (med undantag för lager, kontor och 
personalrum där kunder inte har tillträde), och under de flesta tider (dvs när 
arbetstiderna sammanfaller med öppettiderna) är samtidiga och till synes 
sammanflätade, så ser jag att det finns en viktig poäng i att synliggöra och betona 
handeln som arbetsplats. För mig har det framförallt inneburit att jag sökt utgå 
från de anställdas erfarenheter och villkor, snarare än kundernas preferenser och 
beteende. Merparten av handelsforskningen har tvärtom ett kund- och 
företagsekonomiskt fokus och det är också framförallt så som butikernas 
förändring studerats (se ex Dean 2008; Marzocchi och Zammit 2006). Det gör 
det i sin tur svårt att sakligt och nyanserat hävda de anställdas perspektiv i relation 
till handelsplatsen. Att handelns arbetsplatser är underutforskade får därmed reella 
konsekvenser för de anställda. 
 
Avhandlingen bidrar med ett arbetsplatsperspektiv till befintlig handelsforskning 
samtidigt som den bidrar med ett handelsperspektiv till befintlig 
arbetslivsforskning. Till den arbetslivsforskning som har fokuserat handeln utifrån 
ett könsperspektiv så bidrar avhandlingen med ett arbetsplatsfokus. Mer vanligt är 
att den forskningen studerat anställnings- och ledningsstrukturer, manifesterade i 
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kvinnors överrepresentation bland deltids- och visstidsanställda (Chang och 
Travagoline 2012; Jonsson 2004; McKie et al 2009; Mulinari 2004; Penn och 
Wirth 1993; Zeytinoglu 2004), respektive mäns överrepresentation bland chefer 
(Broadbridge 2007; Campbell och Chalmers 2008; Sundin 1998a; Traves et al 
1997). Det är viktiga studier, nödvändiga för att skapa förståelse för både de mer 
övergripande könsmönstren samt hur de formar de anställdas villkor och 
erfarenheter. Det som ofta lämnats underutforskat i dessa studier är arbetsplatserna 
och organisationerna, det vill säga – i min mening – den kontext och specifika 
plats där mönster och erfarenheter framförhandlas och blir till (Sundin 1998a 
undantagen). I linje med studier som Tolich och Briar (1999), Williams (2004) 
samt Pettinger (2005) är det i den traditionen jag specifikt söker skriva in mig.  
 
 

Syfte och forskningsfrågor
 
Syftet med avhandlingen är att analysera arbetets organisering och könade 
gränsdragningar på dagligvaruhandelns arbetsplatser. De forskningsproblem som 
avhandlingen i ett längre perspektiv undersöker rör betydelser av rumslighet för 
hur kön och arbete görs i organisationer, samt handelsarbetets materialitet. För att 
besvara syftet har jag genomfört en intervjustudie med nio butikschefer och en 
arbetsplatsstudie (observationer och intervjuer) av en matvarubutik. De empiriska 
frågeställningar som, med utgångspunkt i syftet, guidat studien är: 
 

Vad arbetar de anställda med på de studerade butikerna? Vad är det för 
typ av service (direkt/indirekt) de anställda ger kunden och vad betyder 
det i sin tur för handelsarbetet? (berörs i kappan och till viss del i samtliga 
artiklarna) 
  
Hur organiseras arbetet på de butiker som ingår i studien? Är 
arbetsrotation något som tillämpas och om så på vilket sätt? (berörs i 
samtliga artiklar, men framförallt i artikel ett) 
 
Vilka könade gränsdragningar finns på de butiker som studerats och hur 
kan de i sin tur relateras till olika former av arbetsrotation? (berörs i 
samtliga artiklar) 
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Hur görs – skapas, upprätthålls och/eller utmanas – könade 
gränsdragningar på de studerade butikerna? (berörs framförallt i artikel två 
och tre) 
 
Hur förstår anställda och chefer frågor om kön och dess eventuella 
betydelse för arbetsplatserna och hur kan det relateras till förekomsten av 
könade gränsdragningar? (berörs i samtliga artiklar) 

 
Avhandlingens syfte och frågeställningar utgör ett försök att sammanföra och på så 
sätt tillfoga något ytterligare till de delstudier som respektive artikel utgör. 
Artiklarna och dess resultat presenteras mer utförligt i det femte kapitlet, men jag 
vill här kort redogöra för syfte, frågeställningar samt det material som artiklarna 
baseras på. 
 
 
Bland könade och standardiserade arbetsuppgifter: Nio butiker, tre 
typer av arbetsrotation  
 
Johansson, K., Fältholm, Y. och Abrahamsson, L. (2015). Job rotation meets 
gendered and routine work in Swedish supermarkets. NORA - Nordic Journal of 
Feminist and Gender Research. DOI:10.1080/08038740.2014.990920. 
 
Materialet består av intervjuer med nio butikschefer. Artikeln undersöker följande 
frågor: Vilka arbetsuppgifter och positioner är inkluderade i, respektive 
undantagna från, arbetsrotationen? Hur påverkar det i sin tur arbetsbeskrivningen 
för de anställda i butikerna? Skapar de sätt som arbetsrotation används könade 
gränsdragningar mellan arbetsuppgifter, positioner eller organisatoriska rum? Om 
så, var är dessa könsgränser lokaliserade? Hur förhåller sig cheferna till frågor om 
kön när de beskriver arbetsplatserna och vad får det i sin tur får implikationer för 
hur arbetsrotation används?  
 
 
Förbutiken: Könade undantag från arbetsrotationen del ett  
 
Johansson, K. och Lundgren, A.S. (2015). Gendering boundary work: Exploring 
excluded spaces in supermarket job rotation. Gender, Place and Culture, 22(2)188-
204. DOI:10.1080/0966369X.2013.879107 
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Materialet består av observationer och intervjuer med chefer och anställda. Fokus 
placeras på att förbutiken, där endast kvinnor arbetade, var utesluten från butikens 
generella arbetsrotation. Artikeln undersöker 1) hur och på vilka grunder 
gränserna runt förbutiken skapades, och 2) hur dessa rumsliga gränser gjordes till 
en del av görandet av kön och arbete i butiken.  
 
 
Frukt & grönt: Könade undantag från arbetsrotation del två  
 
Johansson, K. (2015) Making gender-work practicable: situating men’s re-
construction of ‘women’s job’ in the micro-politics of a Swedish supermarket. 
Gender, Place and Culture. DOI: 10.1080/0966369X.2015. 
1013450. 
 
Materialet består av observationer och intervjuer med butikens chefer och 
anställda. Tidigare forskning om män i kvinnodominerade yrken har visat hur de 
i sitt meningsskapande tenderar att omformulera arbetet på ett sätt som stämmer 
överens med deras uppfattning om dem själva som män. På den studerade 
butiken var det tydligt att detta könsarbete inte var ett individuellt projekt för 
enskilda män utan något som gjordes möjligt genom hur verksamheten 
organiserades. Syftet med artikeln är att undersöka ”könsarbete” som del av 
anställdas och chefers görande av könsgränser i organisationen.  
 
 
Vad kön gör i organisationer: Könsneutralitet som konflikthantering  
 
Johansson, K. “In a male dominated workplace, things would never be like this”. 
Using gender to neutralize conflicts in a Swedish supermarket. Opublicerat 
manus, skickat till Gender, Work and Organization  
 
Materialet består av observationer och intervjuer med butikens chefer och 
anställda. Artikeln analyserar en konflikt mellan chefer och anställda och mellan 
olika anställda som bland annat innefattade anklagelser om kollegial övervakning, 
bristande arbetsprestationer och oengagerad ledning. Artikeln undersöker: 1) de 
föreställningar om kön som skapades genom de sätt som konflikten artikulerades i 
butiken och 2) de performativa effekter som dessa föreställningar hade i 
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organisationen. Det jag teoretiskt intresserar mig för är således inte bara hur kön 
görs, utan också vad kön gör i butiken. 
 
 

Disposition
 
Jag har valt att dela in min avhandling i sex kapitel vilka efterföljs av de fyra 
bifogade artiklarna.  
 
I kapitel två redogör jag för undersökningens bakgrund i dagligvaruhandeln och 
några av de aspekter som jag menar bidragit till att forma butiksarbetet, 
utvecklingen mot större men färre butiker med ett mindre antal anställda, 
introduktionen av ny teknik samt användandet av deltids- och 
visstidsanställningar.  
 
Kapitel tre beskriver undersökningens teoretiska ramverk, vilket avgränsas till 
görandet av kön, arbete, organisation och rumslighet, liksom arbetsrotation och 
handelsarbetets materalitet. Min förhoppning är att detta kapitel ramar in och 
kontextualiserar de mer specifika begrepp och teoretiska utgångspunkter som 
beskrivs i respektive artikel.  
 
I kapitel fyra är det metoderna och undersökningens genomförande som 
fokuseras. Jag redogör för de två studier som avhandlingen baseras på 
(intervjuundersökning med chefer samt arbetsplatsstudie av en butik). Kapitlet 
innehåller också en reflektion kring de vetenskapsteoretiska och forskningsetiska 
dilemman som jag sökt hantera under arbetets gång.  
 
Det femte kapitlet är en sammanfattning av undersökningens resultat och de fyra 
bifogade artiklarna. Då artiklarna är skrivna på engelska för internationella 
vetenskapliga tidskrifter så vill jag med detta kapitel också tillgängliggöra dem för 
en svensk läskrets.   
 
Det sjätte kapitlet innehåller slutsatser och diskussion. Där har jag med resultatet 
som utgångspunkt sökt tydliggöra, samt teoretiskt och praktiskt reflektera över, 
avhandlingens bidrag. Diskussionen är indelad i de tre teman som avhandlingens 
slutsatser kan inordnas i, arbetsrotation och könsgränsernas mångtydighet; könsgränsernas 
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rumslighet och neutralisering, samt; handelsarbetet och dess materialitet. Jag avslutar med 
några ord om mina förhoppningar gällande kunskapens praktiska tillämpningar.  
 
Efter referenslistan följer sedan de fyra bifogade artiklarna. 
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Arbetet i
dagligvaruhandeln
 
 
 
Dagligvaruhandeln är en komplex bransch i omvandling. Det är en omvandling 
som kan beskrivas på olika sätt beroende på vad som fokuseras, exempelvis 
etableringen av internationella aktörer och dess påverkan på marknaden, 
förändringar i logistik och distributionskanaler, eller introduktionen av egna 
märkesvaror och dess effekter på prisbilden. I linje med avhandlingens 
avgränsningar så har jag valt att fokusera min beskrivning till de förändringar (och 
kontinuiteter) som jag ser som mest påtagliga för butiksarbetet. Det handlar om 
butiksstruktur, teknik och anställningsmönster.  De flesta rapporter och 
branschbeskrivningar om detalj- eller dagligvaruhandeln har antingen ett 
arbetsgivarperspektiv eller ett arbetstagarperspektiv. Av den anledningen är de 
också ofta både ideologiska och polariserade, vilket jag, liksom min egen position 
i relation till diskussionen, har försökt lyfta fram i min redogörelse.  
 
 

Färre men större butiker med mindre antal anställda
  
I början av förra seklet sköttes försäljningen av dagligvaror manuellt över disk. 
Under slutet av 1950-talet infördes, med inspiration från USA, de första 
självservicebutikerna i Sverige. Förändringen var påtaglig både i fråga om 
butikernas arkitektoriska utformning och arbetsfördelningen mellan kund och 
anställd. De varor som tidigare stod placerade bakom disken flyttades nu till ett 
butiksgolv och en säljyta bestående av gångar av hyllor började ta form. Arbetet 
med att plocka ut varor att köpa försköts därigenom från den anställde till kunden 
samtidigt som arbetet med att fylla butiksgolvet med varor tillkom (Sandgren 
2009).  
 
Idag syns dagligvaruhandelns omvandling i butikernas storlek och geografiska 
placeringar. Allt större stormarknader har etablerats på externa shoppingscentra 
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utanför stadskärnor som i sin tur har utkonkurrerat många mindre butiker med 
stads- och bostadsnära lägen (se ex Pritchard 2000 för en liknande beskrivning av 
den australiensiska kontexten). 
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I diagrammet ovan tydliggörs hur antalet butiker/arbetsställen i dagligvaruhandeln 
förändrats över tid. Under perioden år 1990 – år 2010 minskade antalet butiker 
med en tredjedel, från nästan 15 000 till närmare 10 000. Detta medförde dock 
inte en minskning av den totala försäljningsytan för dagligvaruhandeln, tvärtom. 
Under perioden år 1999 till år 20041 ökade försäljningsytan med 14 % till 3,5 
miljoner kvadratmeter (SCB 2005). Den motstridiga bilden kan förstås genom att 
nybyggda butiker blev allt större samtidigt som många mindre butiker lades ned. 
År 1975 öppnade 200 nya butiker i dagligvaruhandeln med en genomsnittlig 
försäljningsyta på 400 kvm. År 2000 öppnade 37 nya butiker med en 
genomsnittlig försäljningsyta på 2600 kvm (SCB 2005). Den drastiska 
minskningen i antalet butiker har inte heller att göra med att försäljningen av 
dagligvaror minskat. Istället stiger det sammanlagda försäljningsvärdet av 
livsmedel.  

                                      

1 Att jag inte redovisar mer aktuella uppgifter gällande försäljningsyta är för att den uppgiften inte 
sammanställts och redogjorts i den livsmedelsförsäljningsstatistisk som ges ut av SCB efter år 2005.  

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)/SCB 
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Hur antalet förvärvsarbetande i dagligvaruhandeln utvecklats över tid presenteras i 
diagrammet nedan.  
 
 
 

Under lågkonjunkturen i början av 1990-talet skedde en drastisk minskning med 
nästan 15 % av antalet förvärvsarbetande i dagligvaruhandeln. Från år 1995 till år 
2005 fortsatte minskningen något för att sedan mellan år 2005 och år 2010 istället 
öka med drygt 5 000 förvärvsarbetande. I jämförelse med för två decennier sedan 
är bemanningen fortfarande låg. Den förändring i bemanningen som hade sin 
början i konjunkturella orsaker kan därmed sägas ha fortgått som en del av 
branschens strukturomvandling, relativt oberoende av konjunkturella 
förändringar (Grape och Gustavsson 2007). Utvecklingen av antalet anställda i 
dagligvaruhandeln kan också beskrivas genom att färre anställda säljer allt mer. 
Medan försäljningen per anställd år 1990 uppgick till 1,6 miljoner kronor/år, var 
den motsvarande siffran för år 2004 2,4 miljoner kronor/år (Arnberg et al 2006). 
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Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)/SCB 
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När antalet förvärvsarbetande differentieras mellan kvinnor och män synliggörs 
att andelen män i dagligvaruhandeln stigit från 26 % år 1970 till 33 % år 2010. 
Branschen fortsätter dock att domineras av kvinnor. 
 
 

Ny teknik tar över, omformar och skapar nya 
arbetsmoment 
 
I det föregående beskrev jag förändringarna i dagligvaruhandeln i termer av att ett 
mindre antal anställda idag säljer mer på färre men större butiker. Denna 
utveckling har i sin tur påskyndats av att ny teknik introducerats. Tekniska 
lösningar (framförallt informationsteknik) har rationaliserat tidigare tidskrävande 
moment. Vidare ger de höga investeringskostnader som teknik är förenade med 
konkurrensfördelar till större butiker i relation till mindre. För de anställda 
innebär ny teknik att vissa arbetsuppgifter försvinner, medan andra omformas och 
ytterligare några tillkommer. Här vill jag illustrera denna utveckling genom tre 
exempel; självskanningsteknik, elektroniska hyllkantsetiketter och automatiserad 
varubeställning.  
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Införandet av olika former av självskanningsteknik har på ett konkret sätt 
förändrat arbetet i dagligvaruhandeln. Uppgifter som tidigare utförts av anställda 
(skanning av varor) har med teknikens hjälp kunnat överföras till kunderna. Idag 
rör det sig framförallt om handdatorer med vars hjälp kunden fortlöpande skannar 
sina varor varefter de handlar samt utcheckningsstationer där kunderna själva 
registrerar och betalar sina varor vid utgången. För de anställda innebär 
självskanningstekniken allt mindre tid i den traditionella utgångskassan, men mer 
potentiell tid med att bistå kunderna i sin användning av tekniken. Elektroniska 
hyllkantsetiketter gör det möjligt att direkt länka samman informationen på 
etiketterna med kassasystemets prisfiler. Synkroniseringen dem emellan gör att 
någon diskrepans inte längre kan finnas mellan prisuppgiften på hyllan och priset 
som registreras i utgångskassan. Om priset som registreras i kassan skiljer sig från 
priset på hyllkantsetiketten riskerar det att skapa irritation bland kunderna som de 
anställda måste hantera. Framförallt gör dock denna teknik att den manuella 
hanteringen med att byta pappersetiketterna på hyllkanterna i takt med att priser 
justeras, ersätts med en ”knapptryckning” (som en av de chefer som jag intervjuat 
uttryckte det). Teknik som är mindre synlig ut mot kund är olika former av 
automatiserad varubeställning. Tidigare skedde varubeställningen semimanuellt 
genom att den beställningsansvarige gick runt i butiken med en liten handdator 
och skannade den streckkod som finns på hyllkantsetiketterna för varje vara som 
bedömdes vara i behov av beställning. Informationen skickades sedan till 
varucentralen. En betydande del av detta arbete bestod av kvalificerade 
bedömningar gällande vilka – och hur mycket av dessa – varor som behövdes 
beställas. Det gällde att vare sig beställa för mycket eller för lite och den 
balansgången kräver lång erfarenhet att bemästra. Med den nya tekniken sköts 
denna bedömning av ett datorprogram, vilket med bakgrund av en mängd 
parametrar och försäljningshistorik, sammanställer ett beställningsförslag som de 
anställda sedan har att godkänna innan det skickas till leverantören. 
Arbetsmoment som tillkommit rör istället vård av den statistisk som programmets 
uträkningar baseras på. Det handlar dels om kontinuerlig inventering av 
lagerstatus, dels om att varje enskild vara scannas i utgångskassan.  
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Självskanningsteknik, elektroniska hyllkantsetiketter och automatiserad 
varubeställning har alla sin grund i den informationsteknik med EAN-koder som 
introducerades i slutet av 1980-talet (Arnberg et al 2006). Genom att varor 
försattes med specifika koder av fabrikanterna kunde de tidigare manuella 
kassorna, där kassörskan knappade in priset för varje vara ersättas med datoriserade 
utgångskassor som inkluderade olika former av skanningsteknik. EAN-koden 
gjorde också att det omfattande manuella prismärkningsarbetet, där varje vara 
föreseddes med en prislapp, kunde ersättas med hyllkantsetiketter ut mot kund 
och datoriserade prisfiler för de anställda.  
 
Möjligheten att lagra detaljerad försäljningsstatistik formar handelns arbetsplatser 
också genom att bidra till en ekonomisering av verksamheten. År 1989 beskriver 
Stymne möjligheten att lagra information om exakt vad som sålts vid vilken tidpunkt, 
hur många kunder som passerar under vilken tidsperiod, hur mycket de köpt för och hur 
deras inköp varit sammansatta som de stora, svårrealiserade fördelarna (Stymne, 1989: 
86f) med EAN-teknik. Idag är det verklighet. I den butik som arbetsplatsstudien 
berör anslogs varje dag gårdagens försäljningsresultat jämfört med samma dag 
föregående år på personalrummets anslagstavlor. En procentuell 
försäljningsökning signalerades med hjälp av en uppåtgående pil medan en 
försäljningsminskning istället signalerades genom en nedåtgående pil. På samma 
sätt ägnades merparten av de månatliga personalmötena till butikschefens 
detaljerade ekonomiska genomgång. Kvist (2006) beskriver på liknande sätt hur 
ledningen på den butik hon studerade fortlöpande gjorde varje avdelning 
införstådda med deras försäljningsresultat. Ekonomisk transparens blev på så sätt 
ett medel för att motivera de anställda att sälja mer och agera i enlighet med 
ledningens målsättningar.  
 

Ovan: exempel på en EAN-kod
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Hur den tekniska utvecklingen har omformat arbetet för det anställda i 
dagligvaruhandeln är relativt underutforskat. När ny teknik i dagligvaruhandeln 
har studerats har det framförallt skett med utgångspunkt i handelsplatsen och ett 
företagsekonomiskt fokus (se ex Dean 2008; Marzocchi och Zammit 2006). Det 
gör i sin tur att införandet av ny teknik har analyserats i detalj med avseende på 
hur det påverkar kundernas köpmönster och beteende. Kunskapen om hur ny 
teknik däremot formar arbetet för de anställda i handeln är mer begränsad, vilket 
gör det svårt att sakligt och nyanserat hävda de anställdas perspektiv när teknik i 
handeln diskuteras. Det finns dock undantag. Stymne (1989) diskuterar 
introduktionen av EAN-teknik i en artikel från 1989 och påpekar riskerna som 
det medför i form av ökad kontroll, nya ergonomiska problem och minskade 
krav på kvalifikationer. Hjelm (2010) studerar hur Handelsanställdas förbund 
förhöll sig till EAN-teknik när det infördes, eller likt titeln på artikeln pekar på; 
”hotet mot DATAN”. Sundin (1998a) berör delvis teknik i sin studie av könade 
segregerings- och hierarkiseringsprocesser på detaljhandelns arbetsplatser. I 
relation till de dagligvarubutiker hon studerade tycktes teknik var en del av 
könade processer i butikerna, men inte i bemärkelsen att teknik 
sammankopplades med män och maskulinitet. Tvärtom, vilket Sundin menar 
beror på att de områden där teknik introducerats (exempelvis utgångskassan) sågs 
som ”kvinnojobb”, medan det istället var hantverksmässighet som gav status till 
arbetsuppgifter – exempelvis styckning - förknippade med män. Kvist (2006) 
påpekar att samtidigt som de anställda på den stormarknad hon studerat 
betraktade informationsteknologi som ett nödvändigt verktyg i det vardagliga 
arbetet, var deras kunskap ofta begränsad till de mest grundläggande funktionerna. 
Reparation, underhåll och utveckling sköttes istället av särskilda tekniker (ofta 
centraliserade till en funktion bortom butiken), vilket i sin tur skapade en 
utsatthet och en osäkerhet kring tekniken som mer fördjupad kunskap och 
utbildning hade kunnat motverka. Bland de anställda med mer kvalificerade 
uppgifter uttrycktes det i Kvists studie vidare en viss rädsla för hur den tekniska 
utvecklingen skulle kunna inverka på deras yrkesroll. Vid tiden för 
undersökningen var automatiserad varubeställning ännu bara något som det 
spekulerades om inför framtiden. De anställda uttryckte en oro för att dessa 
system skulle komma att göra deras kunskap om och inflytande över varor, 
kvalitet och priser överflödiga. Framförallt uttrycktes en skepsis kring hur deras 
personliga kontakt med försäljare och upparbetade känsla för varuhantering skulle 
kunna ersättas med en maskin.  
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Vidare studerar Fuller et al (2009) införandet av automatiserade ordersystem på 
ett antal stormarknader i Storbritannien med fokus på lärande och relationen 
mellan butikerna och huvudkontoret. Deras slutsats är mer ambivalent, där de å 
ena sidan ser att en betydande del av kontrollen (och kompetensen det kräver) för 
beslut om sortiment förflyttas bort från butikerna. Å andra sidan finns det 
fortfarande ett utrymme för de anställda att på basis av tidigare erfarenhet och 
kunskap intervenera i besluten och tillfälligt ta kontroll över beställningen av 
enskilda, framförallt färska, varor. I en studie av en australiensk stormarknad 
argumenterar Price (2011) för att introduktionen av teknik, som möjliggjorde 
vakuumförpackat kött och förbakat bröd, minskat behovet av kvalificerad 
arbetskraft i butikerna. Även om studierna är disparata och inte helt entydiga så är 
det tydligt att ny teknik på komplexa sätt omformar arbetet och dess innehåll.  
 
I fråga om teknikens inverkan på antalet arbetstillfällen i dagligvaruhandeln är det 
framförallt införandet av självskanningsteknik som har varit omdiskuterat i den 
allmänna debatten. Under intervjustudien med butikscheferna bemötte samtliga 
av butikscheferna med självskanningsteknik oombedda den kritiken genom att 
säga att den möjliggjorde att timmar kunde omfördelas från utgångskassan till 
butiksgolvet snarare än att den skulle leda till nedskärningar. Min uppfattning är 
att även om självskanningsteknik inte inneburit direkt övertalighet i enskilda 
butiker är det en del av de rationaliseringar som möjliggjort en ökad omsättning 
utan motsvarande ökning i arbetade timmar. Samtidigt är det viktigt att beakta att 
den fysiska (och psykosociala) arbetsmiljön i den traditionella utgångskassan är 
undermålig. Självskanningstekniken i sig ser jag därför som positiv för 
butiksarbetets utveckling.  
 
 

Deltid- och visstidsarbete som norm
 
Vid sidan av den tekniska utvecklingen formas arbetets organisering i 
dagligvaruhandeln också av dess anställningsstruktur. Dagligvaruhandeln likväl 
som detaljhandeln karakteriseras av deltids- och visstidsarbete. Det säger något, 
vill jag påstå, också om synen på kompetens och det värde som tillskrivs arbetet. 
 
År 1972 upphävdes affärstidslagen och det stod fritt för butiker att konkurrera 
med ökade öppettider. Under år 1968-1977 sjönk andelen heltider i 
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detaljhandeln från 75 % till 32 %. Det nya deltidsarbetet kom framförallt att fyllas 
av kvinnor, vars yrkesverksamhet även stimulerades av sambeskattningslagens 
upphörande år 1973 (Sundin 2001). År 2012 arbetade 53 % av männen och 29 % 
av kvinnorna heltid i dagligvaruhandeln (Svensk Handel et al 2012). Den höga 
andelen visar, i min mening, att deltidsanställningar inte kan ses som ett undantag 
utan en norm på handelns arbetsplatser. Studier som handelsanställdas förbund 
gjort av sina medlemmar visar att deltidsarbete inte bara innebär en procentuell 
inkomstförlust utan också lägre timersättning och status samt tyngre och mer 
rutinartade arbetsuppgifter (Carlén 2008). Vidare så kan det konstateras att 
skillnader i arbetstid och lön mellan män och kvinnor i handeln uppstår över tid 
snarare än vid anställning. Bland yngre anställda är skillnaderna inte så stora, men 
upp till 35-års åldern ökar mäns lön och kontrakterade arbetstid mer än kvinnors, 
skillnader som sedan kvarstår fram till pension (Carlén 2008). 
 
Kvinnors överrepresentation bland deltidsarbetare i detaljhandeln liksom 
branschens höga andel deltidsanställningar bör sättas i relation till kvinnors 
generella deltidsarbete. År 2011 arbetade 68 % av alla sysselsatta kvinnor i åldern 
20-64 heltid och 32 % deltid, motsvarande andelar för män var 90 % respektive 
10 % (SCB 2012). Deltid är inte bara en fråga om kön utan också klass. År 2012 
arbetade 54 % av arbetarkvinnorna och 31 % av tjänstemannakvinnorna deltid, 
respektive 15 % av arbetarmännen och 10 % av tjänstemannamännen. Kvinnors 
deltidsarbete brukar sammankopplas med deras omsorgsansvar och obetalda 
arbete. Det brukar även talas om kvinnors frivilliga deltidsarbete. En 
undersökning bland deltidsarbetande kvinnor utförd av SCB visade dock att vård 
av barn eller vill inte ha heltidsarbete/uppger inget skäl listades på andra respektive 
tredje plats, medan det främsta motivet var lämpligt heltidsarbete saknas/söker heltid 
(SCB 2012). När de flesta kvinnor därmed arbetar deltid på en ofrivillig basis blir 
det istället en fråga om lönearbetets organisering i de branscher där kvinnor 
arbetar.  
 
Sedan 1980-talet har tidsbegränsade anställningar ökat med 30 % sett till 
arbetsmarknaden i stort. I detaljhandeln har tidsbegränsade anställningar under 
samma period ökat med drygt 70 %.  År 2012 hade 28,4 % av de 
kollektivanslutna i detaljhandeln en visstidsanställning, medan motsvarande siffra 
bland tjänstemän var 6,4 %. Vidare kan det också konstateras att 
visstidsanställningar för kollektivsanslutna är något vanligare bland kvinnor än 
män: 26.1% av männen respektive 29,4 % av kvinnorna hade år 2012 en 
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visstidsanställning. Majoriteten av visstidsanställningarna utgörs av de mest osäkra 
anställningsformerna, ”kallas vid behov” och ”timanställning” (Boman et al 
2012). Den höga andelen tidsbegränsade anställningar relaterar till bilden av 
detaljhandeln som en tillfällig arbetsplats för unga. En av fem av alla sysselsatta i 
åldrarna 16-24 arbetar inom parti- och detaljhandeln (Svensk Handel 2014). I 
detaljhandeln arbetar över 50 000 unga under 24 år och 52 av dessa har en 
tidsbegränsad anställning (Boman och Strömbäck 2014). 
 
Deltids- och visstidsanställningar bidrar till ohälsa och ökad stress. Mulinari (2004) 
omnämner det som ”flexibilitetens gränser” och menar att känslor av solidaritet 
mot varandra och mot organisationen gör att de deltidsarbetande kvinnorna 
systematiskt kompenserade för den pressade bemanningen på en individuell nivå 
genom att springa fortare. Campbell och Chalmers (2008) enkätstudie med 
deltidsanställda i den australiensiska detaljhandeln visar att de upplever en 
bristande kontroll över sitt arbete och arbetstider och att deltid framförallt var en 
flexibilitet för arbetsgivaren och ett medel för att minimera kostnaderna. 
Zeytinoglus et als (2004) intervjustudie med anställda arbetsmiljöombud i den 
kanadensiska detaljhandeln visar att faktorer som osäkra anställningar, 
oregelbundna arbetstider, låg lön och nödvändigheten att ha flera arbeten för att 
säkra inkomsten bidrog till stress samt skapade problem för arbetsplatsen i form av 
frånvaro, hög personalomsättning och konflikter. En medlemsundersökning av 
Handelsanställdas förbund (Boman et al 2012) fokuserar de långsiktiga effekterna 
av visstidsanställning. Resultatet visar att på de arbetsplatser där andelen tillfälligt 
anställda var hög var också problemen med stress, brist på bemanning och tilltro 
till arbetsledningen större. Detta eftersom det är den tillsvidareanställda personalen 
som på olika sätt lämnas att kompensera för de visstidsanställdas bristande kunskap 
och erfarenhet. På liknande sätt visar Kvists (2006) studie av en stormarknad att 
de tillfälligt anställda ofta kunde utgöra ett stressmoment för de ordinarie 
anställda, som ibland tyckte det var ”lika bra att göra det själv”. 
 
Enligt arbetsgivarna är arbetstidsmönstret en logisk konsekvens av detaljhandelns 
verksamhetsvillkor och de fluktuerande konsumtionsmönstren över 
dagar/veckor/månader. Del- och visstidsanställning kommer enligt ett sådant 
synsätt alltid att finnas i detaljhandeln då det ”faller sig naturligt” på grund av den 
svårbedömda efterfrågan på personal (Wengström och Bergström 2002). En 
flexibel bemanning med kortare arbetstider och en hög andel deltidsanställda ses 
som ett nödvändigt medel för att kontrollera bemanningskostnaderna (Olsson och 
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Bergström 2004). Om flexibel bemanning inte längre skulle vara möjligt, 
exempelvis genom en lagstiftad rätt till heltid, skulle detta enligt denna logik leda 
till högre prisbildning, förlorade arbetstillfällen och utslagning av verksamheter 
(Olsson och Bergström 2004). 
 
Min uppfattning är att arbetstidsmönstren i detalj- och dagligvaruhandeln lika 
mycket är ett uttryck för branschens könssammansättning och fackliga styrka som 
näringens strukturella förutsättningar (jfr Håkansson och Isidorsson 1997). Deltid 
är vare sig en logisk eller naturlig del av handelsarbete utan en konsekvens av 
strävan att pressa ned löner och förbilliga arbetskraften vilket i sin tur 
sammanflätats med föreställningar om kön och antaganden om kvinnors 
förvärvsarbete. Det senare syns inte minst med tanke på att i de butiker där det 
jobbar mest män (ex radio/TV, bygghandel) är det långt mycket vanligare med 
heltidsanställningar än i butiker där det arbetar mest kvinnor (ex klädeshandel, 
skohandel), trots motsvarande öppettider (Carlén 2008). En mer långsiktig 
personalplanering vore möjlig, exempelvis med hjälp av den detaljerade 
försäljningsstatistik som idag går att utvinna (Witt Sandström 2010; Hedenmo 
1999). För att det ska bli möjligt krävs i sin tur, såsom exempelvis Broadbridge 
(2002) skisserar, en mer långtgående förändring av handels rationalitet så att de 
anställda och deras kompetenser i högre grad börjar ses som kvalitetsgaranter och 
konkurrensmedel.   
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Teoretiska ramverk och 
analytiska verktyg
 
 
 
I de fyra bifogade artiklarna redogör jag för de specifika teoretiska begrepp som 
används för att utföra respektive empirisk analys. I detta kapitel vill jag inplacera 
begreppen i en vidare kontext, tematiserade som kön, arbete; kön, arbete, 
organisation samt kön, arbete, organisation, rumslighet. De något tillkrånglade 
rubrikerna är ett försök att visa hur jag, snarare än att se dem som separata 
byggstenar, försökt röra mig i intersektionerna dem emellan. Till stöd för det 
avslutande kapitlet har jag också valt att ge en teoretisk fond till diskussionen om 
handelsarbete samt arbetsrotation.   
 
 

Kön, arbete  

 
Kön förstås i denna studie som ett verb vars till synes stabila karaktär är ett resultat 
av upprepade handlingar snarare än ett uttryck för någon fast kärna. Kön görs, 
omförhandlas och upprepas, i strukturer, normer och praktiker, genom de sätt 
som människor förstår sig själva och sin omvärld. Ursprunget för det som kan 
kallas ”doing gender”2 anges ofta vara West och Zimmerman (1987) vilka menar 
att kön är en fråga om:   

 “… a routine, methodical and recurring accomplishment (…) Doing gender involves 
a complex of socially guided perceptual, interactional, and micro political activities 
that cast particular pursuits as expressions of masculine and feminine ‘natures’ (…) it is 

                                      

2 För en utförlig redogörelse av de teoretiska ansatser som ryms under doing gender se exempelvis Korvajärvi 2003, 
Nentwich och Kelan (2014) typologi av doing gender, samt även Poggios (2006) förslag till en theory of gender 
practices. 
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a situated doing, carried out in the virtual or real presence of others who are 
presumed to be oriented to its production” (West och Zimmerman 1987:126) 

 
Det är vanligt att begreppet genus, särskilt från ett tänkt kroppsligt och biologiskt 
kön, används för att understryka det sociala och föränderliga med kön. I ett 
anglosaxiskt perspektiv introducerades distinktionen mellan kön/genus av den 
amerikanske antroplogen Gayle Rubin (1975), medan historikern Yvonne 
Hirdman (2004[1988]; 2001) var tidig med att utveckla kön/genus i en svensk 
kontext. Sedan dess har en livlig inomvetenskaplig diskussion ägt rum gällande 
vilka begrepp som är bäst lämpade. I linje med exempelvis Gothlin (1999) (se 
också Butler 1990) anser jag dock att skiljelinjen mellan kön/genus är 
kontraproduktiv då det i sin distinktion riskerar att lämna kön (dvs det som inte 
är genus) till det asociala och oföränderliga. Att jag istället valt att använda mig av 
kön blir därmed ett sätt att understryka hur de komplicerade sammanflätningarna 
mellan det sociala och bilogiska inte låter sig reduceras till dikotomier. En sådan 
poäng hade varit möjlig att göra också genom att begreppet genus ensamt hade 
använts (jfr Butler 1990). Då kön, till skillnad från genus, på svenska låter sig 
göras till verb är det dock i en språklig bemärkelse att föredra framför genus. 
Genom att erbjuda möjligheterna att beskriva något som könade, eller könande, så 
kan språket på så sätt fungera som en betoning av könsgörandets pågåendehet. 
 
Att kön är något som görs i sociala praktiker betyder inte att kön kan reduceras 
till något som individer själv väljer eller väljer bort. Tvärtom. I likhet med 
exempelvis Kvande (2003), är min förståelse av kön dynamisk, vilken å ena sidan 
betonar agens och å andra sidan att görandet av kön har strong structural and 
symbolic contingencies/influences vilket gör det möjligt att read both structures and 
symbols into practices (Kvande 2003:33ff). För West och Zimmerman (1987, 2009) 
är det framförallt i begreppet accountability som den normativa och 
institutionaliserade regleringen av könsgörande blir förståelig. Accountability låter 
sig inte helt lätt översättas till svenska, men det avser hur individer alltid hålls 
ansvariga för sitt könsgörande i relation till ett givet sammanhang. På ett liknande 
sätt skiljer exempelvis Martin (2003) mellan å ena sidan practicing gender (görandet 
av kön) och å andra sidan gender practices, vilket i varje givet sammanhang 
representerar de uppsättning praktiker som är kulturellt, socialt och materiellt 
tillgängliga för individen att göra. Givet ett sådant sätt att förstå kön, blir studier 
av könsgörandet inte framförallt en fråga om vad som görs, utan om vad som görs 
möjligt att göras.  
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Görandet av kön är ofta intimt sammanflätat med görandet av arbete. Därigenom 
är det nödvändigt att plocka isär och synliggöra hur kategoriseringar av arbete är 
könade. Kön är avgörande inte bara för fördelningen av arbete utan också för de 
sätt som olika former av arbete – betalt respektive obetalt, produktivt respektive 
obetalt, familjeförsörjare respektive omsorgsgivare – är uttryck för specifika 
föreställningar om kön och en tänkt arbetsdelning mellan män och kvinnor. I 
linje med detta så menar Acker (1990, 2006) att arbete, yrken eller positioner 
aldrig existerar i någon ren eller pre-social bemärkelse – de är alltid redan en del 
av könsgörande processer och därmed sammanflätade med normer och 
föreställningar om kön. Det innebär exempelvis att föreställningar om en 
oberoende man har fått utgöra modellen för förståelsen av lönearbete (Acker 
2006:449f), vars frihet från förpliktelser utöver sitt lönearbete förutsätter en 
kvinna och hustru som utför de reproduktiva sysslorna.  
 
Att lönearbete av tradition har associerats med män och maskulinitet betyder inte 
att män utgör den ideala arbetaren för alla arbeten. Istället finns det, enligt Acker, 
arbeten modellerade för en tänkt kvinna som den ideala arbetaren. Snarare än av 
oberoende så antas hennes deltagande i lönearbetet formas av ansvaret för hem 
och familj. Det antas också utgöra ett extra tillskott till den huvudsakliga inkomst 
som hennes tänkta man och familjeförsörjare inbringar. Vidare finns det också 
arbeten som definieras utifrån tänkta kvinnliga egenskaper och förmågor (Acker 
1990). Ur ett globalt perspektiv och med avseende på legal och illegal migration 
av arbetskraft från områden av ekonomisk och social utsatthet till ”väst” är det 
likväl tydligt att den ideala arbetaren också är rasifierad. Det rasifiering 
understryker är hur ”ras”, precis som ”kön”, skapas relationellt genom symboliska 
och materiella processer, varigenom vissa positioneras som avvikande och märkta 
av deras tänkta kulturella tillhörighet, medan andra har privilegiet att istället ses 
som individer (se ex de los Reyes och Mulinari 2005; Mulinari 2007).  
 
Jag menar att den form av lågavlönat och till synes okvalificerat servicearbete som 
dagligvaruhandeln utgör är ett av de arbeten som formats utifrån antaganden att 
den ideala arbetaren är en kvinna. Kvinnor anses ofta naturligt besitta egenskaper 
som krävs för att interagera med kunder på ett engagerat, sympatiskt, artigt och 
underdånigt sätt (se ex Belt et al 2002; Hedenborg och Åmossa 2000; McDowell 
2000; Leidner 1991). Sammanflätningen mellan normer om femininitet och 
servicearbete gör det i sin tur möjligt att hävda att kvinnor ”gör” kön när de 
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”gör” gott servicearbete (Hall 1993) liksom att femininitet är inkluderat i 
föreställningar om servicearbetare (Petersson McIntyre 2003). 
Sammankopplingen mellan handelsarbete och kvinnor understryks vidare av att 
deltids- och visstidsanställningar kommit att ses som en nödvändig förutsättning 
för branschen. Den höga andelen visstidsanställningar har att göra med synen på 
handelsarbete som okvalificerat med få eller inga krav på tidigare utbildning (jfr 
Baret et al 1999; Nickson et al 2005), där det som premieras ofta är ”personliga 
egenskaper” (trevlig, positiv, socialt kompetent) snarare än formell utbildning och 
tidigare erfarenheter av handelsarbete (Danilov och Hellgren 2010; Nickson et al 
2005). Antagandet om att de handelsanställda kvinnorna deltar i arbetskraften 
”vid sidan om” sitt egentliga omsorgsansvar samt att arbetet i interaktion med 
kunder är något som faller sig naturligt för kvinnor är i min tolkning båda 
avgörande komponenter för arbetsgivares möjliga tillgång på billig arbetskraft. En 
annan förutsättning för tillgången på billig arbetskraft är att arbetet förblir förstått 
som okvalificerat.  
 
 

Kön, arbete, organisation
 
Organisationer eller arbetsplatser är de rum för görande av kön och arbete där jag 
placerar mitt fokus. För mig har det inneburit att jag sökt förstå hur 
sammanflätningar av kön och arbete i sin tur vävs samman med specifika 
arbetsplatser - de sätt som arbetet organiseras och de normer och föreställningar 
som skapas.   
 
Med könade organisationer, på engelska gendered organisations, avses hur 
organisationer och deras verksamheter är sammanflätade med kön och särskiljande 
mellan män, kvinnor, maskuliniteter och femininiteter. Snarare än att kön utgör 
en extern företeelse som i ett tänkt nästa skede påverkar (eller inte påverkar) 
organisationen, så hjälper begreppet att betona hur kön är en integrerad del av 
organisationer vars karaktär därigenom inte kan förstås utan ett könsperspektiv 
(Acker 1990; 2006). Med arbetslivsforskarens Lena Abrahamssons (2009) ord 
innebär det att organisationer antas sortera likväl som konstruera kön. Ett sådant 
synsätt förutsätter en förståelse av organisationer som sociala och pågående, 
formade av de vardagliga praktiker som utgör dess verksamhet. Detta strider 
också mot den gängse synen av organisationer som könsneutrala och 
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produktionslogiska enheter, vars strukturer anses vara åtskilda från de människor 
som befolkar dem. Som Acker (1990) slår fast så kan detta sätt att förstå 
organisationen härledas till tendensen att (vita) mäns erfarenheter och perspektiv 
på organisationer fått utgöra norm för det allmänmänskliga (se även ex Collinson 
och Hearn 1994; McDowell 2001).  
 
Forskning om kön och organisation kan relateras till den amerikanska 
företagsekonomens Rosabeth Moss Kanters Men and women of the coorporation från 
1977. Genom en detaljerad företagsstudie argumenterade Kanter för att kvinnors 
ställning i arbetslivet är ett resultat av deras position i hierarkiska organisationer, 
antingen hopfösta i återvändsgrändsjobb i botten, eller överexponerade som 
minoriteter i toppen. Det banbrytande med Kanters studie var att hon på så sätt 
vände det förklarande sökljuset inte mot kvinnorna själva, eller mot strukturer 
och traditioner i det omgivande samhället, utan mot själva organisationen och 
dess verksamhet. Denna ”vändning mot organisationer” inrymmer fortfarande en 
viktig sprängkraft som antagonist till den könsneutrala och produktionslogiska 
synen på organisationer.  
 
Under de decennier som passerat sedan Kanters studie publicerades har forskning 
om kön och organisation kommit att växa både till bredden och till djupet, inte 
minst i de nordiska länderna (se ex Abrahamsson 2009, Gunnarsson 2003; 
Kvande 1999, Korvajärvi 1998.) I linje med övrig könsforskning kan fältet sägas 
ha påbörjats genom studier av kvinnors arbetssituation, vidare till att fokusera kön 
som en relation, till att problematisera maskulinitet (se ex Andersson 2012; 
Collinson och Hearn 1994; McDowell 2001) liksom interersektioner av kön, 
etnicitet och sexualitet (se ex Acker 2006; Adib och Guerrier 2003; Holvino 
2010; Williams 2004). Den mer strukturalistiska förståelse av organisationer som 
guidat Kanter (1977) har gett vika för en mer dynamisk förståelse för 
organisationer som social praktik. En nyckeltext för denna förskjutning är Joan 
Ackers Hierarchies, jobs, bodys. A theory of gendered organisations, publicerad år 1990. 
Mot bakgrund av egna och andras empiriska studier av arbetsplatser 
argumenterade Acker för att de processer som tillsammans utgör könande 
organisationer analytiskt kan särskiljas i konstruktionen av 1) könsgränser mellan 
arbete, beteende, makt, rum, etc. 2) symboler som förklarar, uttrycker, förstärker 
och ibland utmanar rådande könsgränser 3) könad interaktion mellan män och 
kvinnor, kvinnor och kvinnor liksom män och män 4) könade identiteter och 
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jag-förståelse, samt, vilken hon sedan kom att ta bort i nästkommande artiklar, 5) 
könad organisationslogik (Acker 1990:146).  
 
Till skillnad från Kanter, vars forskning efter år 1977 inte har berört frågor om 
kön och som inte heller har deltagit i den vetenskapliga diskussionen ens om sitt 
eget verk, har Acker fortsatt att väsentligt bidra både empiriskt och konceptuellt 
till förståelsen av kön och organisation. Det tydliggörs inte minst av att hon 
numera frångått studier av könade organisationer till förmån för organisationer 
som inequality regimes, uppburna av könade och rasifierade klasstrukturer (Acker 
2006). Analyserna av ojämlikhetsregimer har enligt Acker sitt ursprung i hennes 
tidigare argumentation om könade organisationer, som i sin tur har omarbetats 
och vidareutvecklats genom att klass och ras har adderats (Acker 2006:442f). 
Denna förskjutning motiveras vidare av att analyser av könade organisationer 
ignores racial and class processes that are also essential elements in the ongoing reproduction 
of inequalities, vilket därmed också gör dem incomplete (Acker 2012:219). I de 
tidigare artiklarna om könade organisationer uppgav Acker att hon focus on the 
interface of gender and organizations, samtidigt som hon assum[es] the simultaneous 
presence of class relations (Acker 1990:146). I de senare texterna kritiserar hon i 
stället ett sådant angreppssätt för att almost inevitably obscures and oversimplifies other 
interpenetrating realities (Acker 2006:442).  
 
Mot bakgrund av Ackers egna teoretiska utveckling framträder det faktum att jag 
tagit min utgångspunkt i könade organisationer som ett ställningstagande. Det bör 
dock inte läsas som ett ställningstagande mot en förståelse av könade 
organisationer som samtidigt rasifierade och baserade på klasskillnader. I stället 
utgör det ett ställningstagande för att kön som analytisk avgränsning fortfarande – 
beroende på forskningsfrågor och intresse – kan utgöra en motiverad avgränsning 
i studien av specifika organisationer. Min ingång i denna studie har varit 
arbetsrotation och det har i sin tur kommit att forma de gränsdragningar jag 
intresserat mig för respektive lämnat därhän. När det gäller arbetets organisering 
och gränsdragningar inom organisationen, mellan människor, arbete, rum, i den 
butik jag studerat, ser jag fortfarande fokus på kön som motiverat. Om jag även 
undersökt gränsdragningar runtom organisationen hade det potentiellt öppnat upp 
för andra typer av frågor och teoretiska begrepp. 
 
Det som i mina ögon gör Ackers teorier lika delar inspirerande, utmanande och 
tillämpbara är hur hon i sina resonemang rör sig i interaktionen mellan kön 
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(ojämlikhet), arbete och organisation. Då avser jag inte främst hennes sätt att 
närma sig organisationer genom ett antal analytiska ingångar så mycket som de 
detaljerade beskrivningar av den ideala arbetaren liksom de vardagliga praktiker 
som organisationer består av och som inryms i sådant som att ”få jobbet gjort”. 
Ackers begrepp ställer krav på analyser av sammanflätningar, där det som skapas 
lika mycket handlar om ”organisationen” som om ”kön/ojämlikhet”. Av den 
anledningen kan organisationer heller aldrig reduceras till en empirisk 
avgränsning eller en passiv scen för studier av kön.  Denna sammanflätande 
förståelse och allvarliggörande av arbete och organisation är tydligt närvarande 
såväl i Ackers texter som syftar till konceptualisering av könade organisationer 
som i texterna om organisationers ojämlikhetsregimer. Den är också 
återkommande på så sätt att de organisatoriska processer (ex arbetsbeskrivning, 
rekrytering, arbetsdelning, löner) som beskrivs är desamma, medan det som skiljer 
dem åt är huruvida det är kön eller ”könade och rasifierade klasstrukturer” vilka 
de analyseras utifrån.  
 
En aspekt som jag särskilt intresserat mig för är hur könsgränser i organisation 
görs möjliga och legitimeras genom de sätt på vilka människor förstår sig själva, 
sitt arbete och sin arbetsplats. Min huvudsakliga inspirationskälla utgörs av det 
som Päivi Korvajärvi (2002) i en studie av finska serviceorganisationer omnämner 
som praktiker av gender neutrality vilka ”dolde” rådande könsmönster i de 
anställdas beskrivningar och erfarenheter (se även Korvajärvi 2011). Men också 
Grosen et als (2012) studie av hur könssegregering inom det danska bankväsendet 
naturaliserades genom att arbetet sågs som naturligt lämpat för kvinnor, liksom 
Ackers (2006) beskrivning av hur kön tenderar att göras irrelevant för 
organisationer. De neutraliserande respektive naturaliserande processer som 
Grosen et al (2012) och Korvajärvi (2002, 2011) beskriver utgör båda exempel på 
hur särskilda sätt att förstå organisationen och arbetet – kombinerat med särskilda 
sätt att förstå kön – bidrar till att dölja och distansera kön från organisationen. 
Hur jag har valt att använda mig av begreppen har förändrats något under 
studiens gång. Inledningsvis såg jag en poäng i att analytiskt särskilja mellan å ena 
sidan neutraliserande (med fokus på hur konflikter döljs och slätas över) och å 
andra sidan naturalisering (med fokus på hur föreställningar om naturliga 
könsskillnader möjliggör könsgränser) (se Johansson et al 2015). Med tiden har 
jag dock allt mer kommit att se att ett sådant särskiljande inte är nödvändigt. Den 
betydelse som Korvajärvi (2002, 2011) fyller neutraliserande praktiker med 
innefattar nämligen en tydlig förståelse för hur antaganden om naturliga 
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könsskillnader är en bärande del av neutralisering. Viktigt att påpeka är vidare att 
studier av neutraliserande praktiker inte innebär att söka efter kön i organisationer 
där kön inte finns. Snarare är de analysverktyg för att förstå de specifika sätt som 
existerande könsmönster görs möjliga genom att kön distanseras från 
organisationen. Det väsentliga är därmed inte upptäckten att kön till synes inte 
spelar någon roll, utan hur ett sådant synsätt i sin tur möjliggör eller legitimerar 
existerande könsmönster. 
  
Synlighet – om, hur, och när frågor om kön berörs explicit, implicit eller inte alls 
– har utgjort ett viktigt sökljus när jag närmat mig chefer och anställdas förståelse 
av organisationen. Acker (2006) påtalar hur synlighet och legitimitet är del av 
ojämlikhetens mekanismer som bidrar till att forma möjligheterna för förändring, 
delvis med referenser till Korvajärvis (2002) gender neutrality. Däremot så vänder 
jag mig mot Ackers definition av synlighet som the degree of awareness of inequalities 
(Acker 2006:452). Snarare än i termer av medveten/omedveten så har jag valt att 
tolka synlighet som det explicita eller implicita omnämnandet av kön.  Vad jag på 
så sätt vill sätta fingret på rör möjligheterna att tala om kön i organisationen, det 
vill säga om det finns ett språk för att uttrycka frågor om kön och de betydelser 
som kön därmed explicit eller implicit tillskrivs (jfr Mulinari 2012). Därigenom 
har jag sökt undvika antaganden om att människors ovilja att se kön som en 
organisatorisk fråga har att göra med bristande kunskap, erfarenheter eller 
oförmåga att ”se”. Det som framförallt intresserat mig är istället det pågående 
”görandet” som legitimitet handlar om - hur legitimitet skapas och vad det i sin 
tur får för konsekvenser.  
 
 

Kön, arbete, organisation, rumslighet
 
Under studiens gång kom rummets betydelse att få en allt mer framträdande roll i 
mina analyser av kön, arbete och organisation. I bemärkelsen att könssegregering 
och en fördelning av uppgifter och positioner på en arbetsplats också är en 
fördelning i rummet (jfr Acker 1990), så utgör rumslighet inte ett nytt 
studieobjekt för feministiska arbetslivsforskare. Däremot vill jag påstå att det, i 
linje med ett ökat intresse för rumslighet i sociologi och organisationsstudier (se 
ex Kornberger och Clegg 2004; Taylor och Spicer 2007; Halford 2004) på senare 
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år har kommit att utforskas på delvis andra sätt och utifrån delvis andra perspektiv 
och frågeställningar. 
 
Ett tidigt svenskt exempel från arbetslivsforskning är Annika Baudes studie av ett 
antal livsmedelsindustrier från 1992 titulerad Kvinnans plats på jobbet. Hennes 
konklusion var att kvinnorna blev hänvisade till en specifik del av arbetsplatsen 
som kännetecknades av repetitivt arbete utan möjligheter till vidare avancemang. 
Där, på deras ”plats” kunde de befinna sig utan att hota männens position som 
”riktiga” arbetare, vare sig i hemmet eller på arbetsplatsen, samtidigt som 
företagen kunde dra nytta av deras billiga arbetskraft. Även om ”plats” har en till 
synes framträdande position i Baudes analyser, så är det i min läsning framförallt 
en metafor för könssegregering och genussystemets princip om i-särhållande, där 
skilda tillgångar till rummet blir till ett verktyg för att åskådliggöra makthierarkier. 
Däremot är platsen inte ett konkret, sociomateriellt rum vars specifika karaktär 
görs till en del av analysen.  
 
Ett annat exempel inom arbetslivsforskning är Sundins artikel från 1998 som 
beskriver betydelser av rumslighet för införandet av ny teknik till arbetet med att 
ta fram topologiska kartor. Trots den övergripande associationen mellan 
maskulinitet och teknik gjorde arbetets tydliga könssegregering i utomhusarbete 
utfört av manliga ingenjörer respektive inomhusarbete utfört av kvinnliga 
tecknare, att den CAD-teknik som köptes in och digitaliserade tecknarnas 
inomhusarbete kom att kodas som feminin och skötas av kvinnor. Därmed 
menade Sundin att rumslighet och var olika arbetsuppgifter utfördes, snarare än 
teknik, var den mest centrala faktorn för organisationens könsmönster. I 
jämförelse med Baude (1992) ger Sundin rummet en mer framträdande roll i 
analysen, men det är framförallt ett symboliskt rum, kodat i feminina respektive 
maskulina termer som fokuseras, en kodning som i sin tur ”färgar av sig” på den 
teknik som förs in i rummet. I analysen ges inte heller något utrymme åt 
människorna som befolkar organisationen eller för de sociala praktiker som kan 
antas bidra till att upprätthålla (eller för den delen utmana) rummets symboliska 
betydelser.  Återigen gör detta att rummet framförallt görs till en fråga om 
fördelning och en ingång till att synliggöra och förstå sociala praktiker, medan 
växelverkan däremellan förblir dold (Sundin 1998b). 
 
Ett fält där rumslighet och kön placerats i den teoretiska förgrunden är feministisk 
geografi. Den essäsamling redigerad av Ardener från 1981 utgör en av de tidigaste 
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diskussionerna om hur patriarkatets ”sociala kartor” tenderade att översättas till 
normer för beteende som varierar med rum, vilket i sin tur visar på 
sammanflätningar av beteende och rumslighet. Sedan dess har studier på olika sätt 
poängterat relationen mellan kön och rum (se ex Massey 1994; Spain 1993; 
Forsberg och Stenbacka 2013; Stenbacka 2011). Feministiska geografer har vidare 
en lång tradition av att studera arbete (se ex Hanson och Pratt 1995; McDowell 
och Massey 1984; McDowell 2000; 2002). Däremot tenderar analyserna i min 
läsning att röra sig på en annan skala än den organisatoriska. Linda McDowell och 
Doris Massey (1984) argumenterar i den ikoniska artikeln A woman’s place? för 
hur syntesen mellan den framväxande kapitalismen och de tidigare patriarkala 
strukturerna i industrialiseringens Storbritannien kom att anta olika skepnader 
beroende på regionala skillnader i ekonomisk struktur och industriell utveckling. 
Med hjälp av schematiska nedslag i fyra regioner, dominerade av kolgruvor, 
bomullsfabriker, klädsömnad (i hemmet) respektive lantbruksarbete, visar 
forskarna hur detta i sin tur villkorade kvinnors lönearbete och möjligheter att 
verka utanför hemmet. Det som de på så sätt sökte synliggöra var ”det unika med 
plats” och hur kapitalismen och patriarkatet kom att artikuleras på olika platser 
och med olika könsrelationer som följd. Utifrån samma devis har McDowell mot 
bakgrund av tillverkningsinduststrins nedgång och den växande servicesektorn 
även genomfört mer nutida studier av unga mäns övergång från gymnasiet till 
arbetslivet i olika engelska regioner (McDowell 2000, 2002).  
 
Studierna ovan visar hur rumslighet, genom att utgöra en del av utmejslandet av 
de kontextuellt tillgängliga strategier som människor har att använda sig av, 
kulturellt och materiellt, är en aktiv del av sociala praktiker. Det är en sådan 
förståelse av rummet, överfört till den mikropolitiska skalan av organisationer, 
som jag har sökt eftersträva i denna studie. Den empiriska inspirationen har 
bestått av bland annat Halford och Leonards (2003) undersökning av hur 
rumslighet inverkar på sjuksköterskors identitetsskapande. I jämförelse med 
läkarna (som framförallt var män) hade sköterskorna (som framförallt var kvinnor) 
begränsad rumsligt tillträde till sjukhuset, särskilt till avskilda personalutrymmen. 
Det faktum att de spenderade merparten av sin arbetsdag i korridorerna gjorde 
det möjligt för sköterskorna att – genom de sätt som de använde sina kroppar – 
göra anspråk på rummet i relation till läkarna och positionera dem som 
”besökare”. På liknande sätt visar Tyler och Cohen (2010) i en studie av hur 
universitetsanställda kvinnors erfarenheter av arbetsplatsen färgades av upplevelsen 
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att inte kunna göra anspråk på och kontrollera sin arbetsyta från att ”invaderas” 
och ”spillas över” av andras kroppar och tillhörigheter. 
 
Mitt intresse för kön, organisation och rumslighet har under studiens gång 
kommit att konkretiserats genom ett fokus på hur olika former av könsgränser 
skapas och upprätthålls på arbetsplatsen. Det som började som en studie av 
könsgränsers allokalisering och dess konsekvenser för män och kvinnors 
arbetsvillkor, kom på så sätt att allt mer att riktas mot själva görandet av gränser 
och den funktion som det fyllde för hur människor förstod sig själva och sin 
organisation. Det som utmanande mig till denna förskjutning var 
organisationsforskaren Tor Hernes (2004) begripliggörande av physical, social och 
mental boundary work. Hernes understryker hur gränsdragande praktiker är det som 
inte bara skapar organisationer utan också gör att organisationers alltigenom 
pågående och rörliga karaktär blir möjlig att förstå. Annorlunda uttryckt kan 
gränsdragningar därmed sägas skapa det som de i marginalerna säger sig avskilja. 
Hernes begrepp hjälpte mig att teoretiskt reda ut hur de olika formerna av 
rumslighet är möjliga att urskilja i mitt material. Däremot är hans teorier 
könsblinda till sin karaktär och för att de skulle bli användbara i analysen har jag 
korsat dem med en feministisk förståelse av kön och organisation. Sett till de 
processer i den könade organisationen som Acker (1990) beskriver så kan mitt 
användande av könsgränser sägas spänna över samtliga processer. En ytterligare 
utveckling av Hernes (2004) teorier är att min analys, motiverad av mitt intresse 
för arbetets organisering, fokuserar på gränsdragningar inom organisationen, 
medan han i huvudsak tycks ha utvecklat begreppen för att studera 
gränsdragningar mellan olika organisationer.  
 
Det jag (tillsammans med Lundgren) därmed har gjort är att köna begreppet 
boundary work. I en avhandling om kön, arbete och organisation i svensk militär 
utvecklar Alma Persson (2011) också hon teorier om gendered boundary work. I 
min tolkning delar vi intresset för gränsdragningars mikropolitiska pågåendehet 
och dess betydelse för könsgörande i arbete. Däremot är det olika former av 
boundary work som vi tar vår utgångspunkt i. Hernes (2004) förståelse av olika 
former av gränsdragningar tar sitt avstamp i Henri Lefebvres The production of space 
(1991), vilket därmed gör att rumslighet placeras i förgrunden. Den form av 
boundary work som Persson istället vidareutvecklar har sina rötter i Gieryn 
(1983) och Allens (2000) analyser av hur gränsdragningar mellan professioner och 
yrkesidentieter framförhandlas (Persson 2010). Detta gör i sin tur att Perssons 
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gränsdragningar görs på en mer abstrakt och symbolisk nivå, medan min ambition 
har varit att också inkludera materialitet och rumslighet.  
 
 

Handelsarbete
 
Mina studier av kön, arbete, organisation och rumslighet har fokuserats till 
handelns arbetsplatser. Därför har de också rört sig över teorier om handelsarbete. 
På ett övergripande plan kan forskning om handelsarbetet sägas utgå från ett 
serviceperspektiv med fokus på kundens närvaro samt interaktionen mellan kund 
och anställd. Detta syns inte minst i det utrymme som arbetets emotionella och 
estetiska karaktär fått i analyserna. Emotionellt arbete är ett levande begrepp vars 
betydelse och relevans, inte minst i relation till frågor om kompetens och 
kvalifikationer, fortsätter att diskuteras (se ex Bolton och Boyd 2003; Brook 
2009; Warhurst och Nickson 2009). Kortfattat introducerades begreppet av Arlie 
Russell Hoschschild (1983) som ett sätt att begripliggöra hur serviceanställda i 
interaktion med kunder bearbetar och modellerar sina känsloyttringar för att 
skapa och kontrollera kundernas reaktion och handlande. Liknande bearbetning 
sker i andra former av interaktion, och det är det faktum att det kommodifieras 
och görs till en del av lönearbete som Hochschild i huvudsak problematiserar. Ett 
mer sentida begrepp inom handels- och serviceforskning är estetiskt arbete 
(Nickson et al 2005; Pettinger 2004; Warhurst och Nickson, 2007: Williams och 
Connell 2010, se också Huzell och Lundberg 2010 för en svensk diskussion). 
Estetiskt arbete avser de sätt på vilka arbetsgivare söker inkorporera de anställdas 
kroppar och stil – utseende, klädsel, sättet de talar och för sig, osv. – i 
packeteringen av de varor som säljs. Dessa kroppsliga dispositioner är ofta märkta 
av både kön, ålder, etnicitet och klass (Pettinger 2004). Den eftersträvandsvärda 
estetiken som arbetsgivarna söker kommodifiera tenderar, enligt William och 
Connell, att vara middle class, conventionally gendered, and typically white (Williams 
och Connell 2010:350). Estetiskt arbete har framförallt undersökts i relation till 
konfektyrbutiker (Pettinger 2005), lyxbutiker (Williams och Connell 2010) och 
ospecificerat butiksarbete (Warhurst och Nickson, 2007: Nickson et al 2005), 
vilket i sin tur illustrerar betydelsen av skillnader mellan olika service- och 
handelsarbeten. Estetiskt arbete tycks utgöra en reaktion mot det emotionellas 
primat i förståelsen av servicearbete och det bidrar med och förfinar kunskapen 
om dess kommodifierade och förkroppsligade karaktär. Fokus är dock fortfarande 
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interaktionen mellan anställda och kunder och därför anser jag att begreppet 
snarare förskjuter än omkullkastar dominerande konceptualiseringar av arbetet.  
 
Det jag under arbetsplatsstudien gång på gång slogs av var inte betydelsen av 
kundens närvaro så mycket som varornas. Snarare än dess emotionella eller 
estetiska karaktär så var det den stora mängd varor som cirkulerade i butiken som 
tycktes bestämma arbetet. Av den anledningen har jag kommit att intressera mig 
för forskning som på olika sätt berör handelsarbetets materiella aspekter. I det 
nedanstående introducerar jag de olika ingångar som – i min tolkning – den 
typen av forskning inrymmer. Med det som bakgrund förtydligar jag sedan 
avslutningsvis den innebörd som jag valt att fästa vid handelsarbetets materialitet.  
 
En första ingång till handelsarbetets materiella aspekter syns bland de studier som 
berör hur varorna inverkar på könsmönstren på handelns arbetsplatser. Om 
handelsarbete generellt är associerat till kvinnor och feminint så tenderar varor 
kodade i feminina termer (se ex Pettinger 2005 om konfektyr och femininitet) att 
förstärka den associationen. Varor kodade i maskulina termer gör istället arbetet 
mer legitimt för män (se ex McDowell 2002 om elektronik eller sportsutrusning, 
samt Åmossa 2004). Tydligt är också att det arbete med varor som mer liknar 
lagerarbete, antas vara fysiskt tungt och sköts med maskiner som truckar, i högre 
grad förknippas med män jämfört med försäljning (se ex Kvist 2006 om 
truckarnas könskodning på en stormarknad samt Williams 2004 om könad och 
rasifierad varuhantering på två leksaksaffärer). Om varornas hantering kräver 
särskilda yrkeskunskaper och därmed ges högre status så tenderar också det att 
inverka på könskodningen genom att associeras med män (se ex Sundin 2001 om 
styckningens könskodning på livsmedelsbutiker). Enligt liknande logik har män 
också visats göra anspråk på försäljning av särskilt inkomstbringande och 
statusfyllda varor (se ex Åmossa 2004 om försäljning av kostymer som en manlig 
domän på varuhuset NK). Gemensamt för forskningen om varornas betydelse för 
handelsarbete är att frågor om materialitet lämnas relativt outforskade, särskilt i 
avseendet hur det formar arbetet. Istället tycker jag mig se att det framförallt är 
varornas symboliska betydelser som undersöks. Tanken om till synes neutrala ting 
vilka i ett tänkt senare skede laddas med specifik symbolisk betydelse framstår som 
genomgående, medan analyserna i mindre utsträckning rör hur också varornas 
beskaffenhet inverkar på möjligheterna att organisera arbetet.  
 

Vid sidan av varornas innebörd för könsmönstren så inrymmer frågor om 
materialitet i sammanhanget också lönearbetets organisering. Det Bélanger och 
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Edwards (2013) i sin betoning av servicearbetets materialitet avser är att kritisera 
ett antagande de menar kommit att dominera förståelsen av servicearbete, 
nämligen att närvaron av kunden skapar en triangulär relation som transcenderar 
hierarkiseringen mellan arbetsgivare/arbetstagare. Utifrån ett marxistiskt 
perspektiv argumenterar författarna istället för att skillnaden mellan servicearbete 
och traditionellt produktionsarbete blir synligt genom en distinktion mellan 
bruksvärde och bytesvärde. Det som löntagare i produktionen skapar är bruksvärde, 
vilket i ett nästa skede blir till bytesvärde genom att säljas på markanden till 
externa ekonomiska agenter. Det specifika med servicearbete är att kundens närvaro 
gör att produktionen av bruksvärde och bytesvärde är mer samtidiga, men det är 
inte samma sak som att de är omöjliga att analytiskt särskilja. Utan att likt 
Bélanger och Edwards ha fördjupat mig i marxistiska analyser av handelsarbetets 
organisering så visar mitt intresse för handelns arbetsorganisationer att jag, precis 
som dem, önskar inplacera undersökningen om handelns arbete i relationen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare, snarare än mellan kund och anställd.  
 
En andra ingång till handelsarbetets materialitet utgörs av forskning som 
uppehåller sig vid handelsarbetets beskaffenhet. I en introduktion till ett 
temanummer om kompetenser i servicearbete särskiljer exempelvis den brittiska 
serviceforskaren Marek Korczynski mellan det han ser som servicearbetets 
materiella (hantering av varor, information, teknik, etc) och immateriella aspekter 
(interaktion med människor) (Korczynski (2005:4). I den efterföljande 
diskussionen slår han sedan fast att det materiella servicearbetet är en relatively 
uncontroversial area, and one where there appears little reason to see any difference between 
service jobs and jobs in the rest of economy (Korczynski 2005:5). Däremot, när det 
kommer till det immateriella servicearbetet, så är det här were matters become 
somewhat more complicated, where consensus breaks down into debate and confusion 
(Korczynski 2005:5). Korczynski menar med andra ord att då det är kundens 
närvaro som markerar det unika med servicearbete så är det också det 
immateriella arbetet som avkräver specifika analyser, något som också i sin tur 
överensstämmer med hur handelsarbetets generellt har utforskats. I mina ögon är 
Korczynskis särskiljande mellan det materiella och det immateriella servicearbetet 
dock olycklig eftersom det riskerar att dölja det faktum att inte heller det till synes 
materiella arbetet med varorna sker frånskilt från kunderna. Snarare än möjliga att 
analytiskt särskilja så är det materiella och det som Korczynski ser som det 
immateriella överlappande i handelsarbetet, vilket därmed också gör dem 
likvärdigt komplexa. Ett sätt att undersöka betydelser av det materiella i 
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handelsarbetets beskaffenhet utan att av den anledningen osynliggöra kundernas 
betydelse är att likt den brittiska sociologen Lynne Pettinger (2006) ta 
utgångspunkt i direkt respektive indirekt service. Medan den direkta servicen 
avser det arbete som sker i direktkontakt med kunden (exempelvis genom att 
svara på frågor eller ta betalt för varor) så handlar den indirekta servicen istället 
om att ordna butiken och dess produkter på ett sådant sätt att kunderna själva kan 
handla. Detta öppnar i sin tur upp för en mer nyanserad förståelse av det arbete 
som sker i handeln samt den typ av service de anställda ger kunder. I sin analys av 
konfektyrhandeln synliggör Pettinger (2006) den del av handelsarbetet som består 
av att hantera materiella objekt, vilket hon menar inte kan reduceras till 
varuplock. Genom att de anställda arrangerar varorna på ett sådant sätt att de blir 
begärliga för kunder att konsumera, har varuhanteringen också en producerande 
karaktär. I den bemärkelsen kan de anställda, enligt Pettinger, sägas forma det 
materiella i sitt arbete. Hur det materiella i sin tur formar arbetet berörs däremot 
inte i Pettingers analyser.  
 
Den forskning som introducerats ovan har hjälpt mig att rikta mitt intresse för 
handelsarbetets materialitet till frågor om arbetets beskaffenhet och organisering. 
Däremot har jag inte i befintlig forskning funnit ett tillfredställande sätt att 
hantera det materiella. Som jag redan har påpekat så kan min kritik sammanfattas 
genom att analyserna undgår att visa hur också det materiella formar arbetet. Det 
som därigenom sker är att dikotomin mellan å ena sidan det materiella – förstått 
som passivt – och å andra sidan det sociala – förstått som aktivt – reproduceras, 
vilket i sin tur begränsar kunskapen om handelsarbetet. Det jag i undersökandet 
av handelsarbetets materialitet istället vill ta som utgångspunkt är en mer 
dynamisk förståelse, som betonar det materiellas och det socialas sammanflätade 
karaktär. Sett i ett vidare perspektiv av inte minst feministisk forskning finns det 
flertalet strömningar som sökt göra liknande teoretiska poänger. Den feministiska 
fysikern Karen Barad skriver exempelvis hur: Matter is not immutable or passive. It 
does not require the mark of an external force like culture or history to complete it. Matter is 
always already an ongoing historicity (Barad 2003:821). Mycket av den pågående 
diskussionen inom exempelvis material feminism (se ex Alaimo och Hekman 2008) 
rör sig på en tämligen abstrakt nivå, vilket stundtals, i min mening, gör den svår 
att omsätta till empiriska analyser av arbetsplatser. Av den anledningen har jag 
också funnit mig mer inspirerad av diskussionen om sociomateriality inom kritisk 
organisationsforskning. Orlikowski och Scott (2008) (se också Orlikowski 2009) 
utgår från bland annat Barads idéer om enactments. De argumenterar för ett 
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sociomateriellt avstamp och för nödvändigheten i att organisationsforskare 
studerar sammanflätningar mellan teknik, arbete och organisation, snarare än att 
se dem som separerade enheter. Med utgångspunkten i rummets arkitektoriska 
betydelse för möjligheterna att utöva kontroll motiverar Karen Dale (2005) 
sociomaterialet som följer:  
 

Materiality is imbued with culture, language, imagination, memory; it cannot be 
reduced to mere object or objectivity. And, even further, it is not just that materiality 
has taken on social meanings, but that humans enact social agency through a 
materiality which simultaneously shapes the nature of that social agency. (Dale 2005: 
652). 

 
Det Dale ontologiskt hjälpt mig att sätta fingret på är hur det materiella lika 
mycket formar det sociala som vice versa. Det är nämligen inte bara de anställda 
som ”arbetar” på varornas materialitet – exempelvis i bemärkelsen att vara frysta 
eller färska, förpackade eller sålda på lösvikt, ”arbetar” varornas materialitet också 
på de anställda, arbetet och dess organisering. Av den anledningen kan varornas 
karaktär sägas inbegripa, men inte vara möjlig att reduceras till, en symbolisk nivå. 
Det är också i den bemärkelsen jag i denna studie valt att närma mig 
handelsarbetets materiella aspekter.  
 
 

Arbetsrotation
 
Slutligen innefattar avhandlingens teoretiska ramverk forskning om 
arbetsrotation. Anledningen att jag – trots arbetsrotationens framträdande position 
i avhandlingen – valt att beskriva det sist i detta kapitel är för att betona att 
arbetsrotation framförallt har utgjort ett analytiskt verktyg och en ingång för att 
förstå kön, arbete, organisation och rumslighet. Som jag beskriver i det 
nedanstående har dock arbetsrotation mer långtgående bäring på arbete och 
organisation än som ett potentiellt verktyg för att omforma könsmönster. 

I dagligvaruhandeln har arbetsrotationen fått ett särskilt utrymme som ett sätt att 
motverka det fysiskt slitsamma och monotona arbetet i utgångskassan. Sett i ett 
vidare perspektiv så är arbetsrotation, tillsammas med exempelvis autonoma 
arbetslag och arbetsplatslärande, en av komponenterna i det som Abrahamsson 
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(2014) beskriver som diskurser om den ”moderna organisationen” (se också Kvist 
2006). Arbetsrotation, som en tänkt motsats till repetitivt och monotont arbete, 
är inkluderat i koncept som Det Goda Arbetet (Johansson och Abrahamsson 2007; 
Grönlund 2004). Vidare är arbetsrotation en del av diskussionen om flexibilitet i 
arbetslivet. Genom att erbjuda möjligheten att förflytta anställda mellan olika 
funktioner i takt med verksamhetens fluktuationer skapar arbetsrotation 
funktionell flexibilitet. Arbetsrotation och funktionell flexibilitet, brukar i 
jämförelse med den interna flexibilitet som uppnås genom visstidsanställningar 
eller inhyrd personal, beskrivas som en ”win-win” för arbetsgivare och 
arbetstagare. Kraven på kompetensutveckling som antas följa med arbetsrotation 
torde, tvärtemot de lösa anställningsformer som flexibilitet oftast sammankopplas 
med, snarare frammana längre och säkrare anställningar. Detta indikerar därmed, 
vilket Grönlund (2004) påpekar, att det skulle finnas en potentiell motsättning 
mellan olika flexibilitetsstrategier. Medan vissa typer av anställda utgör 
målgruppen för den flexibilitet som uppnås genom lösa anställningar så är det 
andra anställda som förser organisationen med funktionell flexibilitet (Grönlund 
2004).  

 
När det gäller empiriska studier av arbetsrotations påverkan på arbete mer 
generellt så finns det bland annat ett antal studier om den mer kvalificerade 
servicesektorn, med bäring på denna studie. Baro (2012) samt Earney och 
Martins (2009) har exempelvis studerat arbetsrotation bland bibiliotekarier på 
universitetsbibliotek. I sina respektive studier fann de att arbetsrotation hade en 
tydlig positiv inverkan i fråga om såväl de anställdas kompetenser, motivation, 
rörlighet, som organisatorisk samverkan och produktivitet. Desombre et als 
(2005) undersökning av tre vårdavdelningar visade att arbetsrotation bidrog till 
ökad effektivitet och förbättrad service för arbetsgivarens räkning, medan 
konsekvenserna för de anställda var mer dubbla. Arbetsrotation hade medfört en 
ökad variation och utbildning, samtidigt som de också kunde se en ökning i 
arbetsintensitet, stress och otydlig rollfördelning.  Kelliher och Riley (2003) 
studerar arbetsrotation genom fyra fallstudier inom hotellnäringen. De fann att 
arbetsrotation för de anställda positivt bidrog till tillfredställelse och ibland också 
löneutveckling och anställningsvillkor. För arbetsgivaren tycktes arbetsrotation 
medföra en ökad kvalitet och service samt minskad personalomsättning.  
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Undersökningens
genomförande
 
 
 
I detta kapitel redogör jag för, samt reflekterar över undersökningens 
genomförande och den process varigenom avhandlingens material har skapats. 
Först några summerande rader. Jag påbörjade min anställning som doktorand i 
augusti år 2010 inom ramen för ett tvåårigt forskningsprojekt, utformat av 
professor Lena Abrahamsson och professor Ylva Fältholm samt finansierat av 
FORTE (dåvarande FAS). Projektet, som hade titeln Mellan nya och gamla 
genuskonstruktioner på handelns arbetsplatser (FAS dnr 2009-0466), delade i stort det 
forskningsintresse och frågor som jag inringade i det inledande kapitlet. Projektet 
var tänkt som två delstudier, en pilotstudie bestående av en intervjustudie med en 
representant från ett större antal butiker, och en djupstudie av en eller två 
butiker. Det var skrivet som ett doktorandprojekt och den forskning som gjorts 
inom dess ramar presenteras i avhandlingen. Med det som utgångspunkt har jag 
genomfört två delvis överlappande studier. Under hösten 2010 intervjuade jag 
nio butikschefer på större matvarubutiker i Norr- och Västerbotten. Den studien 
(som presenteras i artikel ett) hade två syften; att skapa övergripande kunskap om 
könsmönster, arbetets organisering och den eventuella användningen av 
arbetsrotation på ett antal butiker, samt att identifiera en butik för en kommande 
studie. Mot bakgrund av intervjustudien genomförde jag sedan år 2011 en 
arbetsplatsstudie (åtta veckor observationer i maj respektive september samt 21 
intervjuer i november) av en av de nio butikerna. Merparten av denna 
avhandling (artikel två, tre och fyra) grundar sig på det material som skapades 
genom studien av den butiken.  
 
 

Kunskapsteoretiska utgångspunkter
 
I beskrivningar av kunskapens tillblivelse finns, utöver ett ”hur” även, mer eller 
mindre uttalat, forskarens epistemologiska ställningstaganden att läsa; de sätt 
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forskaren förstår kunskapens liksom kunskapandets beskaffenhet. För mig, liksom 
andra feministiskt orienterade forskare, är det explicita resonerandet om 
metodologiska frågeställningar centralt eftersom det förstås som ett sätt att 
synliggöra och problematisera de maktanspråk som forskning inbegriper (se ex 
Skeggs 2000; Mulinari 2007). Det är också anledningen till att jag, snarare än att 
ge sken av att tala från överallt och ingenstans, valt att tydliggöra mitt ”jag”, det 
skrivande subjektet som författat denna text och utfört den forskning som den 
behandlar. I den nu ikoniska artikeln från år 1989 argumenterar den feministiska 
vetenskapsteoretikern Donna Haraway för:  

[A] politics and epistemologies of location, positioning, and situation, where partiality 
and not universality is the condition of being heard to make rational knowledge 
claims. These are claims on people´s live. I am arguing for the view from a body, 
always a complex, contradictory, structuring and structured body, versus the view 
from above, from nowhere, from simplicity. (Haraway 1988:589) 

 
När kunskap, i enlighet med Haraway, förstås som ovillkorligt partiell, 
förkroppsligad och situerad, innebär det därmed att forskaren, genom ett reflexivt 
förhållningssätt, avkrävs synliggöra och problematisera den process genom vilken 
forskningen tillblivit (se ex Davies 2008; Gunnarsson Payne 2005; Rönnblom 
1999). Detta bör dock inte sammankopplas med ett resonerande om den 
potentiella grad i vilken jag påverkat det ”inhämtade” materialet. Något sådant 
hade nämligen varit att, för att tala med de liknelser som Kvale och Brinkhamn 
(2009) använder sig i sin beskrivning av olika kunskapsideal, positionera mig i 
rollen av en malmletare på jakt efter redan existerande guldklimpar av kunskap. 
Inte heller är reflexivitet detsamma som om att uppmana forskaren att 
omformulera det utforskande projektet till en navelskådande berättelse om det 
egna mötet med fältet (Ehn och Klein 1994; Davies 2008). Istället handlar det om 
att söka argumentera för rimligheten i mina tolkningar, genom att utifrån en 
förståelse av kunskap som något som uppstår i mötet med det (med)studerade 
fältet, kritiskt granska den sociala processen varigenom materialet och analyserna 
skapats. 
 
En för mig central förtjänst med att, likt Haraway (1988), fokusera kunskapens 
situerade karaktär är att det här-och-nu (eller snarare det där-och-då), i vilken 
kunskap och tolkningar skapas, inplaceras i analysens mittpunkt. Detta är i min 
tolkning något ytterligare än att reflektera över forskarens förförståelse av det 
studerade fältet och hur det i sin tur kan tänkas forma de forskningsfrågor som 
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formuleras och den kunskap som skapas. Det skulle vara att låta det reflexiva 
projektet avstanna på den abstrakta tankemässiga nivån. Detta riskerar därmed att 
reproducera snarare än utmana föreställningen om det transcendenta och 
kroppslösa forskarsubjektet, det vill säga den dikotomi vilken Haraway med sin 
förkroppsligade kunskapsförståelse söker lösgöra sig från. Likvärdigt nödvändigt är 
det att situera det utforskande, likväl som det medforskande, subjektet i en kropp, 
i en plats, för att med det som utgångspunkt granska den kunskapande processen. 
Det är utifrån den ambitionen som detta kapitel är skrivet.  
 
 

Intervjuundersökning med nio butikschefer
 
När jag hösten 2010 anställdes som doktorand började jag med att genomföra en 
intervjustudie med nio butikschefer på större matvarubutiker i Norr- och 
Västerbotten. Studien fokuserade butikernas könsstruktur och arbetsorganisation. 
Intervjuernas övergripande syfte var att fungera som ett empiriskt avstamp för det 
fortsatta avhandlingsarbetet: Den kunskap om dagligvaruhandelns organisationer 
som skapades gjorde det möjligt för mig att inringa forskningsfältet och förfina 
mina forskningsfrågor. Vidare utgjorde det en första kontakt med potentiella 
butiker för den efterföljande närstudien. Intervjuerna ägde rum på respektive 
butik och varade mellan 35 minuter och dryga timmen. Efter medgivande från 
undersökningsdeltagarna spelades samtalet in för att sedan transkriberas ordagrant. 
Vid sidan av transkriptioner skapades genom intervjuerna också ytterligare en 
form av material, nämligen en organisationskarta över respektive butik – de 
avdelningar och funktioner som fanns, var de anställda befann sig samt hur arbetet 
organiserades – som vi tillsammans skissade.  
 
För att avgränsa de butikschefer som skulle ingå i studien formulerade jag ett antal 
riktlinjer. Den geografiska avgränsningen till Norr- och Västerbotten motiverades 
genom att det är ett område med liknande sociokulturella och ekonomiska 
förutsättningar vilket därmed gör att den kontext som de olika butikerna verkar i 
är ungefärligen densamma. En viktig likhet mellan de båda länen är exempelvis 
att det där, till skillnad från övriga Sverige, vid tiden för undersökningen endast 
var de tre stora aktörerna (ICA, Coop och Axfood) som fanns etablerade. Nästa 
riktlinje i valet av intervjudeltagare rörde definitionen av ”större butiker”. ICA, 
Coop och Axfood inbegriper alla flertalet butikskoncept, från stormarknader till 
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närbutiker. ”Större butiker” kom därför att avgränsas till det största 
butikskonceptet hos respektive aktör. Detta gjorde att arton butiker återstod, 
vilket slutligen kom att halveras för att ungefärligen motsvara fördelningen av 
respektive aktör i regionen. Butikscheferna kontaktades med ett telefonsamtal 
under vilket jag kortfattat förklarade undersökningens syfte och form. Jag 
underströk även att deras namn samt butiken skulle fingeras och beskrev hur 
resultatet skulle redovisas. Majoriteten av de tillfrågade tackade ja till att delta, 
varpå en tidpunkt för intervjuerna kunde bokas in.  
 
 

Åtta veckor observationer och 21 intervjuer i butiken
 
Merparten av denna avhandling baserar sig på en studie av en butik. Där har jag 
dels genomfört observationer om två perioder à fyra veckor i maj respektive 
september 2011, dels intervjuat nitton anställda och två chefer under november 
2011.  
 
 
Butiken och dess anställda  
 
Den butik som jag i huvudsak har studerat i avhandlingen var belägen i en 
småstad i Sveriges nordligaste del och hade 37 tillsvidareanställda. Precis som i 
dagligvaruhandeln i stort så var majoriteten av de anställda kvinnor, medan sju var 
män. 16 av de anställda var under tiden av studien över fyrtio år och de flesta av 
dem hade arbetat på den eller andra butiker hela sitt yrkesliv. Utöver de 37 
tillsvidareanställda så arbetade på butiken också ett tiotal yngre kvinnor och några 
män med olika former av visstidskontrakt. Samtliga av de anställda var ljushyade. 
Vid sidan av fåtalet finskklingande namn hade alla svenska namn och talade 
svenska som modersmål. Bland de yngre anställda var könsfördelningen mer 
jämn. Få eller inga av de anställda kombinerade sitt arbete med högre studier, 
vilket kan förklaras genom att butiken inte var placerad i en universitetsstad.   
 
De två cheferna, en butikschef och en avdelningschef, var båda män i 
medelåldern. Enligt vad jag fick berättat för mig så hade en kvinna aldrig varit 
chef för butiken, vilket i sin tur överensstämmer med hur handelns chefer 
generellt dominerats av män (se ex Sundin 1998a). Vid sidan av de två manliga 
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cheferna utgjordes butikens ledningsgrupp (tillika ambulerande jour) av fem 
kvinnor med ansvar för särskilda avsnitt av varorna. Dessa kvinnor, vilka var i 
fyrtioårsåldern och äldre, hade alla en bakgrund i butiken. De arbetade vardagar, 
dagtid och de var undantagna kassatjänsten. Utöver sin kollektivavtalsenliga lön så 
fick de ett tillägg för sitt uppdrag. Eftersom kvinnorna till skillnad från övrig 
personal inte arbetade på obekväma tider och därigenom inte fick del av handelns 
relativt generösa Ob-tillägg, så innebar det i slutändan dock att de kunde tjäna 
mindre snarare än mer än övriga anställda. Den låga ersättningen tillsammans med 
det stora ansvar för butikens verksamhet som dessa kvinnor axlade gjorde att deras 
position – trots att de var den enda möjligheten till avancemang i butiken – inte 
tycktes anses som särskilt åtråvärd bland övriga anställda.  
 
Butiken var en del av en större organisation med centraliserad personal- och 
ekonomiavdelning. De anställdas scheman, raster och löner samt 
löneutbetalningar följde gällande avtal, och det verkade, som en av de intervjuade 
uttryckte det, sällan vara något ”svammel” av den typen i butiken. Det som 
därmed inte tycktes höra till ”svammel” var den systematiska användningen av 
tillfälliga- och deltidsanställningar. Vid sidan av de män och kvinnor som ingick i 
ledningsgruppen arbetade samtliga anställda deltid, i en omfattning som varierade 
mellan 35 och 20 timmar i veckan. Enligt cheferna var deltidsanställningar en 
förutsättning för schemaläggning. Deltidsanställningen framstod som en 
normaliserad del av verksamheten och ingenting som verkade diskuteras. På mina 
direkta frågor till de anställda var ett vanligt svar att de intensiva arbetsdagarna i 
butiken skulle vara svåra att mäkta med på heltid. Många nämnde också 
möjligheten att, om de önskade, dryga ut timmarna genom att ta på sig extrapass 
och arbeta mertid. Tillsvidareanställningar lystes ytterst sällan ut. Vid 
pensionsavgångar eller när någon själv valde att avsluta sin anställning så försökte 
man i första hand att kompensera det genom rationaliseringar. Detta bidrog i sin 
tur till att gruppen med tillsvidareanställning blev allt äldre. Det tog åratal av mer 
eller mindre tillfälliga anställningar innan en tillsvidareanställning var aktuell. Den 
vanligaste ingången till arbete var som semestervikarie under sommaren, som 
sedan när hösten kom kunde fortsätta genom enstaka pass vid behov vidare mot 
mer omfattande arbete. Visstidsanställningarna innebar allt från att bli inringd för 
enstaka pass eller att få pass vecka för vecka, till att få ett schema på tio veckors 
basis. Enligt både anställda och chefer så fanns det en lista med namn på personer 
som kunde arbeta extra i butiken och den definierade också en särskild 
turordning till fördel för de som arbetat längre i butiken. Om ”vänta vid 
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telefonen” (jfr Mulinari 2007) utgjorde en ände av tillfälliga anställningar så var 
det på den andra änden i princip ”bara” anställningskontraktet som skilde de 
anställda åt. En dryg handfull av de tillfälligt anställda i butiken hade arbetat i 
många år, några av dem hade egna ansvarsuppgifter och i andras ögon tycktes de 
ses som del av den permanenta personalen. Själva vittnade de dock om den 
otrygghet de kände inför sin situation och hur gärna de ville ha en 
tillsvidareanställning. Som fallet var hade de sin inkomst relativt (om än 
informellt) säkrad, men däremot inte betald semester och de var inte heller 
kvalificerade för banklån. De tillsvidareanställda tycktes generellt inte se 
användandet av tillfällig personal som orättvist eller felaktigt. Istället var 
uppfattningen att det var en del av vägen till anställning; arbetade man tillräckligt 
länge i butiken skulle en tillsvidareanställning till slut träda i kraft. På liknande sätt 
tycktes uppfattningen också vara att den pressade bemanningen var en del av 
handelns verklighet som inte gick att värja sig mot. Att ramarna för bemanningen 
inte fastslogs av butikschefen utan av huvudkontoret gjorde i sin tur att det var dit 
som eventuell frustration riktades medan butikens chefer snarare sågs som 
allierade i kampen för fler timmar.  
 
 
Hur urvalet gick till och om mitt tillträde till butiken  
 
När jag sökte en butik för en närmare studie så var det mitt intresse för hur 
arbetets organisering potentiellt kunde utmana stela könsmönster som guidade 
mig. Intervjuerna med cheferna hade visat att de nio butikerna använde sig av tre 
olika former av arbetsrotation, vilka i sin tur formade förutsättningar för 
organisationernas könsmönster och -gränser. De butiker som i högre grad 
använde sig av arbetsrotation tycktes ha färre formella könade gränsdragningar, 
och vice versa. Med det som motiv framträdde de två butiker som använde sig av 
en omfattande arbetsrotation som mest intressanta för en studie. Jag valde därmed 
att inte undersöka någon av de butiker vars könsmönster mer tydligt baserade på 
ett särskiljande av män och kvinnor, maskuliniteter och feminiteter. Det jag 
istället ville göra var att skapa kunskap om det mer subtila könsgörandet i 
dagligvaruhandelns organisationer som inte nödvändigtvis behöver handla om att 
kvinnor är ”fast i kassan” (jfr Jämo 1993). Varför det blev just denna butik, 
berodde framförallt på att Stefan, butikens chef, upplevdes samarbetsvillig och 
intresserad av att delta i en fortsatt undersökning. 
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Neyland (2008) menar att hur forskare får tillträde till en given organisation säger 
något också om organisationen och dess verksamhet. Så även i detta fall, och av 
den anledningen kan min studie sägas ha påbörjats långt tidigare än den första 
dagen av observation. Första gången jag berättade om studien för butikschefen 
var i samband med den första intervjuns avslutande. Då berättade jag endast 
kortfattat att min undersökning innehöll ett steg två varefter jag frågade honom 
om det var något som butiken var intresserad av att delta i. Stefans svar då var att 
han inte hade några direkta invändningar mot att delta i undersökningen. Ett 
halvår senare, när arbetet med den första studien började lida mot sitt slut, 
kontaktade jag honom återigen varpå vi bokade ett möte för att vidare diskutera 
den eventuella studiens upplägg. Stefan visade sig vara fortsatt positiv varför vi 
kunde bestämma att den första perioden av observationer skulle äga rum under 
fyra veckor i maj 2010. För att säkerställa att de anställda skulle få ta del av 
informationen och kunna ta ställning till min studie så blev jag i april månad 
inbjuden att delta på två personalmöten (för att möjliggöra att så många av de 
anställda kunde delta hade butikschefen för vana att kalla till samma möte vid två 
olika tillfällen). De anställdas reaktion kan beskrivas som avvaktande positiv, 
ingen vare sig ifrågasatte eller invände mot det jag hade att berätta.  
 
Butiken framstod med andra ord som en organisation som var relativt lätt att få 
tillgång till. En möjlig förklaring till butikschefens avslappnade inställning till att 
ha en utomstående forskarstudent i butiken var, såsom han själv uttryckte det, att 
”personalen här är van att ha praktikanter och annat folk springande här”. 
Butiken kan således beskrivas som en tämligen öppen organisation, van vid att 
olika människor, även de som inte fanns på lönelistan, rörde sig i dess olika rum. 
En ytterligare potentiell förklaring var att butiken befann sig i en väldigt positiv 
fas. Försäljningen ökade stadigt och den var många gånger den mest lönsamma 
bland de butiker i regionen som den jämfördes med. Butikens arbetsorganisation, 
med den omfattande arbetsrotationen som mejslats fram under de senaste två 
åren, ansågs även den vara framgångsrik. Enligt det som Stefan berättade, hade 
andra butiker uttryckt sitt intresse för deras arbetssätt och några hade också gjort 
studiebesök för att lära sig mer. Med andra ord fanns det anledning att vara stolt 
över butiken och dess verksamhet. I ett sådant läge, med vinden i seglet, kan det 
också tänkas att en ”granskning” framstod som mer lockande än under perioder 
med mer negativa försäljningssiffror. En ytterligare motivator till butikens relativa 
lättillgänglighet kan tänkas vara dess välordnade karaktär. Att exempelvis de 
anställdas scheman, raster och löner samt löneutbetalningar följde gällande avtal 
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gjorde att det inte fanns några oegentligheter av den typen som butiken kunde ha 
ett intresse av att dölja.   
 
 
Observationer  
 
Mina observationer i butiken kom att sträcka sig över två perioder om fyra 
veckor. Den första ägde rum i maj 2010 och den andra i september samma år. 
Under den tiden var jag i butiken tre till sex dagar i veckan, cirka sex timmar per 
tillfälle, fördelat på förmiddagen, eftermiddagen och kvällen, liksom helg- och 
vardagar.  
 
Fördelen med observationer, och att befinna sig i den organisatoriska vardagen, är 
att det kan utgöra en ingång till att förstå och synliggöra de meningsskapande 
processer, rörande exempelvis kön och arbete, som oftast sker subtilt och outtalat 
(se ex Lundgren 2000; Ambjörnsson 2004). I bemärkelsen kunskapande metod 
avser observationer något annat än både det vardagliga betraktandet och det 
fotografiskt avbildande. Snarare handlar observationer om att skapa sådan 
information som möjliggör att beskriva, tolka och förstå det som studeras. För att 
observationerna ska bli till vetenskapligt, förmedlingsbart stoff behöver de vidare 
dokumenteras och nedskrivas. Med andra ord, och såsom Ehn understryker, är 
observationer tätt sammanflätade med både tänkande och skrivande (Ehn 2009).  
 
Ett ytterligare sätt att definiera min observerande praktik handlar om den grad i 
vilken jag interagerat med butikens verksamheter och sociala relationer. 
Observationer brukar vanligtvis indelas i två kategorier, eller snarare, två ändar på 
en skala, deltagande respektive icke-deltagade. Var på skalan som forskaren bör 
sträva efter att inplacera sig är kontextuell och beror på fältets beskaffenhet och de 
forskningsfrågor som formulerats. Med deltagande observationer, avser att forskaren 
deltar och blir en del av de praktiker och sociala relationer som studeras. De 
andra, icke deltagande observationerna, sker på motsatt vis när forskaren intar rollen 
som den utomstående, distanserade betraktaren (Kostera 2007:121). Som en tänkt 
medelväg mellan de två finns det som Kostera omnämner som direkta observationer, 
genom vilken forskaren söker positionera sig själv som den besökande, 
interagerande, gästen (Kostera 2007:128). Det är också denna form av 
observationer som tycks mest lämplig för att beskriva mitt agerande i butiken. Jag 
deltog i arbetet i den grad som jag bedömde det som nödvändigt för att få 
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tillträde till de verksamheter som jag ville observera (av den anledningen bar jag 
också, på inrådan från butikschefen, samma arbetskläder som de anställda, se 
nedan).  
 
Mitt deltagande gällde framförallt arbetet med att fylla på varor, vilket i sin tur 
blir begripligt genom det sätt som arbetet tilldelas mening. Den dominerande 
förståelsen av varuplock var nämligen att det är en uppgift som endast kräver en 
kort introduktion för att kunna utföras. På så sätt ansågs jag ha förmågan att delta 
i arbetet, vilket inte hade varit fallet med arbetsuppgifter som förståtts som mer 
kvalificerade. Ytterligare anledningar till varför positionen av den distanserade 
observatören tycktes omöjlig i förhållande till varuplocket var de anställdas höga 
arbetsbelastning och det faktum att det ständigt stod pallar med ouppackade varor 
i butiken som pockade på uppmärksamhet. Det fanns också i butiken ett påtagligt 
arbetspatos, i vilken det att göra rätt för sig och att hjälpas åt var central. 
Sammantaget gjorde omständigheterna därför att jag oftast tog en vagn och 
plockade varor tillsammans med de anställda. Dock valde jag alltid, även i de fall 
när arbetet inte var färdigt, att avbryta plockandet när jag upplevde att jag istället 
borde vara någon annanstans och observera. Deltagandet förblev därmed ett 
medel snarare än ett mål (jfr Davis 2008; Kostera 2007). 
 
Under mina observationer i butiken försökte jag tala så mycket som möjligt, både 
med anställda och cheferna, om deras tankar och funderingar kring 
organisationen och deras arbete. Den betydelse dessa samtal hade för min 
förståelse av organisationen, liksom för möjligheten att skapa en relation till 
anställda och chefer, gör att jag även skulle vilja påstå att observationer, vid sidan 
av att skriva och tänka, handlar om att (sam)tala. Särskilt varuplocket inbjöd till 
småpratande, visserligen ofta avbrutet av en frågande kund eller en ringande 
telefon. Trots att samtalen till synes bar karaktären av att vara ”vardagliga” så hade 
jag likafullt en önskan att guida samtalen till de frågor och teman som jag ville 
diskutera. Av den anledningen liknade de ostrukturerade intervjuer (jfr Davis 
2008; Kostera 2007). Jag var dock inte den enda nyfikna, även anställda och 
chefer ställde frågor om mig och min undersökning. För mig blev det tillfällen för 
att tydliggöra – och tillgängliggöra – min person, vilket därmed handlade om att 
göra sig till någon möjlig att ha en relation med (jfr Ambjörnsson 2004).  
 
Det mer konkreta forskningsmaterial som mina observationer genererade var de 
fältanteckningar jag förde i butiken. Tumregeln för att förmå bevara 
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komplexiteten i intrycken, det sagda och det gjorda, är att de så snabbt som 
möjligt ska nedskrivas av forskaren. Att i butiken finna utrymme – en tid och en 
plats – att föra anteckningar, det vill säga i en kontext där skrivande, eller för den 
delen sittande, inte hör till vardagen, visade sig vara problematiskt. Snarare än att 
bära med mig block och penna och skriva i butiken valde jag därför att med 
jämna mellanrum gå ned till en toalett i omklädningsrummet för att anteckna 
(Neyland 2008). Pauserna för skrivandet (och därmed reflektion) kom även att bli 
viktiga tillfällen för mig att stanna upp, skapa tillfällig distans och påminnas om 
mitt utforskande ärende i butiken. Jag försökte föra mina anteckningar så 
strukturerat som möjligt; jag redogjorde för vem som gjorde vad, vad som sagts, 
var i butiken vi var samt för mina upplevelser och tankar om det som inträffat. 
Däremot valde jag att inte använda mig av några fördefinierade checklistor eller 
riktlinjer för fältanteckningar (se ex Lundgren 2009). Varje dag som spenderades i 
butiken resulterade i genomsnitt i tio handskrivna sidor anteckningar. 
 
 
Intervjuer 
 
Utöver alla de samtal och pratstunder som skedde i samband med 
observationerna, intervjuade jag i november år 2011 19 av butikens anställda samt 
de två cheferna. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket innebar att de, 
till skillnad från de övriga samtalen, ägde rum på avtalad tid och plats (Neyland 
2008). Intervjuerna ägde rum i ett mötesrum i butiken, antingen under eller i 
anslutning till deltagarnas arbetstid. Alla intervjuer spelades in och transkriberades 
sedan ordagrant.  
 
Min ursprungliga ambition var att intervjuerna skulle äga rum på de anställdas 
fritid, på en annan plats än butiken. Genom att på så sätt fysiskt – och tidsmässigt 
- förflytta sig bort från det som studeras, var min tanke att söka skapa ett tryggt 
och stimulerande intervjuklimat. När jag dryftat denna idé för några av de 
anställda fick deras tveksamma reaktion mig dock snabbt att inse att ett sådant 
tillvägagångssätt skulle göra det alltför svårt att få intervjudeltagare. Detta blev 
också en påminnelse om att de anställda ingick i undersökningen som del av deras 
arbete, och att det därför kanske inte var rimligt att avkräva dem att avsätta fritid 
till intervjuerna. Samtidigt gjorde butikens tighta och detaljplanerade bemanning 
det svårt för de anställda att dels själva bestämma om och när de kunde intervjuas 
på arbetstid, dels lämna sina arbetsuppgifter utan att bli ersatta med vikarie. Av 
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den anledningen blev det därför nödvändigt att organisera 
intervjuundersökningen i kommunikation med cheferna. Så blev det också: Jag 
lämnade en lista över de personer som tackat ja till att bli intervjuade till cheferna, 
som i sin tur gjorde ett schema över när intervjuerna skulle äga rum (hur detta 
tillvägagångssätt kan ha format den kunskap som intervjuerna skapade diskuteras i 
avsnittet Metoddiskussion och –analys nedan). Utifrån verksamhetens perspektiv 
visade det sig vara bäst att komprimera intervjuerna, varför samtliga av 
intervjuerna med anställda kom att äga rum under tre veckor. 
 
De nitton anställda som intervjuades motsvarar ungefär hälften av dem som 
arbetar i butiken. Anledningen till att jag valde att inte intervjua alla, var dels att 
det skulle göra mitt material alltför omfattande och svårhanterligt, dels att jag inte 
ville tära mer än nödvändigt på butikens verksamhet. För att få ta del av så 
potentiellt disparata röster som möjligt sökte jag fördela intervjudeltagarna på 
basis av anställningslängd, anställningsform (dvs timanställd, vikarie, 
tillsvidareanställd) arbetsuppgifter, kön och ålder (jfr Davies 2008). De som jag 
inte talat med så mycket under observationerna hamnade vidare högre upp i 
prioriteringsordningen, vilket också de vars tidigare samtal med lämnat mig med 
intressanta frågor att nysta vidare gjorde.  
 
Inför intervjutillfället hade jag förberett en guide med övergripande teman och 
frågor som jag, givet av observationerna, närmare önskade undersöka. I enlighet 
med mitt övergripande forskningsintresse så valde jag att inleda intervjuerna med 
frågan ”berätta vad du gör under en arbetsdag”. En annan möjlig inledningsfråga, 
vilket hade öppnat upp för en mer livsberättande kunskap, hade varit ”berätta hur 
det kommer sig att du arbetar i butiken”. Sådana typer av frågor berördes också 
under intervjuerna men huvudfokus under samtalen var arbetet och dess 
organisering. Snarare än att låta guiden diktera tågordningen, sökte jag dock 
eftersträva att samtalen följde de associationsbanor och den struktur som 
intervjudeltagarna använde sig av. Guiden var vidare inte exakt densamma från 
första till sista intervjun. I takt med att kunskapen växte tillfogades nya frågor 
medan andra lämnades därhän (se ex Neyland 2008; Kostera 2007). Utöver 
guiden hade jag till intervjutillfällena även med mig en ytterligare ”rekvisita”. Ett 
av undersökningens teman kom att bli betydelsen av organisatoriska tider och 
platser, och som en ingång till sådana resonemang hade jag förberett en ritning 
över butiken i A4-format. Ritningen placerade jag på bordet, mellan mig och 
intervjudeltagaren vilket därmed gjorde det möjligt att relatera deras 
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beskrivningar av arbetet till butikens olika rum. Ritningen, som fick ligga kvar på 
bordet under hela intervjun, kom att få olika stort utrymme i de olika 
intervjuerna. För vissa intervjudeltagare tycktes den störa snarare än stimulera 
deras tankebanor och i de fallen insisterade jag inte heller på att den skulle 
användas. Vid andra tillfällen hjälpte ritningen, och det sätt som den underströk 
butikens indelning i olika rum, till att strukturera och förtydliga både mina och 
intervjudeltagarens resonemang.  Exempelvis kunde jag med hjälp av ritningen 
uppmana intervjudeltagaren att rumsligt lokalisera och därmed specificera mer 
svävande beskrivningar.  
 
Precis som under observationerna kan den position som jag i egenskap av 
intervjuare intog beskrivas som ömsom aktiv och deltagande, ömsom lyssnande 
och tillbakalutad. Med det avses att jag ibland gjorde en poäng av att träda fram 
som en reflekterande part för att på så sätt låta intervjudeltagaren ta ställning till 
mina tankar om butiken. Inspirerad av bland andra Thomsson (2002) sökte jag 
därmed närma mig det reflexiva intervjuidealet, vilket karakteriseras av att låta 
olika tankar krocka med varandra i en process där kunskap inte är något som finns utan 
något som skapas (Thomsson 2002:38). Därmed uppstod ett utrymme för 
intervjudeltagarna att bemöta och komma med alternativa tolkningar till mina 
egna, vilket många av dem också gjorde. Vidare använde jag mig också av och 
uppmanade intervjudeltagarna att reflektera över sådant som andra sagt tidigare. 
Detta gällde framförallt frågor som de anställda begripliggjorde genom påtagligt 
motstridiga diskurser. Exempelvis var det möjligt att urskilja två sätt att ge 
mening åt de anställdas höga arbetsbelastning: Några menade att det handlade om 
att bemanningen var för låg, medan andra istället menade att det berodde på 
några av den befintliga personalens bristande flit och engagemang. Då de olika 
förklaringsmodellerna även inrymmer olika sätt att förstå arbetet och relationen 
mellan anställda och chefer, utgjorde de vidare en spännande ingång till mer 
övergripande meningsskapande processer. Samtidigt som jag inte var rädd för att 
låta mina egna tankar och funderingar stundom ta plats i intervjusituationen, var 
jag också ömsom väldigt tyst och tillbakalutad. Min strategiska tysthet berodde 
dock inte, såsom ofta framhålls i mer positivistiskt inspirerade intervjuer, på en 
rädsla för att min person skulle inverka på någon tänkt kunskapsinhämtning. 
Istället handlade det om att jag ville försäkra mig om att intervjudeltagaren fick 
ett sådant utrymme att de kunde tala uttömmande och till punkt (jfr Kostera 
2007).  
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Som redan nämnts avsattes en timme för varje intervju. I praktiken kom dock 
många intervjuer, i alla fall de som ägde rum i slutet av intervjudeltagarens 
arbetsdag, att pågå något längre. Efter medgivande från intervjudeltagaren 
spelades samtliga av intervjuerna in på en digital diktafon varpå de transkriberades 
till en ordagrann text.  
 
 

Metoddiskussion och -analys
 
Observationers rum, förkroppslighet och nödvändighet 
 
Förutsättningarna för och innebörden av att undersöka en organisation är en 
kontextuell fråga. Det konkreta görandet som döljer sig bakom de mångbottnade 
benämningarna ”observationer” och ”intervjuer” förhandlas i mötet med lokala 
diskurser och kroppsliga praktiker. Det handlar om materialitet, om de olika 
rummens fysiska utformning och de sätt som den möjliggjorde respektive 
kringskar den undersökande praktiken, liksom om de andra kropparna som tar 
plats i rummet. I butiken omöjliggjordes exempelvis den överblickande 
positionen av att den flera tusen kvadratmeter stora försäljningsytan med hjälp av 
höga hyllsektorer indelats till gångar och mindre avdelningar. Av samma 
anledning kom även kundernas närvaro – och de krav och förväntningar som de i 
sin tur hade på butikens anställda – att forma min undersökning.  
 
Den främsta anledningen till att jag under observationerna avkrävdes reflektera 
över frågor av rumslighet och förkroppsligande var mina kläder. På initiativ av 
butikschefen bar jag under observationerna nämligen butikens uniform, ett par 
byxor och en skjorta, i ett kraftigt och smutsavvisande – men inte särskilt 
bekvämt – material, märkta med företagets namn. När butikschefen först räckte 
mig kläderna hejdade han sig och sa när du tar på dig de här, då är du butiken, 
kunderna gör inte skillnad mellan dig och personalen. Vad jag, efter några veckor av 
fältarbetande, kom att förstå var att en betydelse av att jag genom mina kläder 
blev ”butiken”, var att det formade min tillgång till butikens olika tid och rum. 
Trots mina kläder och det faktum att även jag arbetade i butiken, så var syftet 
med mitt arbete där något annat än de anställdas. Mitt arbete gjorde att jag 
spenderade mycket tid med att röra mig genom och mellan rum i ett diffust, och 
många gånger ett till synes planlöst, sökande. Men att ”vara butiken” och 
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samtidigt röra sig flanerande snarare än målinriktat, att vara utan att till synes 
utföra det som fanns att göra eller, ännu värre, att förbli stillastående, visade sig 
inte vara möjligt överallt vid alla tidpunkter. Det var kroppsliga praktiker som – 
iklädda butikens arbetsuniform – inte gick att begripliggöra för de övriga i 
rummet, och då framförallt kunderna. Därmed blev mina egna kroppsliga 
avvikelser, liksom den uppsättning kontextuellt tillgängliga strategier som jag 
hade att tillgå för att söka passera som en begriplig butikskropp, en ingång för att 
förstå aspekter av arbetsplatsen som annars kanske hade gått mig förbi.  
 
Mitt sätt att hantera problemen med kroppen var en viss form av deltagande. Jag 
utförde sådana uppgifter som, utan att de av den anledningen avkrävde mig att 
förlora det undersökande fokus (mitt arbete förblev att undersöka, inte att plocka 
varor), tillät mig passera som en butikskropp och därmed beviljas tillträde till de 
praktiker som jag önskade studera. Detta förutsatte dock att det på den specifika 
platsen fanns sådana arbetsuppgifter att tillgå, vilket inte alltid var fallet. I 
förbutiken, och framförallt bakom disken, var det enda jag hade att göra med 
kroppen för att undvika den avvikande och störande positionen, att avbryta alla 
eventuella förehavanden och expediera kunderna. Det gick inte att, såsom jag 
kunde göra vid utgångskassorna, manövrera de väntande köernas krav på att 
öppna ännu en kassa genom att istället styra bort korgar. Mina upplevelser av att 
– iförd arbetskläder – befinna mig i de olika rummen i butiken säger något om 
arbetet i butiken. Det berättar om de tillgänglighetskrav som butikens anställda i 
relation till kunderna har att förhålla sig till, liksom hur de i sin tur skiljer sig 
mellan butikens olika rum. Av den anledningen kom de också att bli till 
ytterligare frågor att ta med sig i den fortsatta undersökningen, frågor som jag 
kanske inte hade kunnat ställa om det inte varit för mina observationer och den 
tid som jag spenderat i organisationen.  
 
Implicit i beskrivningen av observationernas rum och förkroppslighet finns 
motivet till varför observationer är en, vill jag drista mig till att påstå, nödvändig 
metod för att förstå och skapa nyanserad kunskap om organisationer. Att forskare 
får möjlighet att vistas på arbetsplatser och ta del av de vardagliga praktiker som 
formar dem, skapar en solid grund utifrån vilken beskrivningar och analyser sedan 
kan vidareutvecklas. Ett problem är att forskares tillgång till fältet därmed placeras 
i händernas på arbetsgivarnas välvilja att göra organisationer tillgängliga för 
forskning (jfr Neyland 2008). Risken är att de organisationer som forskare får 
tillträde till, precis som den butik jag studerat, blir de mer ”välordnade” 
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arbetsplatserna, medan tillträde inte beviljas till de med sämre arbetsvillkor. En 
annan aspekt som detta kan tänkas forma är inte bara om forskaren får tillträde 
utan också hur länge detta tillträde beviljas. För min del framstod två perioder om 
en månad som en rimlig kompromiss mellan tiden jag hade önskat att vistas i fält 
och tiden de kunde tänkas låta mig ”hållas” i butiken. Jag är ödmjuk inför det 
faktum att två månader av observationer kan anses vara en väl kort tid för att nå 
en djupare förståelse av den kulturella gemenskap som arbetsplatser utgör. Men 
det är inte heller vad min studie syftar till. På samma sätt ser jag inte avhandlingen 
som en etnografisk studie, utan som en arbetsvetenskaplig studie inspirerad av 
etnografiska metoder. Det är min övertygelse att observationerna har lämnat mig 
en förståelse för det som studien faktiskt handlar om, det vill säga arbetets 
organisering och könande gränsdragningar.  
 
 
Avgränsningar, val och bortval  
 
Partialitet hör till forskningens natur. Både i bemärkelsen att undersökandet är 
situerat i ett undersökande subjekt, som Haraway (1987) påpekar, och begränsat 
av formaliteter som tid och resurser Under arbetet med avhandlingen har jag 
gjort ständiga val och bortval, några av dem fattades efter noggrant övervägande 
medan andra tycktes framträda först i retrospektiv. Eftersom båda typerna har 
visat sig vara avgörande för den kunskap jag har skapat så vill jag här stanna upp 
och reflektera över några av dem.  
 
Jag anställdes som doktorand i ett redan finansierat forskningsprojekt som mina 
handledare skrivit och fått medel för (FAS dnr 2009-0466). Projektets inriktning 
kom därför också att utgöra inriktningen på min kommande avhandling. I en 
forskningsverklighet där basanslagen till enskilda lärosäten allt mer kommit att 
ersättas med forskningsmedel som söks i konkurrens blir ett sådant 
tillvägagångssätt vanligt. Att doktorander därmed allt oftare har att förhålla sig till 
externt finansierade forskningsprojekt – med en agenda och logik som inte alltid 
överensstämmer med avhandlingsprojektet – skapar potentiellt nya typer av 
problem och utmaningar att hantera. Jag har dock aldrig känt mig hindrad eller 
begränsad av det forskningsprojekt som jag arbetat i. Snarare har dess 
avgränsningar varit något att luta sig mot i en process som genom sina till synes 
oändliga valmöjligheter och potentiella fördjupningar stundtals har känts 
svindlande.  
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Genom det på förhand formulerade forskningsprojektet kom mitt sökljus att 
riktas mot arbetets organisering och arbetsrotation. När jag ser tillbaka på 
undersökningen och den kunskap jag skapat ser jag att intresset för arbetsrotation 
fått mer långtgående konsekvenser än vad jag inledningsvis kunde urskilja. Det 
jag framförallt tänker på är att det fokuserat mitt undersökande av gränsdragningar 
till de inom organisationen – vilket i den studerade butiken framförallt skedde 
sammanflätat med kön.  En annan – och mer vidgad – förståelse av 
gränsdragningar hade öppnat upp för andra, potentiellt intersektionella analyser. I 
backspegeln hade en sådan analys exempelvis också kunnat inbegripa hur de sätt 
som jag blev bemött på under arbetsplatsstudien delvis tycktes uttrycka 
gränsdragningar baserade på klass. Stundtals kunde jag känna hur några av de 
anställda, om än endast i det finstilta, gav uttryck för uppfattningen att mitt arbete 
och det som skedde inom universitetet, i jämförelse med deras arbete i butiken, 
inte var ett ”riktigt” arbete. Det kunde exempelvis handla om att de envisades 
med att beskriva det som om jag var ledig när jag inte var i butiken, oavsett min 
försäkran om att så inte var fallet. Kom jag vid lunch så hette det att jag tagit 
”sovmorgon” och även om det sades med en skämtsamt ton så ser jag det ändå 
som möjligt att tolka i termer av en gränsdragande handling. Vid enstaka tillfällen 
under observationerna hände det också att samtalet vid fikabordet kom in på 
någon, en bekant eller släktning, som studerade eller hade studerat på 
universitetet. Berättelserna om universitetsstudier var inte samstämmiga. En 
aspekt som betonades mer ofta var dock hur utbildningen för personen i fråga 
inte hade ”lönat sig” genom att resultera i ett välbetalt arbete varför denna istället 
efter sin examen återvänt till ett arbetaryrke. En annan aspekt rörde det 
anmärkningsvärda i att, utöver grundskolan och gymnasiet, ägna flera ytterligare 
år till att vara ”fast i skolbänken”. Också dessa beskrivningar är i min tolkning 
möjliga att ses som inbegripande en gränsdragande handling vilken i likhet med 
de praktiker som undersöks i artiklarna, implicit tycks åsyfta att betona det 
rationella (och fria) i det egna handlandet.  
 
Även om det inledande forskningsprojektet hade ett tydligt formulerat 
könsperspektiv har jag under studiens gång inte alltid varit säker på att kön skulle 
förbli studiens huvudfokus. Under observationerna försökte jag medvetet 
inplacera forskningsprojektets problemformuleringar inom parantes till förmån för 
en mer öppen ingång till det jag studerade. Mitt sökljus då kan därför sägas 
summeras genom frågan hur är det att arbeta på en matvarubutik? Det var också så 
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jag beskrev undersökningen för de som arbetade på butiken, vilket jag sedan 
förtydligade genom några ord om arbetets organisering, arbetsrotation och 
könsmönster. Jag behöll det breda sökljuset genom både observationer och 
intervjuer, samtidigt som jag med tiden kom att komplettera det med ett antal 
aspekter som jag såg värda att fördjupa mig i. Några av dessa finns representerade 
genom de artiklar som bifogas avhandlingen medan andra har kanske kommer att 
presenteras genom framtida artiklar och ytterligare andra lämnas därhän. Att i den 
bemärkelsen skapa ett material som långt överskrider det som slutligen publiceras 
hör till forskningens – och inte minst forskarstudiernas – ambivalenta och icke-
linjära karaktär. 
 
En ytterligare avgränsning som för mig varit självklar och därmed ibland 
förgivettagen, är det fokus jag placerat på handeln som arbetsplats snarare än 
handelsplats. Visserligen är det en avgränsning som överensstämmer både med 
arbetsvetenskap som ämne och med det ursprungliga forskningsprojektets 
formuleringar. Men jag ser också att en betydande anledning till att jag har sökt 
vara konsekvent i mitt premierande av arbete och anställda är att jag själv arbetat 
många år på en dagligvarubutik. Dessa erfarenheter har format undersökningen 
både genom att till synes överensstämma likväl som skilja sig från de berättelser 
och praktiker som jag där tagit del av. Att jag själv utfört det typ av arbete som 
jag har studerat har bidragit till att fördjupa de täta beskrivningarna av arbetets 
karaktär som grundar sig på observationerna i butiken. Skillnaderna mellan de två 
butikerna var dock så stora att jag aldrig, utifrån mitt tidigare yrkesutövande 
upplevde undersökningen som förutsägbar. En liten närbutik med sju 
tillsvidareanställda är något annat än en stormarknad med 40 anställda. Storleken 
påverkar inte bara vad de anställda arbetar med och hur arbetet organiseras, utan 
även tillgången till teknik och hur interaktioner med kunder ter sig. Mina 
tidigare erfarenheter har framförallt berikat de täta beskrivningar av arbetets 
karaktär som återfinns i kappan och artiklarna. Snarare än att enbart se det som en 
resurs, har jag dock hela tiden försökt vara vaksam mot, och kritiskt granska, den 
potentiella inverkan mitt tidigare yrkesutövande haft under studiens gång.  
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Några ord om generaliserbarhet  
 
De vetenskapsteoretiska antaganden som guidat (och allteftersom förfinats i) min 
studie gör att mina målsättningar handlar om att nå kvalitativ förståelse snarare än 
kvantifierbara mått av det som studerats. Detta gör inte generaliserbarhet 
irrelevant att reflektera över, däremot får det betydelse för hur jag förstår 
generaliserbarhet samt för vad det är i min studie jag ser möjligt att beskriva i 
sådana termer.  
 
Det jag mer specifikt sökt skapa förståelse för med min studie rör organisatoriska 
könsmönster på framförallt en matvarubutik. Ett av mina centrala resultat är de 
undantag från den generalla arbetsrotation som jag kunnat skapa kunskap om 
liksom dess betydelse för organisatoriska könsmönster. I den studerade butiken 
utgjordes dessa undantag av förbutiken samt frukt & grönt. Den potentiellt 
generaliserbara kunskapen handlar dock inte om vilka de olika delarna av 
organisationen som låg till grund för dessa undantag, utan de praktiker varigenom 
dessa undantag gjordes möjliga, samt deras könade konskevenser. Det vill säga, 
det centrala med mina slutsatser är inte att det specifikt är frukt & grönt som 
utgjorde undantaget så mycket som de komplexa gränsdragande praktiker som i 
butiken engagerade kvinnor och män, anställda och chefer. Följaktligen är jag 
också medveten om att det vid andra butiker kan vara andra delar av 
organisationen där det kan skapas utrymme för särskilda anställda att göra anspråk 
på mer kvalificerade och fria arbetsuppgifter.  
 
Liknande går att säga också om meningsskapande praktiker i organisationer. Även 
om jag inte kan säga något om vilken del av organisationen som utgör ett sådant 
undantag i varje enskilt fall (eller att dessa undantag alltid existerar) så tror jag mig 
kunna säga att om ett sådant undantag finns och om det får konsekvenser för 
könsmönster, så är det specifika sätt att förstå arbetet (liksom varorna) av betydelse 
för möjligheten att göra detta undantag. Således vill jag hävda att också 
meningsskapandets betydelse för organisering utgör en generaliserbar slutsats, men 
att de specifika formerna av möjliggörande meningsskapande i varje enskild 
organisation istället är en fråga för empiriska studier.  
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Etiska dilemman och överväganden
 
Krav på information och samtycke  
 
En viktig del av forskningsetik berör information och det faktum att de som 
deltar i en forskningsundersökning måste ha gett sitt samtycke (Vetenskapsrådet 
2011). För att kunna göra det behöver deltagarna i sin tur tillräcklig kunskap om 
forskningsprojektet – det vill säga vad det är mer specifikt som de kommer att 
delta i.  
 
Under studiens gång har jag på olika sätt försökt uppfylla krav på information och 
samtycke. Innan jag började min undersökning av butiken deltog jag vid två 
personalmöten där jag berättade om mig själv och min studie. Jag berättade om 
min roll som doktorand, lite om hur forskarutbildningen gick till och att det 
skulle resultera i en avhandling med ett antal artiklar skrivna på engelska och en 
inledande text på svenska. Jag berättade också om bristen på forskning om 
handeln som arbetsplats och att mer kunskap behövs om hur det är att arbeta i en 
butik. För att förklara varför jag önskade studera just denna butik så berättade jag 
om mina intervjuer med butikscheferna och att jag därigenom blivit intresserad 
av butikens organisering och arbetssätt. Jag beskrev hur mitt intresse för 
arbetsrotation motiverades genom att det potentiellt kunde bryta upp 
könsmönstren som av tradition format dagligvaruhandeln, särskilt könandet av 
kassan som ”kvinnojobb”. Jag såg även till att betona att det var de anställda som 
besatt den kunskap om dagligvaruhandeln som jag sökte efter och att de därför 
var de experter som jag ville lära mig av. På så sätt sökte jag värja mig mot ett 
eventuellt antagande om att jag var någon granskande och bedömande instans. 
Slutligen delade jag också ut ett papper till alla där jag repeterade information om 
mig och min undersökning. Papperet, som även sattes upp på anslagstavlor i 
personalutrymmet, innehöll ett ungefärligt schema över de dagar som jag 
planerade att vara i butiken. Där stod också mina och min handledares 
kontaktuppgifter och jag uppmanade alla att fråga om de undrade över något och 
underströk att de gärna fick kontakta mig via telefon eller e-post, ett erbjudande 
ingen av dem dock kom att utnyttja. Under observationerna repeterade jag 
informationen om mig och min undersökning i de fall där jag misstänkte att den 
jag pratade med inte visste vem jag var. Det rörde framförallt de som arbetade 
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mer sällan i butiken och därför hade begränsad tillgång till informationsflödet i 
organisationen.  
 
En andra informationsoffensiv ägde rum inför och i början av intervjuerna. 
Redan under mitt första möte berättade jag att min studie också innefattade 
intervjuer, men det var först i slutet av den andra observationsperioden som jag 
valde ut och kontaktade dem jag ville intervjua (se ovan). Denna kontakt skedde 
genom att jag under arbetstid sökte upp personen i fråga vid ett tillfälle när ingen 
annan var i närheten och berättade om intervjuerna och hur de skulle gå till. De 
allra flesta som tillfrågades tackade ja till att delta i intervjuerna, några direkt och 
med säkerhet, andra med vissa förevändningar gällande om de exempelvis skulle 
kunna svara på mina frågor eller inte. Många reagerade också med bestörtning när 
de fick höra att det var en hel timme (vilket i mina ögon var i kortaste laget) som 
avsatts till intervjun och undrade om de skulle kunna prata så länge. Andra sa att 
de vanligtvis, ”när någon ringer och så där”, aldrig brukar ställa upp på 
undersökningar, men att de skulle kunna göra ett undantag. Jag repeterade sedan 
informationen vid intervjutillfällets början och uppmanade till frågor eller 
funderingar.  
 
Även om jag – i mina ögon – har gjort det jag har förmått för att uppfylla kravet 
på information så finns det ändå anledning till reflektion och eftertänksamhet. 
Under arbetsplatsstudiens gång funderade jag mycket på den roll som tidigare 
kunskap om forskning, universitetet och akademin spelar för deltagarnas 
möjlighet att tillgodogöra sig den information som jag försökte ge dem. Ibland 
blev det exempelvis tydligt att inte alla i butiken förstod vad en doktorand var 
eller gjorde. Framförallt var det en grundutbildningsstudent som många tog mig 
för, vilket tydliggjordes av frågor som ”vad jag blev av min utbildning”, eller om 
jag skulle söka sommarjobb där. Detta hade säkerligen också att göra med att jag 
under tiden för arbetsplatsstudien ännu inte fyllt trettio. Om jag hade varit äldre – 
och man – så hade det kanske varit som ”professor” snarare än som ”student” 
som jag hade positionerats. Att människor utanför akademin inte har kunskap om 
dess organisation och hierarkier är inte konstigt och för mig personligen spelade 
det mindre roll om de tog mig för student eller inte. Det som det däremot 
spelade roll var att i och med att det material som skapades i butiken skulle 
användas i en doktorsavhandling får det också en annan dignitet än om det hade 
varit en studentuppsats. Av den anledningen försökte jag också, när jag kände att 
det behövdes, förtydliga min roll som doktorand och att avhandlingen skulle 
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komma att bli en ”bok” snararare än en uppsats. Antagandet att jag var en student 
var dock fördelaktigt i den meningen att det troligtvis adderade till att jag sällan 
upplevde att vare sig anställda eller chefer såg mig som en auktoritet (vilket de 
kanske hade gjort om de uppfattat mig som en ”professorn”). Exempelvis tycktes 
de generellt inte vara rädda för att rätta mig eller presentera alternativa tolkningar 
när de tyckte att min bild av organisationen var fel.  
 
Trots att jag ibland fick anledning att fundera över om undersökningsdeltagarna 
hade informerats tillräckligt om min undersökning, så var det lika ofta som jag 
blev varse om att det fanns en hög medvetenhet om varför jag var i butiken:  
 

Jag och Madde, en av de anställda, småpratar medan vi packar grillkyckling.  Jag frågar 
om hennes arbete och hur arbetet fördelas.  Vi fortsätter prata medan vi går för att 
placera kycklingen i värmeskåpet ute i butiken. Elisabeth, en annan av de anställda, 
kommer gående åt vårt håll. 
Elisabeth: Håller du på att ljuga för henne? 
Madde: Ja men hon ska ju skriva en hel bok om hur det är att jobba här, så då gäller 
det väl att ljuga så hon får nåt att skriva om.  
Vi skrattar och jag säger att det kommer bli en lång bok som det känns nu.  
Elisabeth: Det blir en följetång, 1,2,3.  

[Fältdagbok, 9 maj 2011].  

 
Exempel på liknande händelser var då någon, som en form av ”punsch-line” på 
de roliga historier om komiska, märkliga eller irriterande möten med kunder som 
ofta berättades under fikarasterna, mellan skrattsalvorna vände sig till mig och 
utbrast: ”det kan du skriva om!”. Sammantaget gör detta att jag känner mig 
relativt trygg med att jag på ett tillräckligt sätt uppfyllt kravet på information.  
 
Vidare är det möjligt att ifrågasätta huruvida varje enskild anställd har gett sitt 
samtycke till att vara med i studien. Eller snarare, om de har haft en reell 
möjlighet att inte vara med i studiens observationsdel. I egenskap av ansvarig för 
verksamheten så var det framförallt butikchefens samtycke som villkorade mitt 
tillträde. Ingen av de anställda sa uttryckligen att de motsatte sig observationerna. 
Däremot upplevde jag att några gjorde så indirekt, exempelvis genom att när jag 
försökte närma mig dem under observationerna svara mycket kort och 
undvikande på mina frågor eller på andra sätt visa att de inte ville prata med mig. 
Vid de fåtal tillfällen som jag fick sådana indikationer valde jag att respektera den 
önskan jag tolkade att de uttryckte och de personerna omnämns inte heller i 
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studien. De flesta tycktes dock vara väldigt positiva till min närvaro och studie. 
Jag fick generellt ett väldigt trevligt och inbjudande bemötande.  
 
Frågor om samtycke aktualiseras inte bara under studiers genomförande utan 
också när resultat ska publiceras. Jag har valt att inte låta mina 
undersökningsdeltagare få ta del av eller godkänna mina publikationer innan de 
har gått till tryck. En av anledningarna till mitt val är att jag på så sätt velat 
undvika att mina studier handlar om enskilda individer – och deras tankar och 
erfarenheter – snarare än om organisatoriska praktiker och könsgörande. De 
anställda och chefer jag intervjuat och observerat utgör naturligtvis – i egenskap 
av medkonstruktörer – en nödvändig ingång till dessa praktiker, utan vars hjälp 
det aldrig hade blivit någon avhandling. Däremot är det inte de enskilda 
individerna som jag har varit intresserad av. Inte heller berör artiklarnas citat och 
beskrivningar något som i min mening kan ses som privat eller personligt. Min 
studie fokuserar inte frågor och tolkningar om varför undersökningsdeltagarna 
handlade – eller förstod verksamheten – som de gjorde. Snarare än att på så sätt 
röra mig ”inne i deras huvuden” i mina analyser, vilket kan tänkas vara en mer 
känslig fråga, har jag intresserat mig för vad de gjorde/sade samt den växelvisa 
påverkan det i sin tur hade på verksamheten.  
 
Jag vill i sammanhanget också hävda betydelsen av tid. Organisationer är 
pågående och föränderliga till sin karaktär. Därmed utgör organisationsstudier på 
sätt och vis en ögonblicksbild, ett försök att frysa något som var något annan 
innan studien ägde rum och som också kommer att bli något annat efter dess 
avslut. Arbetsplatsstudien av butiken ägde rum år 2011. Min första publikation, 
artikel två, publicerades online på en engelsk vetenskaplig tidskrift tre år senare 
(Johansson och Lundgren 2014) medan merparten av resultatet presenteras 
ytterligare ett år senare (2015) i och med denna avhandling. Under de fyra år som 
gått sedan jag skapade materialet i/om butiken har cheferna flyttat till andra 
butiker. Vidare har flera stora renoveringar ägt rum som inte bara förändrat 
butikens olika rum utan också skapat nya funktioner och arbetsuppgifter. 
Troligtvis har detta – i kombination med nya chefer – påverkat hur arbetets 
organiseras. Sett till den höga personalomsättningen i dagligvaruhandeln liksom 
den dåvarande personalens åldersstruktur, gör det vidare sannolikt att många av 
de yngre männen och kvinnorna har gått vidare till studier eller andra arbeten, 
medan en grupp av de äldre kvinnorna har pensionerats. Kort sagt, den 
organisation som jag studerade finns till viss del inte längre kvar. En del av de 
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frågor, diskussioner, konflikter och glädjeämnen som upplevdes brännande under 
tiden för min undersökning, har troligtvis kommit att spelas över och ersatts med 
nya – för just denna butik. Det är inte framförallt i relation till den butik som jag 
har studerat som min undersökning får sin relevans, utan på en mer aggregerad 
nivå, i relation till dagligavaruhandeln i stort. De metodologiska erfarenheter som 
upparbetats under projektets gång, inte minst i relation till handelsorganisationers 
föränderliga karaktär, kommer att arbetas in i mina eventuella kommande studier 
av handelns arbetsplatser.  
 
 
Krav på konfidentialitet 
 
Vid sidan av information och samtycke så är frågor om konfidentialitet och 
spårbarhet centrala aspekter av de forskningsetiska överväganden jag har att ta 
ställning till (Vetenskapsrådet 2011).  
 
Att jag bedömde det nödvändigt att organisera intervjuernas genomförande i 
kommunikation med cheferna gjorde att de följaktligen också visste vilka det var 
som jag intervjuade. Eftersom det vid dagen av intervjun ofta stod antecknat 
namn och tid för intervjun på det ordinarie kassaschemat nådde också den 
information den övriga personalen. Det jag därmed riskerade var att 
intervjudeltagarna, exempelvis av oro för att cheferna skulle få vetskap om vad de 
sagt, inte skulle känna sig tillräckligt trygga för att delge mig deras tankar och 
erfarenheter. Min upplevelse var dock att de allra flesta av intervjudeltagarna 
talade relativt frispråkigt om organisationen, sina kollegor och chefer, både det 
positiva och det negativa. Sett i backspegeln tror jag också att det delvis var 
positivt att intervjuerna ägde rum på en plats där vi – jag och intervjudeltagaren – 
redan hade en (mer eller mindre) etablerad relation till varandra. Kanske hade en 
träff på ett café, på min arbetsplats på universitetet, eller i den privata bostaden, 
det vill säga platser som för oss var okänd mark, skapat en annan form av 
osäkerhet som varit kontraproduktiv snarare än stimulerande för 
intervjusituationen.  
 
Alla namn som förekommer i avhandlingen, liksom de bifogade artiklarna, är 
fingerade. I den mån det varit möjligt har samma person även fått olika namn vid 
olika delar av texterna. I de fall när det har varit värdefullt att förstå att olika 
utsagor kommer från samma undersökningsdeltagare har jag använt samma namn. 
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Jag har försökt att byta ut eventuell information om de olika butikerna som skulle 
göra dem möjliga att identifiera. Något som jag i sammanhanget inte alltid 
kunnat göra är dock att fingera var i organisationen som vissa 
undersökningsdeltagare befinner sig. Det handlar dels om cheferna (samtliga 
artiklar), dels om de anställda i förbutiken (Johansson och Lundgren 2015) och de 
anställda i frukt & grönt (Johansson 2015). Eftersom detta gör det svårt att 
upprätthålla undersökningsdeltagarnas konfidentialitet i relation till varandra hade 
det ur en etisk synpunkt varit önskvärt att fingera också denna information. Efter 
att ha vridit och vänt på frågan så har jag dock kommit fram till att både analysen 
och slutsatserna avkräver en närmare beskrivning av de specifika materiella och 
symboliska rum som görs till undantag från arbetsrotation, varornas beskaffenhet, 
det specifika arbetet som där utförs och hur det i sin tur formar könsgörande. Om 
en av de poänger jag vill göra är nödvändigheten att undersöka den specifika 
kontext i vilken kön görs i organisationer, så avkräver också det att den specifika 
kontexten kan beskrivas och analyseras. I de fall där jag känt mig tvungen att 
positionera en undersökningsdeltagare i ett specifikt organisatoriskt rum eller 
funktion har jag särskilt noggrant övervägt hur min text får dem att framstå och 
representeras. Detta kan tyckas simpelt, men för mig är det att skapa kunskap om 
och göra rättvisa åt den specifika logik varigenom varje undersökningsdeltagare 
förstår sig själv och sin omvärld en viktig del av min uppgift som blivande 
forskare. Även om jag i förlängningen kunde se, och också har skrivit fram, 
problematiska aspekter av deltagares sätt att agera eller meningsskapa så var det 
aldrig så att jag vid något tillfälle – utifrån den rationalitet som det formulerades – 
inte kunde förstå eller begripliggöra det. Min förhoppning är att detta också syns i 
mina texter.  
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Sammanfattning av 
bifogade artiklar
 
 
 

Bland könade och standardiserade arbetsuppgifter:
Nio butiker, tre typer av arbetsrotation 
 
Johansson, K., Fältholm, Y. och Abrahamsson L. Job rotation meets gendered 
and routine work in Swedish supermarkets. Artikel accepterad för publicering i 
NORA- Nordic Journal for Feminist and Gender Research. 
 
Den första artikeln har jag skrivit tillsammans med professor Lena Abrahamsson 
och professor Ylva Fältholm. Mot bakgrund av en intervjustudie med nio 
butikschefer undersöker vi hur arbetsrotation har omsatts i specifika 
arbetsorganisationer och hur det i sin tur relaterar till de könsmönster som av 
tradition har karakteriserat dagligvaruhandelns arbetsplatser. Inledningsvis beskrivs 
kortfattat hur kassan kommit att ses som ett ”kvinnojobb” liksom hur skärpta 
tolkningar av arbetsmiljöregler numera avkräver arbetsgivaren att motverka det 
monotona kassaarbetet genom arbetsrotation. Arbetsrotation tenderar att 
framhållas som en frälsande lösning på de arbetsmiljö- och jämställdhetsproblem 
som karakteriserat dagligvaruhandeln. De studier som undersökt frågan närmare 
visar dock att arbetsrotationens påverkan på arbetsplatser i praktiken är mer 
komplex än vad dess teoretiska potential gör gällande (Sundin 2001, 1998a; Kvist 
2006; Christenson 2000). 
 
Artikeln undersöker följande frågor: Vilka arbetsuppgifter och positioner är 
inkluderade i, respektive undantagna från, arbetsrotationen? Hur påverkar det i 
sin tur arbetsbeskrivningen för de anställda i butikerna? Skapar de sätt som 
arbetsrotation används könade gränsdragningar mellan arbetsuppgifter, positioner 
eller organisatoriska rum? Om så, var är dessa gränser lokaliserade? Hur förhåller 
sig cheferna till frågor om kön när de beskriver arbetsplatserna och vad får det i 
sin tur får implikationer för hur arbetsrotation används?  
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Den teoretiska ansatsen utgörs av Ackers begrepp könade organisationer, varigenom 
det blir möjligt att förstå kön och organisation som sociala, ömsesidiga 
konstruktioner. Fokus placeras på hur arbetet organiseras och vilka könsgränser 
som det skapar. Organisationsförändringar förstås med hjälp av Kvande (2002) 
som könade, och med hjälp av Abrahamsson (2000) som potentiellt ambivalenta 
och med återställande mekanismer. I analysen av chefernas beskrivningar tar vi 
också fasta på hur de förhåller sig till frågor om kön, vilket vi analyser med hjälp 
av Ackers (2006) förståelse av synlighet liksom Korvajärvis (2002, 2011) gender 
neutrality.   
 
Utifrån chefernas beskrivningar kunde vi analytiskt urskilja tre olika former av 
arbetsrotation. Beroende på hur många arbetsuppgifter/funktioner som 
inkluderades i rotationen benämndes de som begränsad, partiell respektive utvidgad. 
Fyra av butikerna använde sig av begränsad arbetsrotation. Dessa butiker hade 
särskilda kassörskor anställda och nästan alla var kvinnor. Den resterande 
personalen, män och kvinnor, arbetade med varor på butiksgolvet. 
Arbetsrotationen innebar att kassörskorna i en mer eller mindre begränsad 
omfattning, antingen schemalagt eller informellt ”i mån av tid”, deltog i 
varuplocket på golvet. De anställda på golvet skulle i sin tur avlösa kassörskorna 
när så behövdes. Tre butiker använde sig av partiell arbetsrotation vilket innebar 
att de anställda var stationerade till olika avdelningar och områden på 
butiksgolvet. Särskild kassapersonal fanns inte längre, istället svarade varje 
avdelning för bemanningen av ett antal utgångskassor. På så sätt roterade de 
anställda under en arbetsdag mellan sin avdelning på golvet och kassan. Partiell 
arbetsrotation innebar att könsgränser mellan kassa och golv brutits upp, däremot 
så gav indelningen i olika avdelningar på golvet upphov till könsgränser, 
exempelvis genom att männen dominerade på byggavdelningen mellan kvinnor 
dominerade på konfektyr. Två butiker, slutligen, använde sig av utvidgad 
arbetsrotation. På dessa butiker roterade majoriteten av de anställda mellan att 
arbeta i utgångskassan och att plocka varor på samtliga avsnitt på golvet. Detta sätt 
att organisera arbetet innebar därmed ett brott både mot könade gränsdragningar 
mellan kassa och golv samt mellan olika varuavsnitt på golvet. Det var dock 
endast rutinartat varuplock som ingick i arbetsrotation medan mer kvalificerade 
uppgifter centraliserats till ett fåtal funktioner.  
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Tydligt var med andra ord att de tre olika formerna av arbetsrotation hade 
konsekvenser för butikernas könsmönster. Vad de konsekvenserna mer specifikt 
bestod av framstod i chefernas beskrivning dock som slumpartad. Ingen av dem 
tycktes ha arbetet medvetet med att förstå eller förändra könsmönstren på sina 
respektive butiker vilket i sin tur kan relateras till chefernas mer övergripande 
tendens att osynliggöra kön som en fråga för organisationen.  
 
Baserade på dessa resultat konkluderar vi att i dagligvaruhandeln tycks 
användandet av arbetsrotation formas av den mer övergripande standardiseringen 
av arbetet och existerande könsmönster. 
 
 

Förbutiken: Könade undantag från arbetsrotationen 
del ett
 
Johansson, K. och Lundgren, A.S. (2015). Gendering boundary work: Exploring 
excluded spaces in supermarket job rotation. Gender, Place and Culture 22(2)188-
204. DOI:10.1080/0966369X.2013.879107 
 
Den andra artikeln har jag skrivit tillsammans med Anna Sofia Lundgren, 
professor i etnologi, Umeå universitet. Artikeln är en närstudie av den utvidgade 
formen av arbetsrotation som användes i butiken. Fokus placeras på det faktum 
att förbutiken, där endast kvinnor arbetade, var undantagen från arbetsrotationen. 
Förbutiker är vanligt förekommande på större matvarubutiker och de har ofta en 
rad funktioner; kundtjänst, post, spelservice och kiosk. Förbutiker karakteriseras 
arbetsmiljömässigt som ”kontorsarbete” och omfattas därför i motsats till 
utgångskassan inte av kravet på arbetsrotation. Arbetet i förbutiken har dock 
många likheter med utgångskassan. Det är ett kontrollerat arbete, tydligt 
associerat med kvinnor, som sker i ständig kontakt med kunder på en begränsad 
yta som de anställda inte kan lämna utan uppsikt. Detta kan i sin tur jämföras med 
övriga anställda som roterade mellan kassan och golvet och därför rörde sig över 
hela butiken under sin arbetsdag.  
 
Trots att förbutikens uteslutande från arbetsrotation gav upphov till könsgränser 
och skillnader i arbetsvillkor tycktes både anställda och chefer se uppdelningen 
som en förgivettagen del av verksamheten. Artikeln undersöker 1) hur och på 
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vilka grunder gränserna runt förbutiken skapades, och 2) hur dessa rumsliga 
gränser gjordes till en del av görandet av kön och arbete i butiken. Teoretiskt 
utvecklas begreppet könade gränsdragningar varigenom Hernes (2004) förståelse för 
organisatoriska gränsdragningar som analytiskt möjliga att särskilja i fysiska, sociala 
och idémässiga, korsas med synen på kön och organisation som ömsesidiga och 
pågående sociala tillblivelser (Acker 1990, 2006; Gunnarsson 2006).  
 
Resultatet visar att de gränsdragningar som synliggörs av förbutikens uteslutande 
från arbetsrotation involverar mer än bara uppdelning av arbete i rummet. Det 
var fråga om multipla och komplexa rumsliga gränsdragningar av fysisk, social 
och idémässig karaktär, vilka anställda såväl som chefer, män såväl som kvinnor 
var en del av att upprätthålla. För de anställda ”inne i butiken” utgjorde 
förbutiken en stressig, instängd och perifer plats som de inte ville arbeta i. De 
kvinnor som själva arbetade i förbutiken framhöll istället att arbetet krävde 
specifika egenskaper som gjorde att inte alla kunde arbeta i förbutiken, vilket kan 
jämföras med exempelvis marparten av varuplocket som ”alla” oavsett 
förkunskaper antogs kunna utföra. Möjligheten att hävda specifika kompetenser i 
förbutiken gjorde att kvinnorna kunde formulera en positiv arbetsidentitet trots 
att de arbetade på en plats som generellt var lågt värderad i butiken. Denna 
möjlighet var dock beroende av att förbutiken även fortsättningsvis hölls frånskild 
från den övriga verksamheten, vilket kvinnorna bidrog till genom att på olika sätt 
försvara och ytterligare förstärka dess fysiska, sociala och idémässiga gränser.  
 
Vidare kunde vi se att görandet av gränserna runt förbutiken på ett ofta subtilt 
och implicit sätt var en del av görandet av kön i butiken. Framförallt var det 
tydligt att kön sällan eller aldrig gjordes till en organisatorisk fråga. Snarare än att 
kön sågs som en strukturerande princip för de sätt på vilka arbetet fördelades eller 
anställda bemöttes i butiken, tycktes det särskilt viktigt att framhålla principer av 
likabehandling som rådande. Kön ansågs däremot på ett självklart sätt stå till 
grund för män och kvinnors olikheter i fråga om egenskaper, preferenser och 
livsval. Det var också som uttryck för män och kvinnors skillnader som befintliga 
könsgränser i butiken förklarades, vilket i sin tur gjorde att kön kunde förbli 
distanserat från organisationen trots förekomsten av könade gränsdragningar.   
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Frukt & grönt: Könade undantag från arbetsrotation 
del två
 
Johansson, K. Making gender-work practicable: situating men’s re-construction 
of ‘women’s job’ in the micro-politics of a Swedish supermarket. Gender, Place 
and Culture. DOI: 10.1080/0966369X.2015.1013450. 
 
I den tredje artikeln fortsätter jag närstudien av arbetsrotation och de sätt som den 
ger upphov till könade gränsdragningar i butiken. Fokus här utgörs av två män 
stationerade till frukt & grönt, vilka med tiden kom att bli undantagna från den 
övergripande arbetsrotationen. De roterar mellan frukt & grönt och kassan men 
arbetade inte med någon av de andra varorna. Detta undantag blev särskilt tydligt 
när frysvarorna levererades till butiken. För att säkerställa att fryskedjan inte bröts 
var det viktigt att varorna så snabbt som möjligt förflyttades från frysskåpen de 
levererats i, till frysboxarna ute i butiken, ett arbete som var fysiskt påfrestande 
och inte särskilt omtyckt. När frysvarorna kom skulle alla anställda avbryta sitt 
arbete och hjälpa till med frysen – alla utom de två männen i frukt & grönt.  
 
För att förstå de komplexa gränsdragningar som tycktes ligga till grund för de två 
männens undantag från arbetsrotation använde jag mig återigen, inspirerad av 
Hernes (2004), av könade gränsdragningar, särskiljda i fysiska, sociala och 
idémässiga gränser. Utöver forskning om kön och rumslighet i organisationer tas 
avstampet också i tidigare forskning om mäns servicearbete. Ett centralt tema i 
den litteraturen utgörs av Simpsons (2004) analyser av gender-work, det vill säga 
hur män som arbetar i kvinnodominerade branscher i sitt meningsskapande 
tenderar att rekonstruera arbetet på ett sätt som stämmer överens med deras 
förståelse av dem själv som män. Befintlig litteratur fokuserar på mäns 
subjektivitet och identitetsskapande i relation till sitt arbete, däremot saknade jag 
kunskap som relaterade det till de arbetsplatser och organisationer som de 
arbetade i. För att bidra till detta kunskapsglapp, syftar artikeln till att undersöka 
gender-work som del av anställdas och chefers görande av könsgränser i 
organisationen.  
 
Resultatet visar hur de två männens möjligheter att både göra anspråk på specifika 
arbetsuppgifter och att framhäva dem som särskilt krävande vara en del av 
gränsdragningar som dem själva likväl som övriga anställda och chefer vara en del 
av att upprätthålla. En förutsättning var att frukt & grönt sågs möjlig att särskilja 
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från övriga verksamheten och där utgjorde aspekter av rumslighet ömsom ett hot 
ömsom en möjlighet. Det var en resurs för att indelningen i olika rum på basis av 
de varor som där såldes var en förgivettagen del av de anställdas förståelse av 
butiken. Samtidigt var det ett hot då frukt & grönt och frysen var placerade i 
direkt anslutning till varandra utan vare sig väggar eller dörrar som skiljde dem åt. 
Transparensen mellan de två varuavsnitten medförde att det, var gång frysvarorna 
anlände till butiken, blev tydligt att samtliga av de anställda, utom de två männen, 
deltog i arbetet vid frysarna.  
 
Avsaknaden av fysiska gränser gjorde att de två männen ägnade desto mer kraft åt 
sociala gränsdragningar, vilket de gjorde genom att framhålla arbetets kreativa, fria 
karaktär och de särskilda kvaliteter som det i sin tur avkrävde av den som utförde 
det. Implicit i deras beskrivningar av arbetet fanns därmed en berättelse om dem 
själva som fria och kreativa, kontrasterat mot det monotona och kontrollerade 
butiksarbetet i övrigt. På så sätt blev det också möjligt, vill jag hävda, att göra 
deras arbete till en del av deras mer övergripande alternativa, rebelliska ”rock’n 
roll maskulinitet”. Denna bild av arbetet, och därmed av dem själva, 
legitimerades av hur arbetet organiseras. Det var avdelningschefen som med tiden 
tagit beslutet att utesluta männen från arbetet med andra varor, vilket han 
motiverade genom att frukt & grönt inte gick att skötas endast av de roterande 
anställda. Han medgav att ett liknande argument också skulle kunna användas i 
exempelvis mejeriet, men att det var hans uppgift att göra ständiga avvägningar 
om hur butikens resurser kunde nyttjas mest effektivt.  
 
De andra anställda tycktes delvis vara upprörda och irriterade över att männen var 
undantagna från den generalla arbetsrotation och framförallt över att de inte 
behövde delta i frysarbetet. Samtidigt slätade de över den potentiella konflikt som 
inrymdes i fördelningen av arbetet genom att göra det till en fråga om de två 
männens personer snarare än om hur resurser och möjligheter fördelades i 
butiken. Kvinnors överslätande och neutraliserande av könade gränsdragningar 
möjliggjorde på så sätt att de två männen kunde göra anspråk på de få fria och 
kreativa arbetsuppgifter som fanns i butiken. I min tolkning bör detta inte ses som 
något kollektivt maskulinitetsprojekt så mycket som ett kollektivt görande av 
organisationen som genomsyrad av likabehandling och i förlängningen också av 
dem själva som ”fria subjekt”.  
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Vad kön gör i organisationer: Könsneutralitet som 
konflikthantering
 
Johansson, K. “In a male workplace, things would never be like this”. Using 
gender to neutralize conflicts in a Swedish supermarket. Opublicerat manus 
skickat till Gender, Work and Organization.  
 
Den fjärde och sista artikeln, som bifogas avhandlingen som ett opublicerat 
manus, lämnar undersökandet av arbetsrotation, könsmönster och rumslighet till 
förmån för en fördjupad diskussion om hur kön neutraliseras i butiken. Artikel 
två och tre visade hur särskilda sätt att förstå kön som å ena sidan distanserat från 
organisationen och å andra sidan avgörande för män och kvinnors olikheter 
användes för att neutralisera könade gränsdragningar i butiken. I denna artikel 
intresserar jag mig istället för hur föreställningar om kön gjordes till en del av 
anställdas och chefers mer generella beskrivningar om arbetsplatsen och vad det i 
sin tur fick för konsekvenser för verksamheten. 
 
Artikeln undersöker: 1) de föreställningar om kön som gjordes till en del av 
chefer och anställdas beskrivningar av butiken och 2) de konstituerande effekter 
som dessa föreställningar hade i organisationen. Den teoretiska utgågångspunkten 
består av praktiker av gender neutrality i organisationer, utvecklat av Korvajärvi 
(2002, 2011), vilket jag undersöker i relation till hur cheferna och anställda gav 
mening åt organisationen i form av könade ideala arbetare (Acker 1990, 2006) 
samt könsstereotyper (Irni 2007).  
 
Resultatet visar att chefer och anställdas beskrivningar av arbetsplatsen rymde ett 
antal antaganden om män och kvinnors naturliga olikheter. Det faktum att 
butiken dominerades av kvinnor antogs på ett tillsynes självklart sätt, och med 
referenser till exempelvis kvinnors bristande förmåga till direkt kommunikation, 
skapa problem på arbetsplatsen i form av skvaller och kollegial övervakning. 
Vidare framkom i de anställdas beskrivningar hur det delvis vara problematiskt att 
ha män som chefer eftersom män antogs prioritera det ekonomiska framför mer 
kvalitativa aspekter av verksamheten. Cheferna ansågs också, med hänvisningar 
till att de var män, vara för vek i sitt ledarskap. Dessa antaganden var inte 
samstämmiga, men jag kunde se att antagenen om hur kvinnor respektive hur 
män användes för att förklara specifika problem med verksamheten. Av den 
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anledningen kunde antagandena sammanfogas till könsstereotyperna the gossipy 
and monitoring woman och the wimpy and innattentive man.  
 
Genom att analysera stereotyperna i relation till de mer övergripande könande 
processer som utgjorde organisationen visar jag i det nästa hur de problem som 
fanns på arbetsplatsen tycktes relatera till arbetets organisering och 
anställningsstruktur snarare än naturliga skillnader mellan män och kvinnor. 
Användet av arbetsrotation gjorde att majoriteten av de anställda, oberoende av 
anställning och erfarenhet, skulle dela på ansvaret att plocka varor. Denna tillsynes 
demokratiska organisation dolde dock det faktum att det framförallt var äldre 
kvinnor, som arbetat på butiken i många år, som fick axla en stor del av ansvaret. 
Trots att de äldre kvinnorna informellt förväntades lära upp och hjälpa tillfälligt 
anställda så hade de litet formellt manad att göra så i praktiken. Det ledde i sin tur 
ofta till att kvinnorna, snarare än att betraktas som auktoriteter och 
kompetensbärare i relation till verksamheten, anklagades för att vara sura och för 
att utöva kollegial övervakning. När de äldre kvinnorna försökte adressera 
problem som de såg i verksamheten – exempelvis gällande anställdas olika 
arbetsprestationer – sågs det ofta som ytterligare ett uttryck för deras gnälliga och 
skvallriga natur. Detta förstärktes vidare av att cheferna tenderade att informellt 
lämna den dagliga ruljangsen till de anställda – det vill säga i praktiken åt de mer 
erfarna kvinnorna – att sköta mellan varandra, medan de själva fokuserade mer 
övergripande frågor som ekonomi och schemaläggning. Att cheferna på så sätt 
ofta ställde sig utanför den dagliga ruljangsen bidrog till att förstärka synen på att 
den – liksom de problem som de äldre kvinnorna försökte uppmärksamma – inte 
var av betydelse för den organisatoriska dagordningen.  
 
Min analys visar därmed hur användet av stereotyper gjorde att problem på 
arbetsplatsen kunde distanseras från organisationen och istället göras till en fråga 
om könsskillnader samt individuella män och kvinnor.  
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Slutsatser och diskussion
 
 
 
I denna avhandling har jag intresserat mig för arbetets organisering och könade 
gränsdragningar på dagligvaruhandelns arbetsplatser. I förlängningen har det 
bidragit till en undersökning också av betydelser av rumslighet för hur kön och 
arbete görs i organisationer, samt av handelsarbetets materialitet. Mot bakgrund 
av det resultat som presenteras i de bifogade artiklarna ser jag det som möjligt att 
dela in mina slutsatser i tre delvis överlappande teman:  
 
Det första temat rör slutsatser om arbetsrotation och könsmönstrens mångtydighet. Mot 
bakgrund av studien kan jag konstatera att arbetsrotation framstår som ett tomt 
begrepp som döljer mångtydiga sätt att organisera arbetet och varierade 
könsmönster på dagligvaruhandelns arbetsplatser. Undantag från arbetsrotationen 
ger fortsatt upphov till könade gränsdragningar, däremot är det inte nödvändigtvis 
längre utgångskassan som är undantagen. Tydligt var också att arbetsrotation 
gjordes möjlig genom standardisering snarare än utbildning. Av den anledningen 
är arbetsrotation en del av den generella utvecklingen av handelsarbetet.  
 
Det andra temat rör slutsatser gällande könsgränsernas rumslighet och neutralisering. 
Studien av butiken visar hur befintliga könsmönster döljer könade 
gränsdragningar som anställda såväl som chefer bidrog till att upprätthålla i 
vardagliga praktiker. Könade grändragningar hade vidare en rumslig karaktär. 
Rummet utgjorde ömsom en resurs för, ömsom ett hot mot möjligheterna att 
upprätthålla könade gränsdragningar. Tydligt var också att könade 
gränsdragningar gjordes möjliga genom könsneutrala praktiker varigenom frågor 
om kön kunde distanseras från organsationen.   
 
Tema tre, slutligen, rör slutsatser om handelsarbetet och dess materialitet. Här visar 
min studie hur utvidgningen av självserviceprincipen gör att arbetet i 
dagligvaruhandeln karakteriseras av interaktion med varor snarare än kunder. 
Befintliga begrepp som tar sin utgångspunkt i direkt service utgör därför trubbiga 
verktyg för att förstå variationen i handelsarbete. Istället utgör handelsarbetets 
materialitet – eller sociomaterialitet – en nödvändig ingång för nyanserad kunskap 
om arbetet i dagligvaruhandeln  
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Nedan presenterar jag de tre temana mer ingående samt diskuterar dess 
implikationer i relation till tidigare forskning. Innan det är tid för att sätta punkt 
avslutar jag avhandlingen genom att säga några ord om mina förhoppningar 
gällande kunskapens praktiska tillämpning.  
 
 

Arbetsrotation och könsmönstrens mångtydighet
 
Arbetsrotation framstår som ett tomt begrepp som döljer mångtydiga 
sätt att organisera arbetet och varierade könsmönster på 
dagligvaruhandelns arbetsplatser.  
 
Arbetsrotation mellan kassa och golv har beskrivits som den största förändring 
som ägt rum på nutida stormarknader (Kvist 2006). De förhoppningar som fästs 
vid arbetsrotation har många gånger varit höga, framförallt ur arbetsmiljösynpunkt 
men också ur jämställdhetssynpunkt. Stundtals har arbetsrotation framstått som en 
frälsare från det tidigare så slitsamma och könssegregerade handelsarbetet (Jämo 
1993). Samtidigt visar tidigare forskning som på olika sätt berört arbetsrotation i 
dagligvaruhandeln att det på arbetsplatsnivå inte sällan uppstår en diskrepans 
mellan beskrivningar av arbetsrotation och hur det i sin tur omsätts i specifika 
arbetsorganisationer (se ex Sundin 1998a, 2001; Kvist 2006; Christenson 2000).  
 
Mot bakgrund av min studie kan jag konstatera att arbetsrotation på 
dagligvaruhanadelns arbetsplatser framträder som ett relativt tomt begrepp, vars 
innebörd i en specifik organisation därför inte kan härledas teoretiskt. 
Intervjustudien visade hur samtliga av de intervjuade cheferna beskrev sin 
organisation i termer av rotation. Vad som mer specifikt avsågs med denna 
rotation varierade dock och rotation tycktes på så sätt framförallt utgöra ett ideal 
för arbetets organisering. Associerat med rörlighet, flexibilitet och variation 
använde de intervjuade cheferna rotation för att beskriva fördelen med den 
nuvarande organisationen. På motsatt vis användes benämningar som monotont 
och orörligt för att beskriva tidigare och icke önskvärda sätt att organisera arbetet. 
Arbetsplatsstudien av butiken förstärkte ytterligare arbetsrotationens svårfångade 
karaktär: Bakom butikschefernas övergripande beskrivning av arbetsrotationen så 
sker fortlöpande modifikationer, både genom anställdas vardagliga 
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omförhandlingar och genom chefernas arbetsledning och justering av 
verksamheten.  
 
Begreppets tomhet gör att det inte fanns någon entydighet i de sätt som 
användandet av arbetsrotation formade könsgränser och -mönster i 
organisationerna. Att arbetsrotationens teoretiska potential som omförhandlare av 
könsgränser svårligen låter sig omsättas till praktik har i min studie att göra med 
att organiseringen av arbetet inte diskuterades i relation till könsmönster eller 
ojämställdhet. Snarare än som ett sätt att motverka könssegregering aktualiserades 
arbetsrotation istället som en åtgärd för att förbättra arbetsmiljön samt i vissa fall 
också för att öka effektiviteten. Oviljan att erkänna kön som en organisatorisk 
fråga medförde att det endast var de könsgränser som omgärdade arbetsuppgifter 
som klassades som repetitivt arbete av gällande arbetsmiljölagstiftning som kom 
att inkluderas i arbetsrotationen. Ibland påverkades också de arbetsuppgifter som 
ansågs möjliga att effektivisera. Av den anledningen påverkades i de flesta fall, om 
än i olika omfattning, de könade gränsdragningar som omgärdat utgångskassan 
(repetitivt arbete) av arbetsrotation. Det hände också, om än mer sällan, att 
könade gränsdragningar mellan olika varuavsnitt på golvet (effektivisering) 
omformades av arbetsrotationen. Förbutiken däremot innefattades vare sig av 
arbetsmiljöregler eller av effektivitetsåtgärder och av den anledningen var den 
också undantagen arbetsrotationen. Kategoriserat som ”kontorsarbete”, ansågs 
arbetsrotation i förbutiken, till skillnad från i utgångskassan, inte nödvändig för att 
motverka arbetets repetitiva karaktär. Det faktum att arbetet i förbutiken 
bestämdes av kundströmmar gjorde att det inte heller, likt varuplocket, ansågs 
möjligt att effektivisera genom rotation. Förbutiken dominerades i samtliga 
butikerna av kvinnor.  
  
 
Undantag från arbetsrotationen utgör fortfarande könade 
gränsdragningar, däremot rör de inte nödvändigtvis längre 
utgångskassan.  
 
Befintlig forskning om arbetsrotation i dagligvaruhandeln har visat hur 
diskrepansen mellan arbetsrotationens teori och praktik tenderar att relatera till 
arbetsplatsens könsmönster och framförallt könandet av utgångskassan som ett 
”kvinnojobb”. Sundin (1998a) och Christensons (2000) studier visar att chefer 
tenderar att förklara svårigheterna med att införa arbetsrotation med hänvisning 
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till de anställdas ovilja att korsa gränsen mellan kassan och golvet. Denna ovilja 
tillskrevs vidare både kassörskorna (trygga med sitt arbete i kassan) och de som 
arbetade på golvet (obenägna att beblanda sig med det lägre värderade 
kassajobbet). Huruvida detta motstånd är faktiskt eller inbillat är, som Sundin 
(1998a) påpekar svårt att utreda, men oavsett vilket hade det reella konsekvenser 
för hur arbetet kom att organiseras. I de fall arbetsrotation ändå införts visar 
tidigare forskning att motståndet mot att korsa gränsen mellan kassan och golvet 
medförde att kassan i slutändan tenderade att undantas från rotationen (Sundin 
2001), eller att i vissa män informellt gavs tillåtelse att undkomma arbetet i kassan 
för att deras arbetsinsats på golvet var för viktigt för att undvaras (Kvist 2006). 
Sammantaget tyder detta med andra ord på, som Sundin slår fast, att 
arbetsplatsernas könsmönster i praktiken visade sig övertrumfa ambitionen att 
införa arbetsrotation (Sundin 2001).  
 
Min studie bekräftar den bild som tidigare forskning uppmålat, nämligen att 
arbetsrotationens mångtydighet på olika sätt relaterar till könade gränsdragningar. 
Däremot visar min studie att det inte längre nödvändigtvis är könandet av 
utgångskassan och könade gränsdragningar mellan kassa och golv som 
karakteriserar denna mångtydighet. Tvärtom. I strid mot tidigare svensk forskning 
om arbetsrotation i dagligvaruhandeln (Kvist 2006; Sundin 2001) kan jag 
konstatera att i den närstuderade butiken utgjorde rotation mellan kassa och golv 
en förgivettagen del av arbetsbeskrivningen för både män och kvinnor. I fallet 
med butiken tycktes arbetsrotationen därmed ha brutit upp könandet av 
utgångskassan som ett ”kvinnojobb”. Både chefer och anställda beskrev dock att 
arbetsrotationen, precis som i litteraturen, till en början hade mötts med stort 
motstånd från de anställda. Det motståndet hade dock med tiden försvunnit och 
idag – nästan tio år senare – var rotationen självklar. I mina ögon finns det två 
viktiga komponenter som kan förklara kassarotationens stabilisering i butiken. 
Den första komponenten rör kassarotationens strukturerade och detaljerade 
schema. Bemanningen för varje kassa var schemalagd i detalj timme för timme 
och tillskillnad från i Kvists (2006) studie, fanns det inte något utrymme för att 
informellt förhandla bort sin kassatid. Det som säkerställde att kassaschemat 
efterlevdes var det starka missnöjet som uppstod kollegor emellan om någon var 
sen till sitt pass: eftersom kassan inte fick lämnas obemannad så innebar en 
försening automatiskt att den som hade passet innan fick jobba över. Den andra 
komponenten som kan förklara kassarotationens framgång är den mer 
övergripande standardiseringen och organiseringen av arbetet i butiken som gjort 
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att arbetet med varorna numera i huvudsak utgjordes av rutinartad varupåfyllnad. 
Den utvidgade arbetsrotationen gjorde i sin tur att majoriteten av de anställda 
därmed inte hade några arbetsuppgifter som de kunde hävda som sina ”egentliga” 
eller som mer viktiga än kassaarbetet (jfr Kvist 2006). När de anställda i övrigt 
sysslade med rutinartat varuplock sågs arbetet i utgångskassan av många som ett 
välkommet avbrott. Även om arbetet i kassan i sig inte var så uppskattat utgjorde 
det en möjlighet att vila benen en stund.  
 
Andra undantag från arbetsrotationen med relevans för könade gränsdragningar 
gick dock att urskilja. Som redan nämnts var förbutiken undantagen från 
arbetsrotationen och där, på den mycket begränsade och kontrollerade platsen i 
ständig interaktion med kunder, arbetade endast kvinnor. Ett ytterligare undantag 
bestod av att två män stationerade till frukt & grönt endast roterade mellan det 
varuavsnittet och utgångskassan utan att behöva delta i varuplocket på andra 
avsnitt. En handfull anställda, kvinnor och män, var på liknande sätt stationerade 
på ett särskilt avsnitt. Däremot var det bara männen på frukt & grönt som inte 
behövde delta i det slitsamma och inte särskilt omtyckta arbetet med att plocka 
frysvaror. För att inte riskera att bryta fryskedjan så behövde frysvarorna snabbt tas 
om hand när de anlände till butiken och därför var det viktigt att ”alla” – utom 
då de två männen – hjälptes åt. Genom att undantas från den generella rotationen 
kunde de två männen göra anspråk på arbetsuppgifter som var mer varierade och 
kreativa samtidigt som de kunde distansera sig från varuavsnitt med mer 
standardiserat och rutinartat arbete.  Sammantaget visar min studie av butiken 
därmed att medan undantagen från den generella arbetsrotationen medförde att 
ett antal kvinnor lämnades att utföra mer kontrollerade arbetsuppgifter (i 
förbutiken) så medförde de på ett motsatt vis att ett antal män kunde göra anspråk 
på mer varierade arbetsuppgifter (i frukt & grönt).  
 
En fråga som uppstår är hur representativ denna utveckling kan sägas vara för 
dagligvaruhandeln som bransch. Utgör den studerade butiken ett undantag eller 
är förändringen av utgångskassans könsmärkning mer utbredd? De nio butiker 
som de intervjuade butikscheferna basade över tyder på att den studerade 
butiken, snarare än att vara representativ, befinner sig i ena änden av 
utvecklingen. Av de nio butikerna hade fyra butiker fortfarande särskilda 
kassörskor anställda. Majoriteten av dessa var deltidsanställda kvinnor som endast i 
en begränsad omfattning korsade gränsen mellan kassa och golv.  I ytterligare tre 
butiker roterade de anställda mellan ett varuavsnitt och arbetet i utgångskassan. 
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Chefernas beskrivning tyder på att arbetets organisering bröt upp könade 
gränsdragningar mellan golv och kassa, men huruvida denna gräns ändå 
upprätthölls i den dagliga verksamheten (likt ex Kvists (2006) studie visade) kan 
jag inte uttala mig om. Sett till de nio butikerna var det endast en till butik som 
hade en liknande utvidgad arbetsrotation som den butik som omfattades av 
arbetsplatsstudien. Det som därmed tycks ha skett på dagligvaruhandelns 
arbetsplatser är kanske inte en generell uppbrytning av könade gränsdragningar 
mellan kassa och golv. Snarare har könsmönstren blivit mer varierade och mer 
komplexa än vad befintlig forskning har gjort gällande.   
 
 
Arbetsrotation gjordes möjlig genom standardisering snarare än 
utbildning, och är därmed en del av den generella utvecklingen av 
handelsarbetet 
 
Arbetsrotation diskuteras i litteraturen inte bara utifrån sin förändringspotential i 
relation till könsmönster, utan också som en motor för en mer övergripande 
kvalitativ utveckling av arbetet. Rotation och nödvändigheten av variation i 
arbetet är en del av konceptet Det Goda Arbetet (Johansson och Abrahamsson 
2007; Grönlund 2004). Arbetsrotation diskuteras också, tillsammas med 
exempelvis arbetsplatslärande och autonoma arbetslag, som en av komponenterna 
i diskurser om moderna organisationer (Abrahamssom 2014, se också Kvist 2006). 
De studier som finns om arbetsrotation inom professionellt servicearbete, som 
vårdpersonal och bibliotekarier, visar i linje med detta hur arbetsrotation ökat de 
anställdas kvalifikationer, motivation och tillfredsställelse (Baro 2012; Earney och 
Martins 2009; se också Kelliher och Riley 2003). Samtidigt finns det också 
indikationer på att arbetsrotation har delvis negativa konskevenser i form av ökad 
intensitet och arbetsbörda (Desombre et al 2005).  
 
En gemensam nämnare för de olika typer av arbetsrotation som synts i min 
undersökning är att de, snarare än via kompetensutveckling, möjliggjorts genom 
en ökad standardisering och en allt tydligare gränsdragning mellan kvalificerat 
arbete utfört av ett fåtal och standardiserat arbete utfört av de flesta. Det vill säga, 
istället för att de anställda har utbildas till att bemästra vidgade arbetsuppgifter, har 
de arbetsuppgifter som ingår i rotationen gjorts mer rutinartade, exempelvis 
genom att varubeställning centraliserats till ett fåtal personer. Rotationen var i 
den studerade butiken därmed omfattade i en kvantitativ bemärkelse, på så sätt att 
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de anställda roterade mellan kassan och samtliga varuavsnitt. Den var också 
omfattande med avseende på de anställdas rörelsemönster i och mellan butikens 
olika rum. I en mer kvalitativ bemärkelse var rotationen istället begränsad. Endast 
rutinartade och standardiserade arbetsuppgifter – kassaarbete och varuplock – 
omfattades av arbetsrotationen. Även intervjustudien med butikscheferna tydde 
på sambandet mellan ökad rotation och – ökad standardisering, dock i den 
bemärkelsen att arbetets komplexitet på de större butikerna användes som ett 
argument till varför en ökad rotation mellan olika varuavsnitt på golvet inte var 
möjlig i praktiken: Det skulle göra det för svårt för de anställda att mäkta med.   
 
Mot bakgrund av min studie kan jag därmed konstatera att arbetsrotation är en 
del av – snarare än en motkraft till – den mer övergripande standardiseringen av 
handelsarbete. Sociologen Anne Grönlund (2004) nämner i sin studie av 
Flexibiltietens gränser att det finns en potentiell motstridighet mellan olika 
flexibilitetsstrategier. Medan den flexibilitet som arbetsrotation skapar frammanar 
mer långsiktiga bemanningsstrategier och ökade investeringar i de anställda i form 
av utbildning, skapas andra typer av flexibilitet tvärtom genom kortsiktiga och 
lösa anställningsformer. Denna motstridighet torde vara trängande inte minst i 
dagligvaruhandeln, där visstids- och deltidsanställningar är norm (Boman et al 
2012; Boman och Strömbäck 2014; Carlén 2008; Mulinari 2004; Svensk Handel 
et al 2013). Min studie visar dock att motstridigheten hanteras genom en 
standardisering av de uppgifter som ingår i arbetsrotation. Därmed kunde 
arbetsrotation användas utan att några mer omfattande investeringar i de anställda 
i form av utbildning eller en mer långsiktig bemanningsstrategi blev nödvändiga.  
 
Arbetsrotationens kvantitativa karaktär gör att de anställda har fått mindre snarare 
än mer kvalificerade arbetsuppgifter. En kvantitativ expansion, och särskilt 
möjligheterna att röra sig i och mellan butikens olika rum under arbetet, är dock 
inte utan betydelse. I jämförelse med att arbeta endast i kassan, eller – för den 
delen – endast vid ett varuavsnitt, så ger varuplocket på de olika avdelningarna 
indirekt de anställda kunskaper om aktuellt sortiment, dess placering och 
pågående kampanjer, kunskap som underlättar servicen till kunder och arbetet i 
kassan. Vidare skapar den kvantitativa expansionen ett mervärde också på så sätt 
att den ökade rörelsen i rummet ger de anställda möjlighet att hantera kunder 
med fler strategier än att ”se glad ut och le åt nästa kund”, som en av de anställda 
i artikel två beskrev det (Johansson och Lundgren 2015). Rörelsen i och mellan 
butikens olika rum ökar möjligheten att tillfälligt undkomma kunder, chefer och 
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kollegors ”kontrollerande blickar”. Rörelsen i rummet gör med andra ord något 
med arbetet utöver att utgöra transportsträckor.  
 
 

Könade gränsdragningars rumslighet och 
neutralisering 
 
Arbetsplatsernas könsmönster döljer könade gränsdragningar som 
anställda såväl som chefer bidrar till att upprätthålla genom vardagliga 
praktiker  
 
Uppgiften för feministiska organisationsforskare är, som Joan Acker (1990) 
formulerar det, att skapa kunskap och förståelse om arbetslivets ojämlikhet och 
könsmönster på arbetsplatsnivå. Med utgångspunkten i antaganden om könade 
orgnisationer kan detta ske genom en vändning mot de vardagliga praktiker som 
organisationer utgör. Därigenom kan de mer breda penseldag som kvantitativa 
studier av arbetsmarknadsnivån skapar situeras i en mikropolitisk kontext att 
kvalitativt studera. Utgångspunkten att kön, arbete och organisation är 
sammanflätade gör vidare att organisationer inte kan reduceras till arenor i vilka 
kön skapas och upprätthålls. Istället utgör könade organisationer lika mycket en 
konstruktion av organisationer som en konstruktion av kön, vilket därmed 
påminner om hur görandet av kön (och arbete) är ovillkorligt kontextuellt och 
situerat.  
 
Inspirerad av de täta beskrivningar av könade organisatoriska praktiker som 
utförts av bland andra Korvajärvi (1998, 2002), Abrahamsson (2009) och Acker 
(1990, 2006), har jag visat hur arbetets organisering - chefernas arbetsledning 
likväl som de förhandlingar som sker mellan de anställda - format 
förutsättningarna för könsgörande. I den bemärkelsen är könade maktrelationer 
och normer i organisationer, likt den norska sociologen Elin Kvande (1999) 
påpekar, inte något som män eller kvinnor faller offer för eller drabbas av. Snarare 
är det något som de, genom kontextuellt tillgängliga strategier och verktyg, är 
aktiva participants in the construction process (Kvande 1999: 325). Min studie har 
bidragit med empiriska beskrivningar av hur detta görande sker i praktiken. Det 
gör i sin tur att kunskapen om kön och organisation inte stannar vid att kartlägga 
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könsmönster och dess effekter utan också innefattar hur könssegregering skapas 
och görs möjlig genom vardagliga praktiker.  
 
Mitt sätt att förstå hur kön mer konkret gjordes i materialet är i termer av könade 
gränsdragningar. I de två nästföljande delarna, om gränsdragningarnas rumslighet 
respektive dess neutralisering, beskriver jag detta mer ingående. 
 
 
Könade gränsdragningars rumslighet: rummet utgjorde ömsom en 
resurs för, ömsom ett hot mot möjligheterna att dra gränser 
 
Fördelning av arbete och positioner är också en fördelning i rummet (jfr ex 
Acker 1990). I det avseendet kan rumslighet sägas vara en del av de flesta studier 
om könsmönster och segregering i organisationer. Däremot vill jag påstå, att 
rummet i den mån det explicit omnämns i könade arbetsplatsanalyser, framförallt 
har fått tjäna som en metafor för könssegregering, som ett sätt att synliggöra 
makthierarkier och/eller symbolisk könskodning. I linje med det som har kallats 
en rumslig vändning i sociologi och organisationsstudier (se ex Halford 2004; 
Kornberger och Clegg 2004; Taylor och Spicer 2007;), och med influenser från 
feministisk geografi (se ex Massey 1994; McDowell och Massey 1984; Spain 
1993) så har frågor om rumslighet kommit att undersökas på delvis nya sätt i 
studier av könade organisationer. Mer specifikt handlar det om att analysera hur 
rumslighet på den mikropolitiska skalan av organisationer, symboliskt likväl som 
materiellt, är en aktiv del av de sociala praktiker som utgör arbetsplatser.  
 
Ambitionen att synliggöra sammanflätningar mellan rumslighet, kön och 
organisationer låter sig inte helt lätt överföras till den undersökande praktiken, 
inte minst för att rumslighet tenderar att vara svårfångad och mångtydig till sin 
karaktär. I ett försök att reda ut olika betydelser av rumslighet har jag (tillsammans 
med Lundgren) utgått från Hernes (2004) begrepp boundary work och korsat det 
med teorier om organisationers könade karaktär. Avhandlingens bidrag till det allt 
mer växande fältet om rum, kön och organisation utgörs därmed av 
begreppsutveckling såväl som empiriska analyser.  
 
Mitt resultat visar hur rummet var en del av de könade gränsdragningar som jag 
har studerat. Rummet utgjorde både en potentiell resurs (som i fallet med 
förbutiken) och ett potentiellt hot (som i fallet med frukt & grönt) för 
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gränsdragningar i butiken. Detta gällde också för de anställdas möjligheter att göra 
anspråk på specifika arbetsuppgifter. Det jag på så sätt kunde tygliggöra var hur 
specifika rumsligheter utgjorde ett verktyg för att göra anspråk - samt utmana 
andras anspråk – på arbetsuppgifter och funktioner. Det faktum att förbutiken 
(Johansson och Lundgren 2015) var placerad utanför ingången till butikens säljyta 
bidrog till dess perifera position i anställdas och chefers beskrivningar av 
verksamheten. När förbutiken på så sätt sågs som ”något annat” än den övriga 
butiken, så var det inte heller någon som tycktes reflektera över varför förbutiken 
inte ingick i arbetsrotationen. Detta kan i sin tur jämföras med frukt & grönt 
(Johansson 2015), som var placerad i den stora säljytan sida vid sida med andra 
varuavsnitt utan väggar eller dörrar som definierade dess gränser. Att den separata 
organiseringen av det avsnittet var mer ifrågasatt skulle kunna förklaras med att 
den innebar att några anställda slapp delta i arbete (plocka frysen) som egentligen 
var ålagd ”alla” att göra och som majoriteten tyckte illa om att utföra. Den 
separata organiseringen av förbutiken innebar istället att majoriteten av de 
anställda slapp utföra ett arbete som sågs som instängt, stressigt och, även det, illa 
omtyckt. Min övertygelse är dock att också dess placering i rummet var 
avgörande. Avsaknaden av dörrar och väggar, tillsammans med det faktum att 
frukt & grönt var placerad precis bredvid frysdiskarna, gjorde det uppenbart varje 
gång frysvarorna levererades till butiken, att alla, utom de två männen från frukt 
& grönt, deltog i arbetet. Det var också så att de anställda oftast tittade rakt mot 
frukt & grönt medan de utförde det fysiskt påfrestande arbetet vid frysdiskarna. 
Transparansen mellan de två varuavsnitten medförde därmed en ständig 
påminnelse om att några i praktiken var undantagna det arbete som ”alla” 
egentligen skulle utföra.  
 
Vad, utifrån min studie, kan ett fokus på rumslighet sägas tillföra förståelsen för 
könade organisationer? I mina ögon är svaret på den frågan att rumslighet hjälper 
till att betona betydelser av det här och nu i vilket kön görs i organisationer. I 
förlängningen innebär det också ett sätt att betona det materiellas betydelse för 
könsgörandet och för den process varigenom kön blir till. Rummet är en del av 
det som formar förutsättningarna för vad kön – i ett givet sammanhang – kan 
komma att bli. Som ett sätt att vidareutveckla den empiriska och teoretiska 
kunskap som avhandlingen skapat vill jag fortsätta mina studier av görande av 
gränsdragningar i organisationer till att innefatta gränser inom såväl som runtom 
organisationer liksom dess sammanflätningar, inte bara med kön, utan också klass 
och etnicitet. En analys av gränsdragningar runtom organisationen skulle 
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exempelvis kunna öppna upp för en mer nyanserad kunskap om det som 
Hedenborg och Åmossa (2000) påpekat om handelsarbetets rasifierade karaktär. 
Enligt dem har människor med invandrarbakgrunds svårighet att etablera sig på 
arbetsmarknaden bland annat resulterat i att de i högre utsträckning startar egna – 
eller arbetar i andras – mindre familjeägda butiker, än att vara verksamma inom 
de större detaljhandelskedjorna (jfr Mulinari 2007 för en diskussion om rasifierade 
gränsdragningar mellan olika caféer/ restauranger i Malmö). Precis som Acker 
(2006, 2012) utvidgat sin analys av de sociala processer som utgör organisationer 
från produktion av kön till produktion av ojämlikhet, så ser jag det som möjligt 
att fortsätta utvecklingen av Hernes (2004) fysiska, sociala och idémässiga 
gränsdragningar till att innefatta också görande av sammanflätningar mellan kön, 
etnicitet och klass. Vid sidan av att bidra med intersektionella analyser av arbete 
(se ex Mulinari och Sehlberg 2011; 2013), har ett sådant angreppssätt också 
potential att nyansera förståelsen av organisationers ofta komplexa och multipla 
karaktär. 
 
 
Könade gränsdragningar gjordes möjliga genom könsneutrala praktiker 
som distanserade frågor om kön från organisationen 
 
I linje med Korvajärvi (2002, 2011), Grosen et al (2012) samt Acker (2006) visar 
min studie att könade gränsdragningar gjordes möjliga genom att kön 
neutraliserades till en icke-fråga för organisationen. Kunskapen om hur 
könsgränser i konkreta fall görs möjliga genom neutralisering utgör ett viktigt 
bidrag till att förstå segheten i arbetslivets könade karaktär. Det visar också den 
produktiva makt som finns i vardagligt meningsskapande av kön. 
 
Det främsta sättet kön omnämndes i mitt material var ”inte alls”. Ingen av de 
intervjuade cheferna beskrev sina verksamheter i termer av kön, trots att samtliga 
butiker exempelvis dominerades av kvinnor bland de anställda och av män bland 
cheferna. När chefer och anställda (oftast till följd av mina direkta frågor) berörde 
frågor om kön eller könade gränsdragningar var en form av förståelse tydligt 
dominerande: Om kön spelade roll för organisationen så var det för att män och 
kvinnor är olika, har olika egenskaper, preferenser, behov osv. Det kunde 
exempelvis handla om att dominansen av män bland chefer förklarades genom att 
det kanske inte funnits några kvinnor som sökt tjänsten, eller att män kanske inte 
ville arbeta i förbutiken. Medan män och kvinnors skillnader framstod som 
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vedertagna, var det långt mer kontroversiellt att hävda att kön på andra sätt 
strukturerade verksamheten. Tvärtom tycktes det viktigt att framhäva principen 
om likabehandling som rådande, vilket därmed gjorde att kön kunde distanseras 
från organisationen och göras till en icke-fråga för verksamheten. Samtidigt 
gjorde betonandet av könsskillnader och betydelsen av kön för individer det 
möjligt att förklara de könsgränser som faktiskt fanns i organisationen.  
 
Sett till befintlig forskning om kön och organisation är det tydligt att kunskapen 
om de till synes förgivettagna antaganden om män och kvinnors ”naturliga 
skillnader” som kan finnas på arbetsplatser inte är ny. Tvärtom tycks liknande 
observationer vara en del av de flesta arbetsplatsstudier. Christenson (2000) 
skriver exempelvis om det ”könskompletterära tänkande” som fanns på den 
livsmedelsbutik som hon analyserat och hur det i sin tur fungera[de] som en 
legitimering av rådande könssegregering (Christenson 2000:118). I huvudsak rörde det 
sig om antaganden om att vissa arbetsuppgifter, som de fysiskt tunga, passade män 
bättre, medan andra arbetsuppgifter, som att arrangera varorna snyggt, passade 
kvinnor bättre. Sundin (1998a) anger hur kvinnor på de livsmedelsbutiker som 
hon studerat antogs ha den ”känsla och blick” som krävs för att arbeta med frukt 
& grönt, medan kylan (i mejeriet eller i frysen) ansågs mindre skadliga för män än 
kvinnor. Det faktum att de på den butik som jag studerat snarare var män som 
förknippades med frukt & grönt visar det godtyckliga med hur kön och arbete 
ofta görs. Liknande observationer har gjorts också i andra branscher. 
Abrahamsson (2014) och Sjögren (2015), för att nämna några, visar hur 
antaganden om könsskillnader användes för att förklara rådande könssegregering 
inom tillverkningsindustrin respektive teknikforskningsinstitutioner.   
 
Det som framförallt har tilltalat mig i studiet av hur kön neutraliseras i 
organisationer är inte att begreppen öppnar upp för att synliggöra antaganden om 
naturliga könsskillnader. Det som tilltalat mig är att de öppnar upp för en 
förståelse av det motstridiga i könade organisationer, där kön samtidigt tycks vara 
både frånvarande och närvarande i beskrivningar av arbetsplatser. Det väsentliga 
är i mina ögon därmed hur kön – genom att just göras till naturliga könsskillnader 
– kan distanseras som en icke-fråga för organisationer. Med de verktyg som 
Korvajärvi (2002, 2011) samt Acker (2006) formulerat, blir det som i många 
studier endast nämns som en del av en mer övergripande diskussion motiverat att 
placera mitt i analyser av hur kön görs i organisationer. Utöver att skapa en 
brygga mellan å ena sidan antaganden om naturliga könsskillnader och å andra 
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sidan till synes könsneutrala organisationer (se ex Abrahamsson 2009) ger det 
förutsättningar för att förstå vad kön gör i organisationer.  
 
Mitt empiriska bidrag till befintlig kunskap om hur kön neutraliseras i 
organisationer är analyser av hur neutralisering inte bara rör potentiella konflikter 
relaterade till arbetsfördelning utan också mer svårgreppbara aspekter av 
arbetsplatsen. På den studerade butiken kunde de antaganden om kön som 
användes i beskrivningar av organisationen sammanfogas till stereotyper om the 
gossipy and monitoring woman och the wimpy and inattentive man. Dessa stereotyper 
gjorde i sin tur att de konflikter som, analyserade i relation till könade 
organisationser, kunde relateras till anställningsstruktur och arbetets organisering, 
istället sågs som grundade i män och kvinnors olikheter. När problemen därmed 
inte kvalificerade sig på den organisatoriska dagordningen lämnandes de att lösas 
mellan de anställda, vilket i sin tur ytterligare kom att förstärka antagandena om 
exempelvis kvinnors bristande kommunkationsförmåga. Den produktiva makt 
som inryms i antaganden om vad män och kvinnor ”är” - hur de bidrar till att 
skapa den verklighet som de säger sig beskriva – kunde därmed betonas i mina 
analyser.   
 
 

Handelsarbete och dess materialitet
 
Utvidgningen av självserviceprincipen gör att arbetet i 
dagligvaruhandeln karakteriseras av interaktion med varor snarare än 
kunder  
 
Förändringen av dagligvaruhandeln har under de senaste decennierna medfört att 
ett mindre antal anställda idag säljer mer på färre men större butiker (Arnberg et 
al 2005; Grape och Gustavsson 2007; RAMS/SCB; SCB 2005). En del av det 
som möjliggör denna utveckling, men som har placerats utanför denna studie, är 
introduktionen av ny teknik. Framförallt informationsteknologi, med vars hjälp 
många av de tidskrävande arbetsuppgifter som tidigare sköttes manuellt har 
reduceras (Fuller et al 2009; Hjelm 2010; Kvist 2006; Price 2011; Stymne 1989). 
En ytterligare faktor som bidragit till utvecklingen är förändrade servicenormer 
och utvidgningen av den självserviceprincip som introducerades i Sverige under 
1950-talet (Sandgren 2009). Framväxten av större stormarknader på externa 
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marknadsplatser i utkanter av städer har medfört att konkurrensen mellan butiker 
i allt högre utsträckning avgörs på basis av låga priser, snarare än den personliga 
service och närhet som karakteriserar mindre kvartersbutiker och lanthandlare. 
Eftersom personalen är en av de stora utgiftsposterna för butiker (Kvist 2006) så 
leder prispress av varor därmed också till en pressad bemanning. Ett sätt att pressa 
bemanningen är genom en systematisk användning av deltids- och 
visstidsanställda (Boman et al 2012; Boman och Strömbäck 2014; Carlén 2008; 
Mulinari 2004; Svensk Handel et al 2013). Ett annat är genom att kunden i så 
hög utsträckning som möjligt själva handlar sina varor. Snarare än att serva 
kunderna direkt så blir huvuduppgiften för de anställda istället indirekt service, 
och att ordna butiken på ett sådant sätt att kunden kan – och uppmuntras till att – 
handla själv. 
 
Mot bakgrund av den övergripande utvecklingen av dagligvaruhandeln pekar 
min studie på hur arbetet förändras till dess organisering så väl som innehåll. Den 
huvudsakliga delen av indirekt service består av att plocka varor och att se till så 
att hyllorna är välfyllda och inbjuder till köp. För de med mer kvalificerade 
uppgifter handlar det också om att placera varorna så att det stimulerar till 
”merköp”, exempelvis genom att sambandsvaror såsom tacokryddan placeras 
bredvid nötfärsen snarare än på dess traditionella plats bland andra torrvaror. Vad 
detta berättar är att det är varorna och deras placering, snarare än de anställda, 
som utgör den främsta kommunikatören med kunderna (jfr Pettinger 2006). 
Denna förskjutning förstärks ytterligare av att den indirekta servicen sköts mer 
effektivt vid tider då det är minst kunder i butiken, det vill säga mornar och 
förmiddagar. Under eftermiddagar och kvällar, när antalet kunder är som högst i 
butiken, är personalstyrkan därmed mindre än tidigare på dagen.   
 
Utvecklingen mot självservice och fokus på kvantitet snarare än kvalitet är i ett 
vidare perspektiv inte entydig. I en svensk kontext går det idag att urskilja ett 
ökat intresse för mat och matlagning. En potentiell implikation av matintresset är 
att dagligvaruhandelns anställda och deras kompetenser skulle få en ökad 
betydelse som konkurrensmedel, vilket därmed också skulle stärka deras position 
och status i relation till arbetsgivarna. I praktiken tycks trenden dock framförallt 
ha materialiserats i en ökad närvaro av professionella kockar, bagare, fiskhandlare 
osv och så kallade ”butiker i butiken” som växt fram. Till skillnad från den 
tidigare ”styckmästeraren” som förr utgjorde en tydlig (manligt kodad) 
statusposition i butiken (se ex Sundin 1998a, 2001), så är dagens hantverkare i 
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hög grad anställda av externa organisationer (ex bageri, fiskhandlare) som hyr en 
plats inne i butiken för sina verksamheter. Det är alltså de – och inte de ordinarie 
butiksanställda som står för spetskompetensen om de mer exklusiva livsmedlen. 
Den service som det är tänkt att majoriteten av dagligvaruhandelns anställda ska 
konkurrera med utgörs fortfarande av snabbhet och tillgänglighet, snarare än av 
kunskap och kulturellt kapital.  
 
Hur kan utvecklingen mot indirekt service i förlängningen tänkas påverka 
dagligvaruhandelns könsmönster? Den riktning i vilken arbetslivets könsmönster 
förändras låter sig inte lätt förutspå (se ex Abrahamsson 2014), något som i 
detaljhandeln ytterligare förstärks av komplexiteten i arbetets utveckling. Utifrån 
befintlig kunskap om handelns könsmönster vill jag dock drista mig till att göra 
några kvalificerade gissningar. Beaktat att det framförallt är interaktionen med 
kunder som har förknippats med kvinnors arbete (se ex Belt et al 2002; 
Hedenborg och Åmossa 2000; McDowell 2000; Leidner 1991), medan 
varuhantering i högre grad setts som mäns arbete (Kvist 2006; Tolish och Briar 
1999, se också Williams 2004), kan ökningen av indirekt service tänkas göra 
handelsarbetet mindre associerat med kvinnor. För detta talar vidare befintlig 
statistik: Sedan år 1970 har andelen män i dagligvaruhandeln, om än i en försiktig 
takt, ökat från 26 % till 33 % av de anställda år 2010 (RAMS/SCB). Sett till hur 
handelsarbetet blivit allt mer standardiserat, framträder dock en annan möjlig 
utveckling, nämligen att degradering av arbetets status tvärtom skulle stärka dess 
association till kvinnor. Monotont arbete har av tradition förknippats med 
kvinnors plats i arbetslivet (se ex Baude 1992; Belt et al 2002) och arbete som fått 
ökad status tenderar att kodas i maskulina termer (se ex Abrahamsson 2003; 
Sommestad 1994). Män har i handeln ofta visats kunna göra anspråk på den 
varuhantering som kräver särskilda yrkeskunskaper och medför högre status 
(Sundin 2001; Åmossa 2004). Om sådant arbete minskar på butikerna kan 
andelen män därmed tänkas göra detsamma.  
 
När ökningen av indirekt service såväl som standardiseringen beaktas så är den 
mest rimliga utvecklingen av dagligvaruhandelns könsmönster, i mina ögon, att 
det framförallt är unga män – snarare än män generellt – som kommer att utgöra 
en allt större del av de anställda. I linje med detta visar exempelvis brittiska studier 
att aversionen mot att utföra handels- och servicearbete i huvudsak gällde äldre 
män som tidigare arbetat inom traditionellt manliga yrken. Yngre män var 
däremot mindre benägna att se handels- och servicearbete som ett ”brott” mot 
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deras manlighet, dels för att många såg arbetet som tillfälligt, dels för att arbete 
inte tycktes vara lika central för deras identitetsskapande som för äldre 
generationer (Roberts 2011; Nixon 2009; McDowell 2000). Min intervjustudie 
tyder vidare på att det bland butikscheferna fanns en uppfattning om att just unga 
män var mest lämpade för snabbt och effektivt varuplock – förutsatt dock att de 
arbetade tillsammans med äldre kvinnor som kompenserade för deras ”valpighet”. 
Samtidigt fanns det bland cheferna också en uppfattning om att män i högre 
utsträckning än kvinnor tenderade att lämna handeln efter några år till förmån för 
bättre betalt arbete i andra branscher (Johansson et al 2015). Om utvecklingen av 
dagligvaruhandelns, i enlighet med mitt siande, skulle gå mot att de anställda i allt 
högre grad karakteriseras av å ena sidan unga män på genomfart och å andra sidan 
äldre kvinnor som stannat kvar, gör det i sin tur att intersektioner av ålder och 
kön blir allt viktigare för en nyanserad förståelse av arbetsplatserna. De bidrag som 
min studie kan göra till sådan forskning gäller framförallt empiriska indikationer 
rörande hur unga män tenderar att ”mammas” av äldre kvinnor (Johansson 2015; 
jfr Korvajärvi, 2002; Ollilainen and Calasanti, 2007; Simpson, 2004), liksom hur 
stereotypa antaganden om hur kvinnor ’är” formar framförallt äldre kvinnors 
möjligheter att få gehör för deras kritik av organisationen (Johansson opublicerat 
manus; jfr Irni 2009).  
 
 
Befintliga begrepp som tar sin utgångspunkt i direkt service utgör 
trubbiga verktyg för att förstå variationen i handelsarbete  
 
Betoningen på indirekt service gör i min mening att de teoretiska begrepp som 
använts för att göra könade analyser av servicearbete riskerar att ge en delvis 
förenklad bild av det arbete som utförs i dagligvaruhandeln. Jag tänker särskilt på 
begreppet emotionellt arbete (Hoschschild 1983, se även Bolton och Boyd 2003; 
Brook 2009; Warhurst och Nickson 2009). Begreppet kan vara användbart för att 
förstå den del av arbetet i butiken som sker i utgångskassan eller förbutiken (se ex 
Hughes och Tadic 1998; Nickson mfl 2001). Likaså kan begreppet ha bäring på 
handelsarbete som exempelvis är mer inriktat på försäljning, där lönen är 
provisionsbaserad, eller butiker där de anställdas uppmärksamhet och småpratande 
är en del av servicen. Däremot anser jag att ett alltför stort fokus på det 
emotionella i arbetet tenderar att osynliggöra det faktum att en växande del av 
handelsarbetet, inte minst i dagligvaruhandeln, idag sker i interaktion med varor 
snarare än kunder.  



105 
 

 
Arbetet med varorna sker däremot inte frånskilt från kunderna. Tvärtom. Frånsett 
timmarna på morgonen innan butiken hade öppnat, så tycktes kundernas närvaro 
vara en förgivettaget del av arbetet på golvet som också formade dess utförande. 
Av den anledningen ser jag det inte som möjligt, att likt Korczynski (2005), 
definiera de materiella aspekterna av handelsarbetet genom att kontrastera det 
mot interaktion med människor. Det skulle osynliggöra de specifika sätt på vilka 
interaktionen med varor också till en viss del är en interaktion med kunder. De 
anställda avkrävdes att hålla sig själva och butiksytan tillgänglig för kunderna, 
medan de packade varor. I en väldigt konkret bemärkelse så innebar detta 
exempelvis att de anställda inte kunde ”breda ut sig så mycket” när de packade 
varor så att gångar och hyllor blockerades för kunder. Inte heller fick de anställda, 
som många hade under morgontimmarna innan butiken öppnat, ha hörlurar i 
öronen med musik eller radio. Kunderna hade företräde, både till rummet och till 
de anställdas uppmärksamhet. Likafullt finns häri en väsentlig skillnad: På 
butiksgolvet ålåg uppgiften att initiera kontakten mellan kund och anställd 
kunden, inte den anställda. Fram till dess att kunderna tog denna kontakt hade de 
anställda sitt huvudsakliga fokus – med sina kroppar och med sina ögon – vänt 
mot varorna snarare än kunderna. I den bemärkelsen hade kund och anställd sina 
respektive projekt som motiverade deras vistelse på butiksgolvet – att ta ned varor 
från hyllan till korgen/vagnen respektive att plocka upp varor från lastpallar till 
hyllan. Självserviceprincipens tillämpning innebar att dessa två projekt – i 
”normalfallet” – var tänkta att fullföljas utan att deras vägar i någon större 
utsträckning korsades. De anställda var exempelvis inte, som vi var på den 
närbutik som jag själv arbetade på i många år, ålagda att ta ögonkontakt med och 
hälsa på alla kunder de såg i butiken. Den studerade butikens storlek och de 
tusentals kunder som varje dag besökte den gjorde detta till en omöjlighet.  
Kravet på de anställdas tillgänglighet för kunden såg dock olika ut beroende av 
butikens tid och rum. Under tider när det var långa köer vid utgångskassan så 
visade exempelvis kunderna en tydlig förväntan på att eventuell personal som 
befann sig i närheten skulle öppna en kassa till för att ”ta bort” kön. En lång kö 
kan därmed sägas övertrumfa varorna i fråga om prioriteringsordning. Kundernas 
företräde till rummet och de anställdas underliggande krav på tillgänglighet 
understryker också tanken om kundens primat. När jag problematiserar arbetets 
emotionella karaktär så är det med andra ord inte ett ifrågasättande av att arbetet 
formas av kundens närhet samt deras företräde till butiken och de anställdas 
uppmärksamhet. Det jag istället ställer mig frågande till är huruvida emotionellt 
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arbete utgör den mest lämpade ingången för att förstå och analysera interaktionen 
mellan kund och anställd i det typ av handelsarbete som jag har studerat.  
 
Vid sidan av emotionellt arbete har begreppet estetiskt arbete i allt större 
utsträckning kommit att användas för att analysera handels- och servicearbete 
(Nickson et al 2005; Pettinger 2004; Warhurst och Nickson, 2007: Williams och 
Connell 2010). Framförallt syftar estetiskt arbete på att synliggöra och analysera 
hur arbetsgivare inte bara kommodifierar anställdas emotioner utan också dess 
kroppsliga dispositioner som del av den services som erbjuds. Även här ser jag att 
begreppet har bäring exempelvis mot butiker som har en tydlig brandingstrategi, 
som säljer en livsstil snarare än enstaka plagg eller artiklar och där de anställdas 
förkoppsligande, tillsammans med exempelvis butiksytans utformning och den 
musik som spelas, används för att manifestera konceptet. Däremot tycks 
begreppet mindre relevant för att analysera och förstå det signifikanta med arbetet 
i dagligvaruhandeln. Arbetsuniformen, den slitstarka och inte särskilt smickrande, 
signalerar snarast att här är det praktiska snarare än estetiska värden som är 
bärande. Uniformen kommer i en herrmodell och en dammodell, i den 
bemärkelsen är den tydligt könad. Skillnaden mellan de två modellerna tycks 
dock ofta vara marginell, herrbyxan är något rakare i snittet, dambyxan något 
högre i midjan, vidare över stussen och generellt i mindre storlekar. Som artikel 
tre (Johansson 2015) tydliggör så fanns det ett visst utrymme att utmärka en mer 
personlig stil med hjälp av smycken och frisyr. Likafullt så kan jag inte se att det 
fanns något särskilt sätt att look right och sound right som tycktes styra de anställdas 
sammansättning (Williams och Connell 2010).  Möjligen ”hel och ren” men då 
det är ett utseendeideal som kan sägas utgöra grunden i de flesta sociala 
sammanhang så håller jag det inte som signifikant för det typ av arbete som jag 
studerat. I undersökningar av estetiskt arbete så är etnicitet liksom kön ofta en 
bärande del av analysen över kroppsliga dispositioner. Som redan nämnts hade 
samtliga av de anställda i butiken (under tiden av studien) ljus hy och alla pratade 
svenska utan brytning. Vid sidan av enstaka finskklingande namn så var det en 
homogen grupp sett till etnicitet. Likafullt tror jag inte att begreppet estetiskt 
arbete ensamt kan användas för att analysera och synliggöra rasifierade 
inneslutnings- och uteslutningsmekanismer på arbetsmarknaden och i 
organisationer. På samma sätt ser jag inte heller att estetiskt arbete utgör den mest 
lämpade ingången för att analysera de kroppsliga dispositioner som formas genom 
dagligvaruhandelns praktiker. Inte minst det sätt som arbetet med tiden tenderar 
att lämna kroppsliga avtryck, som krökta ryggar, värkande axlar eller fårade 
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händer (se ex Christenson 2000), och hur det i sin tur formar de anställdas 
yrkesidenitet och erfarenheter av arbete, utgör enligt mig ytterst intressanta frågor 
för framtida forskning. Estetiskt arbete, och de kroppsliga dispositionernas 
kommodofiering som del av den service som kunden erbjuds, utgör dock ett 
trubbigt verktyg för att förstå det typ av arbete som jag har studerat. Säkert är det 
också därför som begreppet inte heller, så vitt jag har kunnat se, har använts i 
studier av dagligvaruhandeln. 
 
 
Handelsarbetets materialitet – eller sociomaterialitet – utgör en 
nödvändig ingång för att nyanserad kunskap om arbetet i 
dagligvaruhandeln  
 
Min studie har visat att det behövs delvis andra begrepp och teoretiska ingångar 
för att förstå arbetet i dagligvaruhandeln och därmed också komplexiteten och 
variationen i det som inryms i handelsarbete. Inom ramen för avhandlingen, där 
huvudfokus har placerats på arbetets organisering och där arbetets förändrade 
beskaffenhet framförallt har berörts i ljuset av arbetsrotation, har jag sökt att 
betona arbetets materialitet (jfr Pettinger 2006). Mitt intresse för det materiella 
tog sin början i en önskan att synliggöra den omfattning som de anställda arbetade 
med varor, samt hur varornas specifika materialitet formade dess hantering och 
därmed också hur arbetet kunde gå till. I de bifogade artiklarna berörs detta 
framförallt i artikel tre (Johansson 2015) i diskussionen om hur grönsakernas 
beskaffenhet, i jämförelse med kolonialvaror, gjorde det svårt att standardisera 
arbetet. Utbudet av grönsaker varierar hos leverantörerna över säsongen, oftast 
vecka till vecka, och varorna säljs färska, i huvudsak i lösvikt. Variationen i 
utbudet måste i sin tur mötas med en liknande variation av varornas placering i 
butiken, vilket gjorde att arbetet med att plocka varor därmed innefattade att 
hantera var och hur de skulle arrangeras. Varornas färskhet gjorde vidare att de 
anställda också hade att bedöma varornas kvalitet och säkerställa så att inga 
skämda produkter fanns i sortimentet. På kolonialavdelningen däremot, där 
tillgången hos leverantörerna är mer stabil, var det möjligt att strukturera hyllorna 
på ett sådant sätt att hyllkantsetiketter definierade en avgränsad plats – med ett 
visst antal ”ansikten”, eller rader – för varje vara. På kolonialavdelningen inrymde 
arbetet med att plocka varor därmed inte några kvalitativa bedömningar, istället 
var det begränsat till en fråga om att placera varorna på deras plats i hyllan. 
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Vid sidan av varornas betydelse för möjligheterna att standardisera arbetet 
framkom i de anställdas beskrivningar också andra sätt på vilka det materiella 
formade arbetet. Tydligt var exempelvis att arbetet med att plocka varor 
upplevdes mindre monotont om arbetet gick snabbt och pallarna med varor 
avverkades i snabb takt. Men olika varor gick olika lätt – och därmed snabbt – att 
plocka. Mest lättarbetat var kolonialvaror, som havregryn eller pasta, där hela 
kartonger kunde lyftas direkt in i hyllan. Tvärtom var det med hygienartiklar eller 
barnmat. De små flaskorna och burkarna – som oftast var av glas – var omständiga 
och tidskrävande att hantera. Förpackningarnas form gjorde dem svåra att stapla 
och hantera, oftast behövdes de lyftas över en och en från kartongen till hyllan, 
vilket gjorde att arbetet gick sakta, sakta. Varor förpackade i glas gick dessutom 
lätt sönder om de föll ned på butikens hårda stengolv och att städa upp en sörja av 
puré och glassplitter innebar ett irritationsmoment för de anställda. Vidare 
berörde beskrivningarna av arbetet också betydelser av de olika butiksrummens 
materialitet, exempelvis hur arbetet formades av den varierade temperaturen. Det 
tycktes vedertaget bland de anställda att arbetet med att packa upp djurfoder, som 
kattmatsburkar eller torrfoderssäckar för hundar hörde till de minst omtyckta 
uppgifterna för i den delen av butiken var det av någon anledning varmt. På 
motsvarande sätt innebar arbetet i mejeriet att de anställda bokstavligen befann sig 
i ett kylskåp. Kylan gick att stänga ute med kläder, vilka visserligen gjorde arbetet 
otympligt, medan ljudet från kylfläktarna var svårare att värja sig mot.  
 
Handelsarbetets materialitet har från olika perspektiv uppmärksammas i tidigare 
forskning (Pettinger 2006; Price 2011, samt Bélanger och Edwards 2013). Mitt 
bidrag till befintlig forskning är att jag har vidgat förståelsen av materialitet till en 
dynamisk sådan som tar sin utgångspunkt i det sociala och det materiellas 
sammanflätade karaktär (se ex Dale 2005, Orlikowski 2009; Orlikowski och Scott 
2008). Det är ett viktigt bidrag, inte minst eftersom den nyanserar befintlig 
kunskap om handelsarbetets beskaffenhet. 
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Slutord
 
Innan det nu är tid för att sätt punkt vill jag säga några om mina förhoppningar 
gällande avhandlingens tillämparhet.  
 
I ett mer direkt avseende så ser jag att avhandlingen kan bidra till den teoretiska 
och empiriska förståelsen av hur könsmönster på arbetsplatser skapas och 
omskapas, kunskap som i sin tur kan ligga till grund för arbetet att utveckla 
arbetslivet i en mer jämlik riktning. Det jag särskilt ser som användbart för 
aktörer som sysslar med förändringsarbete rör förståelsen för hur könade 
gränsdragningar gjordes möjliga genom könsneutrala praktiker. Inte minst för att 
det öppnar upp för en diskussion både om hur kön görs i organisationer såväl som 
om vad kön gör i organisationer – hur till synes vedertagna antaganden om män 
och kvinnor bidrar till att forma förutsättningarna för förvärvsarbete. På så sätt 
utgör det en potentiellt konkret pedagogisk ingång till de komplexa och 
mångtydiga praktiker som könade organisationer utgör.  
 
Kunskapen om arbetsrotationens tomhet utgör ett viktigt bidrag till aktörer aktiva 
inom arbetsmarknadsfrågor. Framförallt är det en påminnelse om att det inte är 
tillräckligt att förespråka användandet av arbetsrotation. För att önskvärda effekter 
ska uppnås måste det också till en diskussion om rotationens innehåll, form och 
omfattning. Det samma gäller arbetsrotationens potential att bryta upp befintliga 
könsgränser på arbetsplatserna. Min studie visar att för att en sådan potential ska 
omsättas i praktiken bör användandet av arbetsrotation kombineras med ett mer 
övergripande förändringsarbete med utgångspunkten i kunskap om kön, arbete 
och organisation.  
 
I ett vidare perspektiv hoppas jag att avhandlingen kan bidra till den nödvändiga 
strävan att höja handelsarbetets status på arbetsmarknaden, i alla fall i den mån 
som den hör samman med handelsarbetets låga status inom arbetslivsforskningen. 
Handelns arbetsplatser är underutforskade inte minst i relation till den 
uppmärksamhet som riktats mot deras handels- och konsumtionsplatser. Det gör i 
sin tur det svårt att sakligt och nyanserat hävda de anställdas perspektiv i relation 
till verksamhete, vilket mer arbetslivsforskning kan råda bot mot. Forskning har 
vidare en tendens att ackumulera mer forskning. Nya perspektiv och teoretiska 
ingångar skapar debatter för andra att inspireras av och på sikt bidra till. Här ser 
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jag exempelvis att diskussionen om handelsarbetets materialitet har potential att 
stimulera det teoretiska såväl som empiriska forskningsintresset för branschen.  
 

* 
 
När jag under anställningsintervjun för fem år sedan fick frågan vad jag såg mig 
själv göra efter en eventuell disputation svarade jag nästan oförstående med ett 
fniss: Efteråt? Då behöver jag inte göra något mer, då är jag färdig! Tanken på en 
disputation och att uppnå det mål jag redan då så länge strävat efter kändes 
svindlande. Samma avhandling som på forskarutbildningens tröskel uppfattades 
som tydligt avgränsad har dock under de år som passerat delvis luckrats upp. 
Tillvaron i forskningsmiljöer med ständiga – snarare än enstaka - krav på 
prestation och publicering, har medfört att jag inte längre ser avhandlingen som 
mitt livs uppgift. Och tur är väl det. Frågan är om det annars någonsin hade varit 
möjligt att sätta punkt.  
 
I ett avseende är jag därför nu färdig (färdig!). I ett annat har jag precis börjat.  
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Job Rotation Meets Gendered and Routine
Work in Swedish Supermarkets

KRISTINA JOHANSSON, YLVA FÄLTHOLM &
LENA ABRAHAMSSON

Department of Business Administration, Technology and Social Science, Luleå University of Technology,

Luleå, Sweden

ABSTRACT Swedish food retail trade employers are required to counteract the strain of
checkout work through job rotation. As checkout work tends to be seen as a “women’s job”, this
makes the industry a potentially interesting site for negotiations within gendered organizations.
Based on interviews with nine food retail trade managers, this study investigates how job rotation
is incorporated into specific work organization models, focusing on the implications of work
requirements, organizational divisions along the lines of gender, and the visibility of gender
patterns in the managers’ descriptions. Three different models of job rotation were distinguished
analytically: limited, partial, and extended, differentiated by the extent to which job rotation was
used. While these different models had specific effects on gender patterns of working within the
stores, these effects seemed accidental rather than conscious, which corresponds with the
managers’ more general tendency to make gender into an organizational non-issue. Job rotation
was also found to be enabled not by training but by the standardization of work tasks, suggesting
that job rotation supports rather than challenges the general de-skilling affecting the industry.

Introduction

Contemporary Swedish supermarket workplaces provide potentially interesting sites
for the negotiation within gendered organizations. In tandem with the association
between front-line service work and feminine behavioural norms/aesthetics (Hall
1993; Adkins 1995), supermarket checkout work has traditionally been seen as a
“women’s job”, and cashiers have almost exclusively been women employed on a
part-time basis (Tolich & Briar 1999; Sundin 2001; Kvist 2006). Working on the
register is monotonous and repetitive, leading to a high incidence of debilitating
occupational physical conditions (Zeytinoglu et al. 2004). Furthermore, work
performance can be closely monitored either directly or technologically by both
customers and management (Kvist 2006). As knowledge about organizational
activities obtained at the checkout is limited and considered peripheral, the gendering
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of checkout work is related to the under-representation of women among managers
(Sundin 1998; cf. Broadbridge 2007). Male workers (constituting one-third of the
workforce in the Swedish food retail trade (SCB 2012)) have primarily worked the
store floor and been employed on full-time contracts. Women too have worked on
the store floor, but their roles have reflected specific gendered conceptualizations of
the products and customers (cf. McDowell 2002; Pettinger 2005); thus, gendered
divisions tend to run between the different segments. While men are more likely to
work in departments selling hardware and electronics, women dominate in clothing
and kitchenware. Men have also been associated with tasks perceived as requiring
more skills, such as butchering (Sundin 2001; Kvist 2006).

In contrast to the traditional organization of work, existing workplace regulations
do not allow workers to spend their whole workday behind the till (Sverige.
Arbetsmiljöverket 2011). Based on this regulation, the Swedish Labour Inspector
filed a financial penalty in 1998 against the supermarket Prisextra in Stockholm,
demanding that the store implement job rotation in order to counter static checkout
work (Yrkesinspektionen 1996). After a series of appeals, the matter was resolved by
the Swedish government, which stipulated that checkout work must be limited to two
hours at a time and must follow a break of at least 15 minutes or the performance of
other work tasks. It was also mandated that employees should not spend more than
four-fifths of their working days behind the counter (Regeringsbeslut 2001).

Organizing cashiers to rotate “out of” the checkout simultaneously calls for other
workers to rotate “into” the checkout. As such, the requirement to introduce job
rotation involves a simultaneous requirement to eliminate the gendered boundary
that has separated the checkout and the cashiers from the rest of the store’s
activities. Echoing this theoretical potential, policy-makers and some researchers
have articulated job rotation as a method for reducing gender segregation and
improving gender equality in food retail trade workplaces (Jämo 1993; Christenson
2000; Drejhammar & Karlqvist 2006). Furthermore, job rotation is often included
in normative concepts such as “good work” (Johansson et al. 2013) and constitutes
a potential break from the processes of standardization, de-skilling, and cost
reduction characterizing the food retail trade in Sweden (Sandgren 2009; Boman
et al. 2012) and in other Western countries (Broadbridge 2002; Esbjerg et al. 2010;
Price 2011).

Contrasting with the rhetorical gloss that seems to dominate much discussion on
job rotation in the food retail trade, the limited literature suggests that job rotation
is an ambiguous and heterogeneous concept. In the supermarket studied by Kvist
(2006), notions of the checkout as “women’s work” meant that male workers
managed to evade their assigned hours at the checkout through informal negotiations
between peers, despite the use of job rotation. According to these men, they did not
have the time to leave what they perceived as their “actual” job, which they took
pride in performing, located in “their” segment of the store floor. In Sundin’s (2001)
study of nine grocery stores, job rotation was implemented as a method to increase
efficiency, but existing gender structures made it difficult to implement. Butchering,
associated with men, was ultimately excluded on the basis of being too skilled,
whereas checkout work, associated with women, was excluded based on the notion
that the store floor workers were reluctant to work there. The expected opposition of
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workers (both at the till and on the store floor) has also been used by managers as an
argument for why job rotation is impossible in practice (Christenson 2000). As the
introduction of job rotation tends to be part of a larger reorganization, the positive
effects on the physical environment seem to be mitigated by a general intensification
of work and an increase in routine replenishing (Drejhammar & Karlqvist 2006).
These studies also indicate that the lack of awareness of how gender-structured
organizational activities and a general downplaying of gender as an organizational
issue significantly added to the difficulties of implementing change (cf. Coleman &
Rippin 2000; Acker 2006).

Drawing on interviews with nine food retail store managers, this study contributes
to the limited knowledge of how job rotation is planned, understood, and
incorporated into specific work organization models in food retail trade workplaces.
The article examines: Which work tasks and positions are part of or excluded from
job rotation, and how does this affect the job description of workers in the stores?
Is the specific use of job rotation creating gendered divisions of work tasks, positions,
and spaces? If so, where are these divisions located? In what ways do the managers
make gender visible as an organizational issue, and what implications might that
have for the use of job rotation?

Organizations as gendered

This study focuses on a number of demarcated aspects (work requirements, gender
divisions, and the visibility of gender) that are part of the on-going everyday
activities, practices and processes involving work requirements, job evaluations,
wage setting, supervision, recruiting, and the more informal “doing the job” that
together constitute a gendered organization (Acker 1990; 2006; see also Korvajärvi
2002; Kvande 2002). According to Acker (2006), these processes create hierarchical
“regimes” within particular organizations, which, despite varying in terms of
hierarchical steepness, degree of segregation, visibility, legitimacy, and control, all
maintain inequalities (Acker 2006). The inequalities generated by organizations are
not limited to gender, but also include inequalities based on class, race/ethnicity, age,
and sexuality. That we chose to focus this study on gender therefore constitutes
another demarcation of the complex processes of organizations.

Our interest in the creation of gender divisions is sensitive to the complexity and
ambivalence that constitutes most reorganization processes (cf. Sundin 2001; Kvande
2002; Acker 2006). Rather than being automatically changed by reorganizations, the
order that is being challenged can be re-stabilized by “restoring processes”
(Abrahamsson 2009). The focus on work requirements is motivated by the loading of
work tasks implied by job rotation. Furthermore, the introduction of new modes of
organizing work is a gendered process that negotiates not only the distribution but
also the content of work tasks and positions (Kvande 2002). Changes that affect the
skill requirements of work and/or the social construction of specific skills (cf.
Cockburn 1983) tend to have an impact on gender structures and discourses, and vice
versa. While work tasks that are made important “suddenly turned male”
(Abrahamsson 2003), those that become draining and deskilled have a tendency to
be perceived as “women’s work” (cf. Sommestad 1994).
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Our interest in the visibility and legitimacy of gendered divisions in these
organizations is motivated by Acker’s prediction that a high degree of visibility and a
low degree of legitimacy in relation to gender enhances the opportunities for change
(Acker 2006: 454). More often, though, gender tends to “disappear” from
organizations or to be seen as “beside the point” (Acker 2006: 452), despite the
existence of gender segregation. The act of distancing gender from an organization
often includes emphasizing the asocial, rational logic of the activities and reducing
gender to a private matter of individual men and women rather than the outcome of
internal organizational processes (Korvajärvi 2002; Grosen et al. 2012).

Study design

This article reports the results of an interview study with nine food retail store
managers, conducted in the autumn of 2010, which was designed to identify work
organization and gender patterns in large Swedish food retail stores. As the study was
part of a larger project on gender and work in food retail organizations, the
interviews were also intended to identify one organization for a subsequent in-depth
investigation. We chose to interview store managers because their remit of strategic
planning and their overall handling of store activities imply that they can be expected
to possess the resources to oversee and influence such activities. One effect of this
decision was that all of those interviewed were men. In general, female store
managers are few in number in the food retail trade, and, in the larger stores, they are
almost non-existent. The fact that only men were interviewed is thus a reflection of
the gender composition of the trade. During the analytical process, we have tried to
reflect upon how this shaped the knowledge created, especially concerning the extent
to which issues of gender were visible/invisible in the managers’ meaning-making
about the organization.

The semi-structured interviews were conducted on location, with durations of 35 to
70 minutes. All of the interviews were recorded and fully transcribed. During the
interviews, the managers were asked to describe the employment structures of their
stores, the variety of work that their employees perform, and the manner in which
work is organized in the store. All managers described their work organization as a
“rotation” system and referenced scales of monotony versus variety in work tasks.
Nevertheless, it was evident that the specific practices and meanings that the
managers associated with rotation varied greatly. To understand this variation, the
thematic analyses were guided by the following questions: How are work and
workers organized in the store? What work tasks do men and women perform? Is job
rotation used? If so, in what manner? Was the rotation a matter of “work task
exchange” (rotation between the same work tasks in different segments of an
organization), “horizontal work task loading” (rotation between different but
comparable work tasks), “vertical work task loading” (rotation between tasks with
different skill and qualification levels) (Hudson 2002), “cross-functional rotation”
(moving employees across organizational boundaries to different jobs throughout an
organization), or “within functional rotation” (when an individual remains within
the same organizational function, moving laterally within an extended scope of work)
(Casad 2012)? These questions enabled the variations to be analysed according to the
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extent to which job rotation was used. As a second step, the models were analysed
in relation to work requirements and gender divisions. The empirical description
included in each topic was again scrutinized in order to seek both a unifying pattern
and contradictions and alternative interpretations. Finally, we analysed the ways in
which the managers described (or did not describe) issues of gender and its relation to
the stores’ activities. To what extent were issues of gender made visible or invisible in
the managers’ descriptions (cf. Acker 2006)? Were issues of gender considered
external and distant or internal and integrated into organizational activities?
(cf. Korvajärvi 2002; Abrahamsson 2009)

In line with the qualitative emphasis of our research project, the investigation was
limited to nine stores and nine interviews. Our main concern was not with “how
many” but rather to investigate how the meaning of job rotation is produced and
how it is mediated in the organization of work. Hence, nine stores and nine male
managers were included in the interview study. The average number of employees
across the nine stores was 52. Taken together, the stores had similar gender patterns
to the industry as a whole: 30% of the employees were men, part-time employment
contracts were more common than full-time contracts, and 66% of the men and 37%
of the women worked full time. All the interviewed store managers were men, and
men also predominated among department managers. Six of the nine stores were
large supermarkets with a vast selection of stock ranging from food and clothes to
houseware and electronics. These six stores each had a small pre-store (in Swedish,
“förbutik”) adjacent to the entrance. A pre-store typically houses the store’s customer
service department, sells games and/or instant tickets, and functions as a post office
representative. The pre-store is not characterized as repetitive work according to
health and safety regulations (Sverige. Arbetsmiljöverket 2011). Therefore, whereas
existing regulations encourage the inclusion of checkout work in job rotations, there
is no equivalent incentive to integrate the pre-store with the store floor. The stores
had also installed self-scanning devices, which were used by approximately 30% of
their customers. Three of the investigated stores were marketed as discount
alternatives, offering low-priced food and food-related products and employing 20 to
30 permanent workers. These stores had not installed portable scanning devices, nor
did they have pre-stores.

Limited job rotation—female cashiers and male stockers “helping” each other

Four of the stores (three small discount stores and one larger superstore) used a
limited form of job rotation, characterized by the cashiers’ limited participation
(formal or informal) in stocking. In these stores, the employees were divided into
three departments: the checkout area, groceries, and fresh products. The majority of
employees worked as cashiers. To counter the monotony and physical strain of work
at the checkouts, the cashiers worked for a limited time stocking shelves on the store
floor. Limited job rotation was the model that most aptly corresponded with
traditional gender segregation: nearly all of the cashiers were women, and all of them
were employed part time. Conversely, the male employees worked predominantly on
the floor replenishing stock or as managers, primarily with full-time contracts.
In these stores, the gender distinction between the checkout counter and the store
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floor, which linked women to a monotonous, narrow, and customer-oriented space,
was evident.

In one of the smaller stores, limited job rotation meant that the cashiers were
scheduled to work on the store floor replenishing stock one day each week. Before the
change, the store manager explained, the workers were each “stuck” in one
department; today, cross-functional mobility was greater. According to Bengt,
manager at one of the other smaller stores, this type of job rotation implied the
following:

In the checkout department, they have their time on the register, and they
rotate every day. The rotation means that they do something else to counter the
static work position. This has to do with the union and with our laws, and it
helps them to learn what goes on in the store. [ . . . ] Everybody should be able to
work everywhere, really, not the more specific [tasks]. You don’t require a
cashier to go and do the meat orders. That’s not what it’s about. You should be
able to go and replenish charcuterie products. (Bengt, limited job rotation)

It is evident in this interview extract that this rotation only involved a horizontal
loading of tasks; it is applicable to routine replenishing but not the skilled tasks that
require an investment in training. Noting the static work position of cashiers, as well
as their opportunity to obtain organizational knowledge, the manager’s description
appeared to be based on a perception of limited job rotation as primarily benefiting
(female) cashiers rather than the organization or employees as a whole. This notion
also limited the informal involvement of (male and female) stockers to temporary,
as-needed assistance, as explained by another manager:

Those working on the store floor do some work on the checkouts as well, not a
lot, but they fill in during breaks and things like that so that they won’t forget
how to work on the checkouts. Because when customer flow is high, everybody
needs to help out on the checkout. (Anders, limited job rotation)

Anders describes this process as “helping”, further indicating that the rotation has
not changed the gendered distribution of work tasks and responsibilities. This
distribution of labour is reproduced rather than challenged by the conditional
help that stockers provide; therefore, the checkout has remained a “women’s job”.
As argued in existing research, informal implementation on an ad-hoc basis rather
than through formal scheduling can nourish resistance, permitting the stocking
workers who do not want to work behind the counter to avoid doing so (cf. Kvist
2006; see also Abrahamsson 2009). The store floor employees’ limited and informal
participation in checkout work is also consistent with previous gender research,
which has stated that women move into masculinized occupations or perform
masculinized work more often than men perform work that is associated with women
and femininity (cf. Kvande 2002).

In addition to the limited rotation involving checkout work, Lars, the manager
of the larger superstore explained that a greater cross-functional mobility now
occurred between departments on the store floor. This change, framed as
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everybody “helping each other” to a greater extent, was described as a real time-
saver.

L: In the previous organization of work, one or two [people] spent all day
stocking the freezer; today it is done within an hour or so. It really is efficient.
In addition, the dialogue with the cashiers has worked out great; they come out
and help as well. It depends on the day and the number of customers, but they
should come and help with the stocking.

I: So if their checkout is not needed anymore, they should go and stock?

L: Yes, and it’s the same if the checkout is in need of help, then they [the store
floor workers] should return the favour. (Lars, limited job rotation)

When describing the advantages of the new form of organization and the reduction in
organizational divisions on the store floor, Lars said that it allows for an on-going
redistribution of workers in accordance with the fluctuating activities: “Before, you
went home when you had finished your task, [ . . . ] today, you should go and
help your mate out.” If more work is waiting somewhere else when you are finished
with your tasks (or queue of customers), then this requirement to “help each other”
implies a reduction in recovery time for both the cashier and the store floor worker.
Therefore, the use of job rotation seems to intensify workloads. This result, in
combination with the limited extent to which the cashiers worked outside of the
checkout section, suggests that limited job rotation may be insufficient to counter the
health and safety risks of monotonous and repetitive checkout work.

Partial job rotation—men and women rotating between the checkout and

segments of gendered goods

The second model of job rotation described by the managers, labelled “partial job
rotation”, was used in three of the larger superstores. In these stores, workers rotated
between working with stock in one department on the store floor and working behind
the checkout. Each of these stores was divided into four departments: hardware,
non-food, food, and diner. Following the reorganization processes that occurred
approximately a decade ago in these stores, the checkout no longer constituted
a separate department; instead, it was integrated with the store floor, and each
department was responsible for staffing a number of checkout counters.

In contrast to limited job rotation, partial job rotation, which involves eliminating
both the cashier position and the checkout department, required previously gendered
patterns and gendered job requirements to change. Per described how the
implementation of job rotation was initially strongly resisted by employees,
including both cashiers and store floor workers. However, today:

For the younger workers and new recruits, rotating is natural; they are not
accustomed to anything else. And I promise you, if they continue working in
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the store, they are the ones who will keep working until they retire. Historically,
few workers have retired at the age of 65. They may retire at the age of 62 with a
partial disability pension. Historically, you have not continued working longer.
So, it [rotating] is the only answer. However, costs partly increase; moving
between tasks takes some time, and you become less effective. Nevertheless,
I still believe that there is no other way. (Per, partial job rotation)

Previous research has reported how reluctance to change job directions (both actual
reluctance expressed by workers and an anticipated reluctance foreseen by managers)
tends to be used as an explanation for why job rotation is difficult to implement
(cf. Christenson 2000; Sundin 2001). While Per acknowledges that changes might be
met with reluctance, he frames this as a generational issue that does not outweigh the
advantages of job rotation.

In all three stores, the restricted and controlled front-line service tasks conducted
in the pre-store were excluded from the general job rotation. The fact that nearly all
of the pre-store employees were women shows that the association between women
and customer-orientated labour appears to remain prevalent despite the formal
elimination of the cashier position. When asked about the exclusion of the pre-store
from the job rotation, Jan explained that, although the pre-store workers also staffed
the self-scanning checkouts, creating a within-function rotation, he admitted that
they spent most of their time performing front-line service work:

They [the pre-store workers] might have the most “checkout time”; however,
their work tasks are so varied, and, above all, 90% of their work tasks are
performed standing up. (Jan, partial job rotation)

Hence, Jan justifies the organization of work by referring to the classification of
pre-store work as non-repetitive according to the health and safety regulations
(Sverige. Arbetsmiljöverket 2011).

In these stores, men predominantly staffed the hardware department, and women
handled clothing and footwear. Thus, partial job rotation reproduced the gendered
construction of products and customers and echoed the symbolic connections
between masculinity and building as well as those between femininity and clothing
(cf. Pettinger 2005). Full-time contracts were more common in the department
associated with men, especially in the hardware department, in which all but one of
the staff were men. “For some reason, they have a tradition of working full time”, Per
says. Hence, this gender division between segments of goods also appeared to justify
and facilitate the neutralization of gender differences in working conditions,
particularly the predominance of men among full-time employees.

Two of the managers stated that a more extended use of job rotation on the store
floor would be preferable, as it makes work more efficient. The problem was that it
would not contribute to satisfying the store’s quality standards:

We’ve tried that [extended job rotation], but it caused chaos; working, for
example, on both fruit and vegetables and kitchenware and then the checkouts
made it far too scattered. [ . . . ] Of course, it would be preferable if everybody
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could do everything [ . . . ], but when looking at the store as a whole, total
rotation between all segments is very hard to manage; people just wouldn’t
cope. (Ulf, partial job rotation)

According to Ulf, the range of stock and the knowledge of different products that this
required of workers was the reason for not using more extended job rotation: “The
larger the supply, the more questions you get, and that makes it difficult to be
allocated abruptly to a different segment”, Ulf says. Hence, on the one hand, the
allocation of workers to different departments created gendered divisions in the
organization; on the other hand, it enabled workers to obtain some degree of specific
skills.

Extended job rotation—women and some male workers rotating between the

checkout and routine replenishing on the store floor

The third model of job rotation was described by the two managers of the mid-sized
superstores. Integration of the checkout with the different departments of the store
floor characterizes this “extended job rotation” model. In these stores, the majority of
workers rotated between working on the checkout and stocking the store floor
according to a specific schedule that corresponded with the arrival of goods. This
model departed furthest from the traditional gender patterns characterizing food
retail trade workplaces, as it involved eliminating the gendered separation between
the checkout counters and the store floor, as well as the gendered divisions between
departments on the store floor. As in the superstores that used partial job rotation,
the pre-stores predominately staffed by women were excluded from the general job
rotation, and this was justified with references to the differences in health and safety
regulations.

The first step towards this form of work organization was to integrate the checkout
with the store floor (which occurred a decade ago in the two stores); hence, extended
job rotation constituted a formof remodelling of partial job rotation,motivated by the
desire to increase the efficiency of stocking.Whendescribing how stocking is organized
in the store, with workers stocking together segment by segment, Stefan said:

It’s like flies surrounding a sugar cube; in the blink of an eye, it’s completed.
Within the hour, eight containers or so have been stocked, and I’m talking
about big containers. (Stefan, extended job rotation)

This new organization was enabled by a simultaneous increase in the division
between routine work tasks (stocking), performed by the majority of workers, and
the more skilled tasks (stock management), which became centralized among a few
supervisor positions.

The perks that we see are that you get more efficient replenishing, and you
manage to finish most of the time. [ . . . ] and there are downsides as well.
We have removed some of the responsibilities of the staff. (Stefan, extended
job rotation)
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Extended job rotation has left the majority of employees with less skilled work tasks
than they were responsible for previously. A closer look reveals that it is the spatial
allocation of workers across the store floor that has been extended, whereas the
content of work tasks has been reduced.

The pursuit of efficient stocking has also meant that working hours have been
restructured in the stores so that the bulk of stocking is performed in the early
morning, before the store opens for business. This change implies that fewer people
are working during times when the customer flow peaks, compared to hours when the
customer flow is low. This allocation of working hours also influences the work
content, as it decreases workers’ involvement in direct service work. Stocking work is
also a strenuous task that involves monotonous lifting performed at a rapid pace,
suggesting that the increase in routine stocking risks creating new health and safety
problems in supermarket workplaces.

Among the nine stores included in the study, these two stores had the lowest
percentage of male workers (21%, compared to 30% in the nine stores overall).
Neither of these stores, in contrast to the larger superstores using partial job rotation,
contained hardware or clothing/shoe departments, which are two categories of goods
that can be considered thoroughly culturally gendered. Although in theory this
model greatly challenges traditional gender structures, its potential was limited in
practice by the actual composition of staff and commodity supply.

The unintentional results of gender—making gender an organizational non-issue

The previous three sections focused on the use of job rotation in the stores and its
implications for work requirements and the creation of gendered organizational
divisions. It became evident that the different uses of job rotation affect gender
patterns in the stores. Nevertheless, how this mattered in each individual store
seemed accidental rather than being discussed or explicitly reflected upon within the
organization. In order to make explicit connections between the managers’
descriptions of job rotation and their more general comments about activities in
relation to gender, this section concerns the visibility/invisibility of gender.

Importantly, gender was not mentioned by any of the managers as a motivator for
implementing job rotation, and they were generally reluctant to speak about their
organization in terms of gender. Gender was thus not visible during the interviews
other than as a result of direct questions from the researcher. However, once the
managers began to differentiate gender-blind concepts such as “workers”,
“supervisors”, and “managers”, in terms of men and women, the existence of
gendered organizational divisions suddenly became visible.

How did the managers tackle existing gender patterns? When asked about the high
proportion of women working in the stores, many managers referred to traditions
concerning women’s domestic care obligations and the flexible working arrange-
ments used in retail:

Historically, many [women] have entered retail, I think, because it has been a
part-time job. It has been possible to combine paid work with being a
housewife, or stay-at-home mum, “the children are small I can work one
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evening, or perhaps I can work during the day time, or” and so on. Retailing
has had, or does have, lots of part-time positions. In that way, I think, working
in retailing might have suited those who are not the main breadwinner. (Per,
partial job rotation)

Here, retail work is contrasted with the masculine role of breadwinner and seen as
more suitable for (female) employees, who are perceived as putting their family
obligations before their working life. Framing the issue as a win–win situation for
the perceived logical needs of both retail employers and women workers also helps
to overshadow the ways in which these two proclaimed “circumstances” have
historically been entwined in the gendered construction of retail work. Despite the
fact that the behavioural norms and aesthetics of retail and front-line service
positions have been thoroughly associated with women and femininity (Hall 1993;
Adkins 1995), the predominance of women workers in the industry is explained, in
the interview extracts, in terms of men’s unwillingness to work there rather than
women’s superior ability to perform the job. Indeed, it was young men who were
singled out as the most “capable workers”, referring to their perceived ability to be
fast and industrious stackers.

Everybody has their own role in the workplace; young and old, men and
women. You can’t have only young men, even if you think their performances
are the best, because then you’ll have a playground. You must have a mum in
that gang, and youmust have . . . the whole spectrum. (Jan, partial job rotation)

When stressing that young male workers are superior as long as they work alongside
and are controlled by older women, Jan is clearly guided by notions of perceived
natural gender differences. Even if the manager used the family-based gendered
constellation to describe the most preferable workforce (cf. Ollilainen & Calasanti
2007), he also stated that, due to downsizing, the possibilities for new recruitment
were limited, and consequently he had not yet been able to achieve such a
constellation.

Some managers referred to the composition of goods as grounds for gendered
divisions in their organization. The fact that the specific gendered meaning of certain
goods can work either to reinforce the feminization of retail work (Pettinger 2005) or,
by contrast, to make it “alright for a lad” (McDowell 2002: 51) is emphasized in the
literature. One manager links the increase of male workers in his store to their
“manlier” store style:

We have more and more male workers. There are more men in the superstores
than in food retailing at large. Perhaps it has to do with the fact, looking at
traditions and such, that we’ve a manlier supply, so to speak; hardware, non-
food, including electronics, sportswear; many areas like that. The work tasks
are also heavier in superstores, physically speaking; many segments include
very big volumes. It’s not a conscious choice from our side that we want more
men; it’s just that more men than women are looking for jobs here. (Ulf, partial
job rotation)
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Ulf was clearly guided by notions of gender and the perceived abilities, tasks, and
goods that by “tradition” are associated with men and masculinity. Emphasizing that
the increase in male employees is not a “conscious choice” but rather a matter of the
gender composition of the applicants yet again externalizes gender in relation to
the organization. Another manager also referred to the different goods to explain the
predominance of women in retailing:

One might perceive retailing as having softer values, especially clothing and
retailing of that sort. We have our fair share of non-food products, many of
them soft; clothing, homeware, toys, and products of that sort. In that
department, all but one of the workers are women. In the hardware
department, [the employment structure] is the reverse; it is very tradition-
bound. (Per, partial job rotation)

Describing specific goods and tasks as being traditionally associated with men or
women helps, again, to naturalize the gender divisions in the store as being
determined somewhere else.

What these meaning-makings have in common is that they enable the managers to
tackle the gender patterns in their organizations as being, on the one hand, based on
taken-for-granted characteristics of the activities and on the other hand, “natural”
differences in the desires and abilities of male and female workers of particular ages.
Taken together, the logical and rational entity of the organization and the essential
gender differences brought into it by the workers lead to the gender patterns of the
organizations becoming both neutralized and naturalized. Gender is neutralized, as
the potential conflict implicit in the existence of gender divisions becomes glossed
over and positioned as something outside the jurisdiction of the organizations
(cf. Korvajärvi 2002). Gender is also naturalized, as gender-based differences in
power, resources, and working conditions are explained as something determined by
essential and natural gender differences (cf. Grosen et al. 2012).

Concluding remarks

Drawing on an interview study with nine retail trade managers, this study
investigated the ways in which job rotation is understood, planned, and incorporated
into specific work organization designs in supermarket workplaces. It focused in
particular on the implications for work requirements, gendered organizational
divisions, and the visibility of gender patterns in the managers’ descriptions. While all
the managers described their organization with reference to “rotation”, the use of job
rotation was heterogeneous. Depending on the extent to which job rotation was used,
three different models were distinguished analytically: limited, partial, and extended
job rotations. The models had different effects on organizational gender patterns.
While limited job rotation meant that the checkout remained a job primarily for
female cashiers, partial and extended job rotations meant that both male and female
workers rotated between the checkout and the store floor. However, in both of these
models, the constrained, customer-oriented pre-store—in which only women were
working—was excluded from the job rotation. In addition, while partial job rotation
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reproduced gendered divisions across different segments of the store floor, extended
job rotation challenged these divisions, as workers rotated across the whole store
floor in addition to the checkout.

Based on these findings, we can conclude that, while the different uses of job
rotation have specific effects on organizational gender patterns in the stores, these
effects seemed accidental rather than conscious in managers’ descriptions. When the
managers were explicitly asked to reflect on their store’s gender pattern, their answers
show that the matter of gender was neutralized and naturalized. Of course, the fact
that gender patterns are rendered seemingly invisible in the eyes of male managers
does not mean that gender is not visible from other perspectives within the same
organizations. However, the fact that the managers considered gender a non-issue for
their organizations meant that job rotation was considered a method for improving
the physical environment or increasing efficiency; consequently, only the gendered
divisions that relate to these issues are negated and changed. This becomes most
evident in the separate organization of the pre-stores, which means that a binary
gender pattern prevailed despite the integration of the checkout into the job rotation.
Although difficult to determine empirically, the question is whether the separate
organization of the pre-store affects the opportunity to integrate the checkout into
the job rotation in the supermarket. If so, what becomes vital is not whether the pre-
store or the checkout is perceived as “women’s work” but rather the maintenance of
gender differences through the division of (gendered) spaces.

Regarding the implications for work description, we conclude that, regardless of
the model, the practices associated with job rotation were limited to a horizontal
loading of work tasks. The use of job rotation was made possible not by increased
training but rather by standardization and a reduction in the number of skilled work
tasks. In this case, job rotation is part of, and does not challenge, the more general
deskilling of retail work (Fuller et al. 2009; Sandgren 2009; Price 2011). While job
rotation might result in a reduction of gendered divisions at the level of the
workplace, the simultaneous changes in work requirements (an increase in
standardized and routine work tasks) constitutes a gendering process that reinforces
the low status of retail work and, by doing so, its association with women. This
paradox is made very evident by extended job rotation, which poses great challenges
to gendered divisions but has left most workers performing only routine stocking and
checkout work. The association between deskilled work and women is underpinned
by the fact that the two stores using extended job rotation also had a very low
percentage of male workers, in relation both to the stores included in this study and
the industry as a whole. The few male workers who were present were predominately
young men. The finding that young men are less reluctant to partake in work
perceived as “women’s work” than older men corresponds to previous research
showing that young men tend to see themselves as just “passing through” retail
(or service work) on their way up the labour market ladder, as opposed to working
there in the long term (McDowell 2002). We do not want to downplay the fact that
job rotation—in most, but not all stores—has led to a negotiation of the gendered
divide between the checkout and the store floor. However, if supermarket workplaces
are filled with jobs reserved for women and some young men passing through, the
reduction of within-organizational gendered divisions becomes less exigent. Based on
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this study, we ask whether the main “restoring processes” (cf. Abrahamsson 2009)
taking place in food retail organizations might perhaps not involve the restoration of
organizational divisions but rather the exit of male workers from the industry.

In theory, job rotation is infused with the potential to counteract gender
segregation and the development of standardization and rationalization characteriz-
ing the food retail trade industry. For this theoretical potential to be translated into
practice, however, the use of job rotation must be discussed in relation to matters of
work content and gender patterns. Based on the managers’ descriptions, we have
found no indications of any such discussion taking place in the nine stores. On the
contrary, the managers were reluctant to speak about their organizations in terms of
gender, despite the evident existence of gendered divisions. Instead of work content,
it was efficiency that stood out as the principle against which the use of job rotation
was evaluated. Our study suggests that in the context of low-skilled service work
(such as food retailing) that is otherwise characterized by gendered and routine work,
the practices associated with job rotation are negotiated and altered along the lines of
standardization and gendered divisions.

Acknowledgement

We would like to thank Ann Boman and Elin Kvist as well as the editor and two anonymous referees for

their constructive comments on earlier drafts of this paper.

Funding

This work was supported by ‘Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare’ [grant

number 2009-0466] and ‘The Swedish Retail and Wholesale Development Council funds research’ [grant

number 2011:8].

References

Abrahamsson, L. (2003) When it becomes important it suddenly turned male, in: E. Gunnarsson (Ed.)

Where Have All the Structures Gone? Doing Gender in Organisations, pp. 253–284 (Stockholm:

Centrum för kvinnoforskning, Stockholms Universitet).

Abrahamsson, L. (2009) Att återställa ordningen: könsmönster och förändring i arbetsorganisationer
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The article explores the establishment of gendering divides in organisations by
bridging Hernes’ (2004) typologies of physical, social and mental boundary work with
notions on the practice of gender as negotiated in everyday organisational activities. In
the investigated Swedish supermarket, the pre-store, a narrow, front-stage space in
which only women worked, was excluded from the job rotation that otherwise
dominated the organisation of work in the store. This study examines: (1) how and on
what grounds the divides of the pre-store were established in the supermarket and (2)
how spatial divides were incorporated into the practice of gender and work in the
supermarket. The findings suggest that the divides that are visible through the exclusion
of the pre-store from the job rotation involved not only the allocation of work and space
but also multiple and complex physical, social and mental spatial negotiations
undertaken by both employees and managers. Together, these factors neutralised the
divides as an aspect of the activities. First, the notion that gender was irrelevant for
organisational decisions makes gender a non-issue for the organisation of the pre-store
activities. Second, the notion that women and men are essentially different provided a
ground for explaining why, despite being an organisational non-issue, work and
workers were in fact organised along gendered lines in the supermarket. The study
contributes with qualitative insights regarding the micro-political practices that make
gender into a neutralised non-issue in organisations and, in particular, the
intertwinement of spatial practices and negotiations.

Keywords: boundary work; gender; organisation; food retail trade; job rotation

Introduction

A large body of research has acknowledged the significance of gender in retail and service

organisations. Organisational divides between work and workers in supermarkets tend to

be organised along gendered lines, a segregation that may take the form of a formal

distinction in job descriptions (Christenson 2000; Sundin 2001), or result from the

managers’ daily distribution of work tasks (Tolich and Briar 1999) or negotiations

between peers (Kvist 2006). The allocation of work also represents an allocation of space;

thus, organisational divides have an architectural aspect. For the most part, supermarket

segregation seems to results in men working full-time behind ‘closed doors’ as managers

(Traves, Brockbank, and Tomlinson 1997) and women working part-time on ‘open floors’

in front-line customer service spaces as cashiers, with limited prospects of promotion

(Tolich and Briar 1999; McKie et al. 2009; cf. also Leidner 1991; Halford and Leonard

2003). Even though changes have taken place during the last decades (Roberts 2011),
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studies still report such tendencies of gender segregation (Broadbridge 2007). The

gendered experiences of spatial constraints are found not only in the formal allocation of

‘women’s work’ to narrow and constrained spaces (Spain 1993), but also in a perceived

inability to claim and control one’s own workspace from ‘spatial invasion’ and the

‘spillage’ of other bodies and belongings (Tyler and Cohen 2010). From this perspective,

claiming ‘a room of one’s own’ (Woolf 1929; Hirdman 2001) may be perceived as a

strategy just as the claiming of access to male-associated spaces. Organisational spatiality

is no neutral backdrop against which gender is performed. Rather, architectural designs are

possible to view as ‘materialization[s] of power relations’ within organisations (Taylor

and Spicer 2007, 325). In addition, they represent materialisations of cultural norms that

are constantly used and negotiated by the people living and working within them.

Existing research has made important contributions regarding the multiple ways in

which gendered division of space and work in retail and service settings affect men and

women workers. This article investigates a less addressed issue of organisational divides,

namely the ways in which gendered spatial divides are upheld, restored and challenged as

part of daily organisational activities. Working from a notion of gender as performatively

constituted through everyday practices (Butler 1990, 1993; see also West and Zimmerman

1987; Connell 2002), we are interested in how such spatial divides are upheld and

incorporated into the ongoing performance of gender and work in the supermarket while

people perform their jobs.

Empirically, the article draws on an ethnographic qualitative study of one Swedish

supermarket, focusing in particular on the boundaries of the pre-store, a narrow customer-

orientated space located outside of the doors to the store that is predominantly staffed by

women. In the studied supermarket, the pre-store was excluded from the job rotation that

otherwise characterised the organisation of work and workers in the store, leaving the

majority of workers to rotate between working behind the checkouts and replenishing

goods on the store floor. That specific spaces, tasks or workers are sometimes excluded

when job rotation is implemented in supermarket workplaces has been confirmed by

previous research (Sundin 2001; Kvist 2006). Unlike our case study, the exceptions

identified by these studies predominately involved the checkout department and were

grounded in male store-floor workers’ actual or anticipated unwillingness to partake in a

work task traditionally associated with ‘women’s work’ (cf. Tolich and Briar 1999). What

also distinguished our case study from much existing research is that despite creating

differences in work tasks and working conditions, the separate organisation of the pre-

store was an organisational divide that neither management nor workers seemed to

question or contest. Rather, the pre-store appeared to be perceived as naturally separate

from the rest of the store, a separation that was symbolised by the use of dividing

expressions connoting spatiality, such as ‘out in the pre-store’ as opposed to ‘inside the

store’. References to ‘inside’ verses ‘outside’ highlight that the expression established not

only a divide between these areas but also the notion of a core activity (inside the store)

and an activity that falls outside of it (the pre-store). As the investigation progressed, it

became increasingly clear that the spatial boundaries of the pre-store were not only limited

to organisational (the allocation of work) and architectural (the location within the

workplace) dimensions but also operated on the level of professional (norms relating to the

performance of work) and symbolic (processes of meaning making) divides.

The overarching aim of this article is to explore (1) how and on what grounds

the divides of the pre-store were established in the supermarket and (2) how spatial divides

were incorporated into the practice of gender and work in the supermarket. To understand

the multiple and intertwined processes through which the pre-store was excluded from the
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rest of the supermarket, we bridge Hernes’ (2004) typology, which distinguishes between

physical, social and mental boundary work, with the notion of gender as practices. The

focus is not only the ongoing practices through which gender and work are negotiated,

contested and/or reproduced in everyday organisational activities (Gherardi 1994;

Gunnarsson 2003; Acker 2006), but also the implications of space and the ways in which

gender, work and space are mutually enacted or enacting (cf. Gregson and Rose 2000;

Halford and Leonard 2003; Tyler and Cohen 2010).

Understanding exclusion from the perspective of gendering boundary work

Following Lefebvre, Hernes analytically differentiates between three dynamic and

intertwined types of boundary work: physical, social and mental. Physical boundary work

refers to efforts to create and/or use tangible and material structures to regulate work and

interaction (for example, the creation or use of buildings, work schedules, budgets and

electronic domains). Social boundary work consists of practices that attempt to maintain

social relations networks, define membership and regulate norms of behaviours that

members learn to follow and not overtly transgress (for example, trust, social identity,

love, dependency, loyalty and behavioural norms). Mental boundary work refers to how

spheres of theory, meaning and thoughts, consisting of, for example, knowledge, learning

and sense-making, are used to explain and (re)create boundaries between collectives

(Hernes 2004, 69–71). Hernes’ framework offers a point of departure; however, it lacks

sensitivity regarding the ways in which organisational processes are gendered and for the

ways in which boundary work is part of the performance and performative constitution of

gender at work. The argumentation that one has to take gender into account to fully

understand the ways in which boundary work is carried out and work identities are

negotiated has been pointed at before (Persson 2010). To fully grasp how physical, social

and mental boundary work is used in the exclusion of the pre-store from the job rotation

and in the performance of gender in the supermarket, we rework Hernes’ typology from

the perspective of gender as practice, simultaneously highlighting how boundary work is

inherently associated with acts of identification. Pointing at the significance of identity, as

we see it, adds further dynamics to Hernes’ typology.

We define physical boundary work as the materiality of what Acker, in her

investigation of gendering organisations, calls ‘the construction of divisions along lines of

gender’ (1990, 146). The ‘physical’ thus becomes a gendering division of workers both

organisationally (in specific vertical and horizontal positions connected to a work

description, an employment contract and a remuneration in an organisational structure)

and architecturally/materially (to a specific workplace space demarcated by distance/

proximity and the design of artefacts such as doors, walls, furniture and tools).

Organisational and architectural boundary work is not limited to the formal allocation of

work tasks, job descriptions and workplaces; it also includes more informal negotiations

during daily activities. Based on previous research showing the intimate connections

between gender and space (Ardener 1981; Spain 1993; Massey 1994), we argue that

including a perspective of gender in the understanding of how materiality conditions and

furnishes performances of work identities is necessary if we are to fully grasp the

dynamics of gendering performances within food retail organisations.

Our interest in social boundary work lies in the creation of gendered norms of practices

and interactions through which norms related to both work and gender are expressed and

established. Gendering social spaces are negotiated and established in organisations as

men and women perform their everyday work (cf. Acker 2006); thus, these spaces are a
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contextual co-production of behavioural norms related to both gender and the work in

question. At times, people are reflexively aware of their motivations for doing gender as

part of organisational work. For the most part, however, people seem to perform gender

unintentionally (Martin 2006), thereby unconsciously reproducing or challenging gender

norms as part of their everyday lives. To highlight the contextual aspects and the ways in

which different behavioural norms are established and negotiated across different sections

of the supermarket, we use Goffman’s terms front stage (‘public’ spaces) and back stage

(‘private’ spaces) ([1959] 1990). Social boundary work is situated and negotiated in

specific spaces, highlighting how organisational and architectural/material boundaries are

socially productive and emphasising that social boundary work includes working with the

material environment.

Performing professional identities is imbued with notions of gender (Witz 1992). Early

on in the interviews it stood clear that notions of gender constituted an implicit point of

reference in the studied boundary work. In our use of the concept of mental boundary

work, we therefore chose to include and emphasise the part played by notions of gender to

shed light on the processes of meaning making around work in the pre-store and how this

meaning making is constructed around implicit notions of gender. Including gender into

the concept of boundary work helps us visualise how boundary work not only reproduces

work identities. The performed gendered boundary work ‘at work’ is heavily invested in

one’s sense of self also outside of the workplace. Practices of identification may be

specifically conditioned by the context of the workplace, but they are also informed by

norm systems that transcend this context. Since practices of gender are often unreflective

(Martin 2006), notions of gender tend to ‘disappear in organisation or are seen as

something that is beside the point of the organisation’ (Acker 2006, 452). To avoid making

the practices of gender invisible or external to the organisation, we investigate how notions

of gender are rather part of the constitution of boundaries around work tasks in the

supermarket and how work tasks and organisation affect the gendering imageries used.

Study design

This article draws on an ethnographic field study of a Swedish supermarket conducted

between 2010 and 2012 as part of a larger research project that investigated gender, work

and organisation in the Swedish food retail trade. In 2010, nine store managers of large

Swedish food retail stores were interviewed about the organisation of the work and the

technology in use in each store. To investigate the organisational processes that were

described in the interviews on a more micro-political level of the employees’ perspectives,

one store that applied extended job rotation was selected for an in-depth investigation. The

selected supermarket was located in a small city in the northernmost of Sweden that

employed 37 (29 female and 7 male) permanent workers and 2 (male) managers.

Observations were carried out during two periods of four weeks each in 2011. During

these periods, the researcher (Kristina Johansson) was in the store for four to six hours at a

time, four to six days per week, with varied hours and days. While in the store, the researcher

strove to perform ‘direct observation’, during which the researcher takes the position of a

visiting, integrating and interacting guest (Kostera 2007, 121–128). The researcher

participated in the organisational activities to the extent to which it facilitated access. At

times, she walked around the store as a customer, followed an employee in his or her daily

work tasks or sat in the staff’s break room to speak with the employees. Often, rather than

simply observing, she temporarily partook in the replenishing of goods. This urge to help

may reveal the researcher’s personal experience of working in a similar supermarket and the
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time pressure that characterised the studied workplace, making the method of observation

ethically problematic. The observations also enabled constant conversations and

unstructured interviews (Davies 2008) with employees and managers, which provided the

researcher with the opportunity to test and discuss her interpretation and understanding of

the store’s activities. Of course, the relation between informants and researcher that evolved

during fieldwork were conditioned by the fact that everyone knew about the purpose of the

observations. This probably affected what was being said and done. Rather than looking at

this as a mere limitation in the quest for an ‘unaffected’ social reality, as if science were an

objective and value-free pursuit (Oakley 1981), we have tried to be reflexively aware of this

precondition, and include it into our interpretations. The observed practices were noted in a

field diary, either as they occurred or directly afterwards.

In the later phase of fieldwork, semi-structured interviews with employees and

managers were conducted at the store location. Employees were selected to approximately

reflect the range of organisational positions, length and type of employment, age and

gender. Almost all of the approached employees accepted the invitation. The interviews

followed an interview guide with a number of themes that were analytically derived from

the field notes. One of the themes considered the ways in which working in the store

differed regarding organisational time and space. To encourage the informants to situate

their descriptions in a specific time/space, a map of the store was prepared and used during

the interviews (similar to Figure 1). On the map, the employees could mark their favourite

places, the places and accompanying work tasks that they did not enjoy and how they

navigated the supermarket on an average workday. After a handful of workers had been

interviewed, patterns began to emerge. Repeated in the interviewees’ descriptions was a

divide between ‘inside the store’ and ‘out in the pre-store’. While the women working in

the pre-store tended to organise their descriptions of the pre-store in contrast with the

activities ‘inside the store’, the rotating workers often spoke only of ‘inside the store’ and

did not mention the pre-store at all. When those patterns were confirmed also in the

subsequent interviews, a decision to limit the interviews to 19 of the 37 workers was taken.

Interviews were recorded and transcribed in detail, and analysed in accordance with the

analytical framework of physical, social and mental boundary work described in the

previous section.

Figure 1. Floor plan of the supermarket.
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(Re)making physical, social and mental gendering boundaries

In the investigated supermarket, job rotation had been implemented in two steps. In 2003,

the divide between the checkouts and the store floor was eliminated to improve the

physical work environment. In 2007, the divides between various segments of goods on

the store floor were removed to increase organisational efficiency. At the time of the study,

due to job rotation, the majority of the workers rotated between working at the checkout

and routinely replenishing the goods. While job rotation initially was met with some

contestation; today, partaking in both the checkout and the store floor work was a taken-

for-granted part of the job description.

The pre-store, located at the right of the outer store entrance, was excluded from the job

rotation (Figure 1). This area housed the customer service department, offered tobacco and a

small selection of snacks and served as a post office representative and a contracted vendor

for games and instant tickets of state-owned game operators. An L-shaped counter separated

the narrowworkspace (approximately 3 m2) from the sales area. To walk behind the counter,

workers were required to pass through locked doors. Whereas the rotating workers moved

across and between different front-stage and backstage supermarket spaces throughout the

workday, with varying levels of interaction with customers, the five women who worked in

the pre-store spent the entire day behind the counter in a controlled front-stage service space.

Physical boundary work: the creation of gendering organizational and architectural
divides

The women workers in the pre-store did not share workspace or job descriptions nor attend

the same division staff meeting with the rotating workers. Thus, the pre-store was

organisationally and architecturally separated from the other supermarket activities. In the

physical boundary work undertaken by the manager, the organisational divide between the

pre-store and the remainder of the store was established through a perceived lack of

motives for including the pre-store in the job rotation. First, unlike the checkouts, the pre-

store was not characterised as a repetitive work task according to existing national work

environment regulations (Sverige Arbetsmiljöverket 2011) and did not need to be

subjected to job rotation:

When we subjected the cashiers to rotation, that had a reason, it was to avoid having five
cashiers sitting behind the checkouts at all time. But to motivate the rotation of pre-store
worker in terms of reducing monotonous work task . . . ? [ . . . ] the question [concerning why]
remains; you should not do something just for the sake of it. (Stefan, manager)

Second, the inclusion of the pre-store in the job rotation was not, according to the manager,

viewed as a strategy to improve organisational efficiency, which had been the case with the

replenishing of stocks a few years previously. Unlike indirect service, the direct service

performed in the checkouts and the pre-store was perceived as determined by customer flow

and impossible to control or manipulate through the organisation of work. On the contrary,

because each exchange in personnel at the checkout took an average of eight minutes to

complete, themanager perceived efficiency as amotivator for not subjecting the pre-store to

job rotation. The manager further highlighted that the organisational boundary of the pre-

store had an architectural dimension because its integration with the checkout was hindered

by its distance in the supermarket. By contrast, pre-stores located next to the checkouts, as in

many similar Swedish supermarkets, allowed for greater organisational integration.

Finally, one additional motive sometimes used by the manager was that the multiple

functions of the pre-store, as well as the skills required to work there made it too complex
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and demanding to include in the job rotation. Contradicting this motive is that the length of

training given to new pre-store workers roughly corresponded with the training required to

learn the checkouts. The most signifying difference between the two spaces seemed thus

not to be the level of complexity but rather whether or not subjecting it to job rotation was

required by work environmental regulations.

The physical boundary work undertaken by the employees was characterised by the

taken-for-granted and neutralised organisational divide between the pre-store and the rest

of the store. None of the workers questioned or contested the exclusion of the pre-store

from the job rotation. From the perspective of the rotating workers, the pre-store

constituted a space in which they did not wish to work and that they seldom referred to

while describing the supermarket activities. One explanation was the lack of both

architectural and organisational transparency between the two spaces; another was the

underlying assumption that the ‘core’ supermarket activity occurred inside the store. Not

only did the rotating workers have limited knowledge of the pre-store activities, such

knowledge appeared irrelevant to their work tasks. The hierarchical relationship between

the two spaces was further evident in the answers commonly provided by the rotating

workers when asked if they would like to work in the pre-store:

No, I’d rather not. That [the pre-store] is also one of those confined closets, that makes it a bit
locked. Me, I prefer moving around. (Anders, inside the store)

No, I’d rather not do that. I don’t know, it is very enclosed, and it is like when working in the
checkouts because you are not able to leave. For sure, if you are two working together and the
customer flow is low, but when you are two and it is lots of customers, then you don’t have
time to leave either. (Eva, inside the store)

In the responses, the architectural aspects of the pre-store (confined, closet-like, enclosed)

were mentioned to re-establish the organisational boundaries that were temporarily

challenged by the question. The pre-store was also considered as unappealing work due to

the uniform work tasks, which were limited to direct service. Anna, a rotating worker,

occasionally worked in the pre-store when needed. While she enjoyed the tempo and the

high circulation of customers, she also stressed that she would not prefer to be permanently

allocated to the pre-store:

I really DON’T [emphasis] think I would want to work there full-time, working only there,
that would most likely be too uniform. (Anna, inside the store)

Although the work tasks carried out in the pre-store were uniform, they enabled the

workers to derive more specific knowledge and experience compared to the rotating

workers, who were primarily engaged in routine shelf stacking and checkout work.

However, the knowledge derived in the pre-store had limited application and

legitimisation in the rest of the supermarket. According to the dominant view, the

‘main’ supermarket activities took place inside the store and were related to the managing

of goods. Rather than associated with rewards, working in the pre-store foremost meant

being restricted access to what were perceived as the most important competences. The

physical boundaries separating the pre-store from the rest of the store (constituting a

‘dead-end’) made it an enclosed space both organisationally and architecturally. Without

exaggerating retail workers’ opportunities for career prospects in general (McKie et al.

2009), working only in a narrow space such as the pre-store even further limits the

prospects of advancing to more skilled tasks and positions. That only women worked in

the pre-store reproduced the association between men/masculinity and managerial

positions found in the investigated supermarket and in the industry at large (Traves et al.

1997; Broadbridge 2007).

194 K. Johansson and A.S. Lundgren

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [L

ul
ea

 U
ni

ve
rs

ity
 o

f T
ec

hn
ol

og
y]

 a
t 0

4:
44

 1
7 

M
ar

ch
 2

01
5 



The architectural boundary of the pre-store that was used as a reason for not wanting to

work there was repeatedly contested and challenged by the rotating workers; thus, the pre-

store workers engaged in corresponding boundary work to defend and create ‘their’ space.

The architectural boundary work, defined by the counter that separated the workspace

from the customer space, was actualised by the fact that the exchange money for all of the

checkouts was stored behind the counter in the pre-store. When in need of exchange,

the cashiers were instructed to go to the pre-store and wait in the customer space until the

workers in the pre-store could help them with the exchange. When the customer flow was

high, this process could take some time. To avoid waiting, some of the rotating workers

who knew the code to the locked doors went behind the counter and performed the

exchange themselves. This created irritation amongst the pre-store workers, who felt the

need to protect the boundaries of ‘their’ space and work tasks:

I am the one who is responsible for the money, so they [the rotating workers] have no business
going behind the counter, really. And we have said that, we even changed the code to the
locks, but somehow the word spread about what the code was. (Ulla, pre-store)

Because the struggle concerned the allocation of the task of exchanging money (and,

indeed, the responsibility for the money), it had an organisational dimension. However,

pre-store workers also changed the locks and prohibited non-pre-store workers from going

behind the counter, making the issue spatial and manifested through architectural

boundary work. The rotating workers continued ‘invading’ and ‘spilling’ into (cf. Tyler

and Cohen 2010) the space behind the counter, despite the efforts made by the pre-store

women to control the space, illustrating the asymmetrical power relations between the two

types of workers. The protective boundary work of the pre-store women highlights how

working in a constrained space can lead to a strong sense of ‘territoriality’ and

identification rooted in a specific space (cf. Halford and Leonard 2003). On the one hand,

the pre-store constituted a ‘dead-end’ space in which ‘nobody wants to work’, on the other

hand, it was a space worth protecting that offered a sense of belonging.

Social boundary work: creating gendered norms of practices and interactions

Through the physical boundary work, the pre-store was predominately constructed from

the perspective of the rotating workers as a subordinate, dead-end space in which no

worker wished to work. However, the view, particularly that of the women who worked in

the pre-store, that ‘not everybody was able to work in the pre-store’ dominated the social

boundary work. This view was occasionally reinforced by the manager stating that the pre-

store was too complicated to include in the job rotation. It was also a view that enabled the

pre-store workers to restore a sense of pride in relation to their work. Their possibilities to

claim specific occupational norms and abilities in relation to the rotating workers required

that the pre-store was kept organisationally and architecturally distinguished from the rest

of the supermarket. This illustrates the intertwinement between physical and social

boundary work. The pre-store women emphasised that they, unlike the rotating workers,

spent their entire workday in a front-stage and stressful space, which subjected them to the

controlling gaze of customers and service behavioural norms at all times. Although not

explicitly expressed by the supermarket in terms of gender, the behavioural norms in the

pre-store indicate that the women practised a traditional, service-orientated femininity (cf.

Leidner 1991; Adkins 1995; McDowell 2000). By contrast, for the rotating workers, the

service behavioural norms applied to the hours spent behind the checkouts and when they

were directly approached by customers on the store floor. Between these times, the

rotating workers worked across the vast consumption space and the warehouse, and their
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spatial fragmentation and mobility enabled them to deploy a more resistant and relaxed

attitude towards service norms (cf. Moss 1997).

Ulla, one of the younger women in the pre-store, described the activities as follows:

You go as fast as you can and then you ask yourself ‘can I do this?’ – ‘oh well, it will be fine!’ If
there are more than five or six customers waiting, I usually call for backup, for the sake of the
customers, not mine. You have to put yourself aside and think about that you are doing it not for
yourself, but for the customers. You yourself, you prettymuch keep going until you drop. In fact,
both I and Karin [a co-worker] have gotten a lot of credits for being very fast, andmany have said
that, despite being so stressful, they feel you are happy and friendly. ‘Don’t worry, it’s nothing
worth being cranky about, that would help nobody’. Most often, if you just are happy, then the
customers are happy as well, and it really gets a lot easier being out there. (Ulla, pre-store)

Stressing the need to ‘put yourself aside’ and ‘keep going until you drop’, Ulla repeated a

notion of service work that was constructed upon a split between a perceived professional

self (who remains friendly and continues working until s/he drops) and an individual self

(who might be tired or have a bad day) (Petersson McIntyre 2003). The demand to focus

on the customer, in combination with the fact that Ulla referred to praise given by the

customers rather than by managers in the construction of herself as a competent worker,

illustrates the disciplining effects of being on display in front-line service spaces,

pressuring workers to be diligent and quick at all times (cf. Leidner 1991, 160; Petersson

McIntyre 2003, 199f.). The normative necessity to remain friendly was constructed by

Ulla in relation to the fact that working in the pre-store required one to remain in one’s

place, thus illustrating the intertwinement between social and physical boundary work:

In the pre-store, we have a lot of confrontations with discontented customers and, even if you
are treated badly by a customer, you are not able to leave like you can if you are working on
the store floor, not even for two minutes just to breathe and shake it off. In the pre-store, you
can’t do that, all you can do is smile and look happy for the next customer because the next
person can’t be blamed for the previous one being offensive. Sometimes, this can be really
challenging. (Ulla, pre-store)

On a similar note, Lotta, one of the older women working in the pre-store, stated that the

workers need to compensate for the stressful activities to make the interaction with

customers meaningful:

It is stressful; standing there you must be able to handle stress. Lots of people can’t work in the
pre-store due to the stress level. You don’t have time to cater to customers as you wish; there
just isn’t enough time for each customer. Instead, you need to make the most of the time that
you do have. Even if it’s just one minute whilst stamping a coupon, you can make something
meaningful of that minute. You don’t have to just stand there sighing; instead, you can make a
joke because if you just stand there rolling your eyes, then everything becomes boring, both
for you and for the customer. (Lotta, pre-store)

Emphasising that not all workers can work in the pre-store, Lotta suggested that not all

individuals possess the particular combination of competences required. The ability to be

accurate and, as Lotta described, ‘keeping a cool head’ despite working under a high level

of stress are actualised by the valuables handled in the pre-store. Describing the abilities

that the pre-store workers must embody, Lotta explained:

It is very important that they are not sloppy and ‘oh I don’t care about that’. That won’t do,
everything would fall apart. We are very lucky; so far we have gotten girls that are both
industrious and accurate. (Lotta, pre-store)

Referring to the pre-store workers as ‘girls’ highlights the robust gendering of the position.

She stated that they were ‘lucky’ to have received girls who were both industrious and

accurate, again signalling that not all individuals have the necessary skills.
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When engaged in social boundary work, both Lotta and Ulla emphasised the need for

pre-store workers to compensate for the stressful and routine activities by ‘making the

most of the situation’. Although often actualised in relation to customers and considered a

characteristic of a ‘good’ service worker, this strategy also helped them to cope with the

stressing and routine tasks. Lotta reiterated, in particular, the need to make the most of the

situation and be positive, and stated that she ‘pity the people that lacks that ability’. When

asked what the strategy might mean in practice, she explained:

Well, this might sound silly, [ . . . ] there is something positive in everything, even when times
are hard, all it takes to cheer you up is that a young mother comes in with her cute baby, [ . . . ]
melting my grandmother-heart [ . . . ] Or, if the guys from the post office comes in and are extra
friendly, joking that ‘I come with three sacks of love letters to you’, ‘Oh, how kind of you’,
I reply [breaks out in a laughs, then silences]. You see, I do not know how to explain it,
perhaps I am crazy. But I try to look on the bright side of things, if I would not, I don’t think I
would manage working. (Lotta, pre-store)

The positive moments that Lotta created and focused on to continue working can be

interpreted as the performances of a specific gender and age. When her heart melted at the

sight of a baby, she positioned herself as a grandmother, and when the interaction with the

young post officer took an innocent and cheerful tone, it enabled an explicit flirtation

between the two. Later in the interview, Lotta’s attempts to remain positive and friendly

came across as gendered in yet another way:

When you work in a store in a small town, you are somewhat of a public figure. That is why I
feel it is so important that you try to be positive and happy and not [puts on a snotty
expression, pouts her lips and stares down at the table]. In a small town, word easily gets
around; ‘that cranky old bitch’, ‘that one, she is always so cranky’. That would not exactly
attract customers to the store. (Lotta, pre-store)

Lotta strove to avoid being viewed as a ‘cranky old bitch’. This particular gendered and

aged stereotype is similar to the ‘cranky old women’ image that Irni (2009) found was

created by the gendered practices of the work organisations that she investigated.

Although the men interviewed in Irni’s (2009) study reported displaying feelings of

irritation in relation to their work situation, it was women who were depicted as cranky

when growing older due to the alleged emotionality of older women.

Mental boundary work: creating notions of femininity and masculinity

The physical and mental boundary work undertaken by managers and employees were

based on the notion that the pre-store differed from the rest of the supermarket in terms of

the architectural and organisational location, activities, work tasks, occupational norms

and skills. Because the pre-store was considered ‘other’, the fact that the store floor and the

checkouts, but not the pre-store, were subjected to job rotation was a non-issue.

The mental boundary work involved in establishing the divide between the pre-store and

the rest of the supermarket is crucial for its neutralisation. Furthermore, due to the physical

and social boundary work in the supermarket, the women of the pre-store reproduced

traditional service-orientated femininity. Nevertheless, despite the tendency to refer to the

pre-store workers as ‘girls’, the mental boundary work separating the pre-store from the

rest of the supermarket was not performed through explicit notions of gender or references

to the pre-store as ‘women’s work’. This may be related to a more general reluctance to

acknowledge gender as a structuring principal in the supermarket in favour of notions of

equal treatment. At the same time, essential notions of gender differences were upheld by

both employees and managers as an explanation for human behaviour and more abstract
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matters such as the organisational ‘climate’. An important component of the gendering

mental boundary work was that it appeared particularly important not to admit that gender

equality was either a problem or a goal for implementing changes. For example, although

job rotation has often been associated with gender equality in Swedish discourses on retail

work, managers at the supermarket denied this reason and stressed an improved work

environment and increased organisational efficiency as the goals. On a similar note, when

Eva, one of the rotating workers, was asked why men predominated in managerial

positions, her explanation focused on individual women rather than the organisational

context:

I don’t think there ever has been a woman store manager [belonging to the same company] in
this region, not to my knowledge anyway. I guess, women perhaps don’t want to or do not have
the courage to takemanagerial courses or apply formanagerial positions. (Eva, inside the store)

Gender was not admitted as grounds for inequality or discrimination; however, gender was

not absent as an explanation for human behaviour, as illustrated by the extract. Rather,

notions concerning gender differences – that men and women are different in essential

ways – and the effects of this on the supermarket appeared less controversial. Many

gender stereotypes recurred repeatedly, most of which were related to the perceived

problem of the numeric domination of women in the supermarket:

My impression is that [workplaces dominated by women] becomes more whiny, and I don’t
want to call it bad mouthing, it is more a matter of going in circles when trying to make a
statement because one lacks the courage to be straightforward and speak from the heart. In my
opinion, women get more easily offended and wrongfully take criticism personally. (Elsa,
inside the store)

In addition to emphasising gender differences, this extract, with the more general

assumption that employing more men would improve the atmosphere in the organisation,

reproduced gender hierarchies to the disadvantage of women and femininity. At other

times and predominantly in relation to the domination of men in managerial positions,

‘maleness’ was considered problematic.

I guess it makes it more peaceful [having men as managers] as oppose to some energetic old
women [laughs]. At the same time, it can be very difficult having a male manager because in
my opinion, they, the men, can be so timid. For sure, there are those who are rough too, but I
believe that women are more pedagogical than men, which can be both positive and negative.
(Anna, inside the store)

This dual notion of gender as simultaneously relevant and irrelevant was also expressed in

relation to the pre-store activities. The workers in the pre-store – existing and potential –

were often called ‘the girls’. This practice reveals how the gendering of the position and

space was neutralised, which structured the workers’ practices without being reflected

upon. When directly asked why no men worked full-time in the pre-store, Lotta replied

that she had not previously considered the question:

I don’t know really, perhaps the boys don’twant to stand there [working in the pre-store]. I don’t
think they mind standing there for a while, for a day or so, but I don’t think that they would like
to stand there, day in and day out. Maybe boys are more into lifting, more about [picks up a
pretend box that looks heavy], you know.Maybe [working in the pre-store] is perceived as a job
for women, I actually don’t knowwhy. It used to be the samewith cashiers. Before onlywomen
were working in the checkouts, but today boys do that too. (Lotta, pre-store)

Lotta’s reflections are clearly guided by notions of masculinity. She argued that men are

‘more into lifting’. She also touched upon the idea that men might not wish to be in the pre-

store constantly and that men might be unwilling to ‘be caught’ in the relatively stationary
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work of the pre-store. This echoes conventional space-bound notions of gender that

associate women and men with different relations to space (Ardener 1981; Young 2005).

Interestingly, she did not argue that men have more bodily strength or cannot perform the

work required in the pre-store, but that men are more ‘into’ performing physical labour and

‘would not like’ to work there. Although the construction of abilities required to work in

the pre-store (coping with stress and working fast while remaining friendly and accurate)

have been thoroughly associated with women and femininity by tradition, the

predominance of women workers in the pre-store was explained in terms of men’s

unwillingness to work there rather than women’s superior ability to perform the job. Thus,

gendered notions of what women and men want structured expectations that were used to

explain the situation. Albeit not a conscious act of boundary work, the notion that men and

women want different things upheld boundaries between the genders and supermarket

spaces. The explanations for why only women worked in the pre-store were not merely

explanatory; from a perspective of boundary work and gender as practice, they were also

performative and suggest that the performance of gender and the embodiment of feminine

work-identity constitute aspects of joy and feelings of having something to protect.

Borrowing the Lacanian concept of jouissance (Lacan 1992) may help to explain the

pleasure in being able to work in the pre-store and the women’s assumptions of

competence, which confirmed their gendered work-identity and helped to hegemonise

explanations of what did and did not constitute core activities in the supermarket. This

pleasure may be viewed as the driving force behind the gendered identifications and the

efforts to fend off threats to the work-identity, whether in the form of invasions of space or

suggestions that all individuals could, and would, perform the job. In this sense, the

jouissance of work-identity helped to naturalise the exclusion from job rotation because

job rotation would threaten the space and competence around which the work-identity was

constructed. Viewed from the outside, the women workers in the pre-store carried out

boundary work, which naturalised their work in a constrained, narrow and customer front-

line position that appeared to incorporate the performance of femininity. This boundary

work reduced the opportunity to participate in the job rotation, resulting in little prospect

of advancing to other work tasks.

Concluding remarks

Using the concept of boundary work, this article has unpacked gender divides and examined

the physical, social and mental practices that made the exclusion of the pre-store from the

job rotation taken for granted in the supermarket case study. Entwined in these makings of

organisational divides, gender, work and space were performed and negotiated.

Drawing on these findings, we conclude that the divides that are made visible through

the exclusion of the pre-store from the job rotation involved not only the allocation of

work and space, but also multiple and complex physical, social and mental spatial

negotiations that neutralised and sometimes even reinforced the divides as an aspect of the

activities. On a daily basis, managers and the rotating and pre-store workers engaged in

boundary work, although from different perspectives and with different goals. The divides

were not only structural, managerial decisions but also micro-political investments. The

manager’s engagement focused on guarding the organisational boundaries in the

supermarket, which he did by emphasising the lack of motives (organisational efficiency

or work environment) for including the pre-store in the job rotation. Had the notion of job

rotation also incorporated discourses of gender equality, as suggested by the literature

(Gonäs 2005), the inclusion of the pre-store could be motivated and the gendering divide
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would be challenged. In the physical boundary work undertaken by the rotating workers,

the pre-store space was constructed as a constrained and dead-end space in which they did

not wish to work. When establishing a boundary, the rotating workers also stressed a

hierarchical relation between the two positions, placing the pre-store in a subordinate and

peripheral position. By contrast, the boundary work undertaken by the women in the pre-

store was grounded in a notion of the pre-store as a space that was worth protecting and in

which not all individuals were competent to work. The pre-store women’s greater

possibility to claim specific competences and territorial belonging allowed them to

formulate a positive work-identity despite it being negatively charged by a majority of

employees. Their identification was strongly rooted in notions of the pre-store space and

work tasks as distinguished from the rest of the supermarket and beyond the scope of the

rotating workers, which helps to explain the women’s efforts to protect and restore the

material boundary of the pre-store. Maintaining the space behind the counter as off-limits

for all others was essential to the sense of territoriality.

The dominant notion of the pre-store was that of a dead-end, peripheral and subordinate

space. Therefore, one must ask, in accordance with Moss, whether the pre-store women’s

engagement in boundary work should be interpreted as ‘provocative rejuvenation’ or an

attempt to ‘cope with and survive their labour’ (1997, 191). From this perspective, the two

main strategies of the pre-store workers – ‘making the most of the situation’ by putting a

smile on and trying to defend what could be viewed as ‘a room of one’s own’ – surface as

different solutions to an organisational problem created by stress and routine. While the first

is individualistic to its character and the latter comes forth as slightly more collectivistic,

both rest on notions of gender. This indicates that the women invested in the performance of

gender and the transformation of themselves into ‘proper’ women as part of performing their

jobs (cf. Hall 1993; Petersson McIntyre 2003). That also the pre-store women are rewarded

(although short-sighted) by their engagement in boundary work is important for

understanding the absence of resistance in the organisation. It is also an important reminder

for how (in this case) women are not so much victimised or passively affected by

organisational gender orders, as they are active ‘participants in the construction process’

through contextually available strategies (Kvande 1999, 325).

Contrary to our case study, previous studies of supermarket workplaces have found

that it is the checkout, perceived as low-valued ‘women’s work’, that in different ways

tend to be (formally or informally) excluded when job rotation is used (Tolich and Briar

1999; Sundin 2001; Kvist 2006). None of these studies do however mention the existence

of spaces similar to the pre-store. Although difficult to empirically determine, we wonder

if the gendered physically, socially and mentally bounded pre-store is of importance for

the successful integration of the checkout in the job rotation in the supermarket. The

confined, controlled, customer-orientated and woman-associated pre-store does indeed

have many resemblances with the traditional checkout. As Acker (1990) reminds us,

keeping men and women, masculinity and femininity apart is a fundamental component in

most organisational gender orders. In the supermarket case study, the separate

organisation of the pre-store meant that a binary gender order prevailed despite the

integration of the checkout in the job rotation. If of importance, what becomes vital is not

if it is the pre-store or the checkout that becomes targeted in boundary work, but rather the

maintenance of gender differences through the dividing of (gendered) spaces.

The boundary work undertaken by managers or workers did not involve explicit

references to gender. In fact, although an essential notion of gender differences was

expressed and used to explain human behaviour, gender did not constitute an accepted

ground for explaining the organisation of work or the treatment of employees. Although
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gender was considered in terms of differences between men and women, it was considered

inconsequential in organisational allocations and decisions in that it did not result in

different or unequal treatment.

This dual notion of gender, we suggest, works to neutralise the gendering divides of the

pre-store in two steps. First, the notion that gender is irrelevant for organisational decisions

makes gender a non-issue for the organisation of the pre-store activities. Second, the notion

that women and men are different provides a ground for explaining why, despite being an

organisational non-issue, work and workers are in fact organised along gendered lines in the

supermarket. When placed in the essential realm of human behaviour rather than in the

sociopolitical practices of organisation, the association between women and customer-

orientated, dead-end service spaces become difficult to challenge and contest. On the one

hand, our study confirms that the practising of gender in organisations tends to make it an

integrated, neutralised and taken-for-granted aspect of everyday activities, as concluded by

previous research (cf.Acker 2006).On theother hand, focusingespecially on spatial boundary

work in one supermarket, our study contributes with important qualitative insights regarding

the intertwinement of spatial negotiations and the particular micro-political practices that

make gender into a neutralised non-issue with considerable effects on organisations.

Acknowledgements

We would like to thank Christina Scholten for suggesting that we should turn to the work of Herne’s
to understand the complexity of space found in the empiric. Many thanks also to Lena Abrahamsson,
Ylva Fältholm, the editor and the two anonymous referees for their insightful comments on earlier
draft of this paper. Finally, we would like to acknowledge the financial support for this work from
FORTE: Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare.

Notes on contributors

Kristina Johansson received her Bachelor’s (2009) and Master’s (2010) degree in Ethnology and
another Bachelor’s degree in Gender Studies (2009) at Umeå University, Sweden. She is currently a
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Petersson McIntyre, M. 2003. “Identitetsföreställningar: Performance, normativitet och makt
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ABSTRACT TRANSLATIONS

Generizar el trabajo de frontera: exploración de espacios excluidos en la rotación del

trabajo en el supermercado

Este artı́culo analiza el establecimiento de divisiones generizantes en las organizaciones al

unir las tipologı́as del trabajo de frontera fı́sico, social y mental de Hernes (2004) con

nociones sobre la práctica de género como se negocia en las actividades organizacionales

cotidianas. En el supermercado sueco que investigamos, el pre-local, un espacio angosto y

altamente visible en el que sólo las mujeres trabajaban, estaba excluida de la rotación del

trabajo que dominaba la organización del trabajo en el resto del local. Este estudio

examina: (1) Cómo y en base a qué fundamentos se establecieron las divisiones del pre-

local en el supermercado y (2) cómo fueron incorporadas las divisiones espaciales a la

práctica de género y trabajo en el supermercado. Los resultados sugieren que las divisiones

que son visibles a través de la exclusión del pre-local de la rotación del trabajo

involucraron no sólo la asignación de trabajo y espacio sino también múltiples y complejas

negociaciones fı́sicas, sociales y espaciales mentales llevadas a cabo tanto por empleados

y empleadas como por gerentes. Juntos, estos factores neutralizaron las divisiones como

un aspecto de las actividades. Primero, la noción de que el género era irrelevante para las

decisiones organizacionales hace al género un no-problema para la organización de las

actividades del pre-local. Segundo, la noción de que las mujeres y los hombres son

esencialmente diferentes brindó las bases para explicar por qué, a pesar de ser un no-

problema organizacional, el trabajo y lxs trabajadorxs estaban de hecho organizadxs según

el género en el supermercado. El estudio contribuye con perspectivas cualitativas con

respecto a las prácticas micropolı́ticas que hacen al género un no-problema neutralizado en

las organizaciones y, en particular, el entrelazamiento de las prácticas y negociaciones

espaciales.

Palabras claves: trabajo de frontera; género; organización; comercios de alimentos;

rotación en el trabajo

性别化划界工作：探讨超级市场工作轮调中的排除空间

本文透过结合赫尼斯（Hernes 2004）对实质、社会与心理划界工作的拓朴学，以

及性别实践做为每日生活组织活动协商的概念，探讨组织中性别化分野的建制。
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在本文所调查的瑞典超市中，在商店前沿的一个狭窄的前场空间中，仅有女性在

此工作，而此空间被排除在商店的工作组织中佔有首要地位的轮调工作之外。本

研究检视：（1）超级市场的前店划分如何以及在何种依据上建立之，以及（2）
空间分隔如何被纳入超市的性别与工作实践。研究发现指出，透过将前店排除于

工作轮调之外的可见分隔，不仅涉及工作与空间的配置，亦涉及员工和经理所进

行的多重且复杂的实体、社会及心理空间协商。这些因素共同将分隔中立化为活

动的一个面向。首先，性别无关乎组织决策的想法，使得性别在前店活动的组织

上无法成为一个议题。再者，女性与男性本质上不同的观点，则为即便性别在组

织方面不是一个议题，但超市的工作与员工实际上仍然依照性别划分进行组织提

供了解释基础。本研究对于将性别塑造成组织中的中性、非议题的微政治实践，
特别是空间实践和协商的相互交织，提出质性的洞见以做出贡献。

关键词：划界工作; 性别; 组织; 粮食零售贸易; 工作轮调
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Making gender–work practicable: situating men’s reconstruction of
‘women’s job’ in a Swedish supermarket’s micro-politics

Kristina Johansson*

Department of Business Administration, Technology and Social Science, Luleå University of
Technology, SE-971 87 Luleå, Sweden

(Received 30 December 2013; accepted 14 November 2014)

Based on empirical data from one Swedish supermarket, this article argues that men’s
reconstructing of ‘women’s work’ in accordance with a masculinised sense of self what
Simpson (2004, ‘Masculinity at Work: The Experience of Men in Female Dominated
Occupations’,Work, Employment & Society 18, no 2: 349–368) calls ‘gender–work’ is
not limited to individual men’s perceptions and creations of self. Rather, by
investigating the gendered boundary work in which the manager and other workers
engage, this study shows how these reconstructions are legitimised and made
practicable by organisational micro-politics. By emphasising the specific skills
required by ‘their’ department – produce – the male workers distanced themselves
from the routine and standardised stocking that dominated the work performed at the
supermarket. This notion that working in the produce department required specialised
knowledge was legitimised by the manager and the organisation of work at the
supermarket. While at times, other workers (most of them women) challenged the
boundaries of the produce department, they simultaneously re-established those
boundaries by glossing over potential conflicts and maintaining equal treatment existed
within the organisation.

Keywords: gendered organisations; retail organisations; gender–work; boundary
work; service work

Introduction

Traditionally, retail and service work has been clearly associated with women and

feminine aesthetics/behavioural norms (cf. Adkins 1995; Hall 1993; Leidner 1991).

Today, as men increasingly participate in retail and service work, the gendering of the

industry is beginning to be explored from the perspective of masculinity. Studies of

unemployed, working-class men indicate that the notion of ‘women’s work’ causes men to

avoid service and retail work altogether (Nixon 2009). For men who do enter service and

retail work, this avoidance seems to translate into different reconstruction strategies (e.g.

re-labelling, reframing, distancing) what Simpson (2004) term ‘gender–work’ that

reframe the work to make it possible to re-establish the masculine self that their labour

seems to challenge (Henson and Rogers 2001; Leidner 1991; McDowell 2000, 2002;

Simpson 2004). The existence of gender–work indicates that men’s participation in

service work reproduces and naturalises – rather than challenges – the gendering of

service and retail work while reinvigorating traditional norms of masculinity.

The literature offers insightful analyses of male service workers’ subjectifications.

Apparently missing are analyses of the organisational context and workplace settings in
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which this reconstructive gender–work takes place and is made practicable. Part of the

reason for this gap in the research is methodological: many studies have had a labour-

market perspective, interviewing only men across a number of workplaces (Roberts

2011, 2013; Simpson 2004; cf. Nixon 2009; McDowell 2000, 2002). However, this blind

spot also exists in studies that rely on organisational fieldwork. Despite impressive

ethnographic accounts of what can be viewed as gendered organisations, some of which

clearly enable workers’ reconstruction work, Leidner (1991) instead concludes on an

individual note that ‘despite the existence of culturally shaped gender designation of

work activities, employers and workers retain the flexibility to reinterpret them in ways

that support jobholders’ gender identities’ (Leidner 1991, 171). To the existing research

on masculinity and service work, this study adds an emphasis on both the micro-political

organisational context and the specific spaces in which it is possible to make these

meanings. Drawing on a supermarket case study, this article aims to investigate gender–

work as part of the gendered boundary work in which workers and managers participate.

As in Johansson and Lundgren (2015), gendered boundary work refers to a bridge

connecting Hernes’ (2004) concepts of physical, social and mental boundary work and

notions of gender as performatively constituted through everyday activities in

organisations (Acker 1990, 2006; Connell 2005; Gunnarsson 2003; West and

Zimmerman 1987). When gender is perceived as ongoing accomplishments, passing

as appropriate men and women in accordance with dominant normative conceptions

takes effort in any given context (West and Zimmerman 1987). ‘Gender–work’ thus

refers to a specific type of work that some male service workers have been empirically

found to engage in as they attempt to make meaning of their participation in feminine

labour. Highlighting the issues of spatiality, boundary work is sensitive for the

implications of space and the ways in which gender, work and space are mutually

enacted or enacting. Most studies that have conducted in-depth analyses of the

reciprocity of gender and space at work have focused on how space for women workers

tends to both trap them and enable them to claim certain spaces (cf. Halford and Leonard

2003; Johansson and Lundgren 2015; Tyler and Cohen 2010). Focusing on male

workers’ spatial negotiations, this study contributes to the ‘geography of masculinity’

(Berg and Longhurst 2003; Hoven and Hörschelmann 2005) on the scale of micro-

political organisations.

Investigating performances of masculinity as boundary work

Hernes analytically differentiates among three dynamic and intertwined types of boundary

work: physical, social and mental. Physical boundary work refers to efforts to create and/

or use tangible and material structures to regulate work and interaction (e.g. the creation

and use of buildings, work schedules, budgets and electronic domains). Social boundary

work consists of practices that attempt to maintain networks of social relations, define

membership and regulate norms of behaviours that members learn to follow and not

overtly transgress (e.g. trust, social identity, love, dependency, loyalty and behavioural

norms). Mental boundary work refers to how spheres of theory, meaning and thoughts

(consisting of, for example, knowledge, learning and sense-making) are used to explain

and (re)create boundaries between collectives (Hernes 2004, 69–71). The dynamic

concept of boundary work and its focus on the work required to establish (as well as

potentially challenge) workplace boundaries has the potential to theoretically make sense

of how workers’ meaning making of their jobs is situated and made practicable in specific

organisational processes.
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When bridged with notions of gender as accomplished by practices and organisations

as gendered (Acker 1990, 2006; West and Zimmerman 1987), physical boundary work

refers to the materiality of what Acker calls the ‘construction of division along lines of

gender’ in organisations (1990, 146). Physical boundary work includes organisational

divides (in specific vertical and horizontal positions connected to a work description, an

employment contract and remuneration in an organisational structure) and architectural/

material divides (in a specific workplace space demarcated by distance/proximity and the

design of artefacts such as doors, walls, furniture and tools). Focusing on physical

boundary work in retail organisations also helps to visualise how the materiality of

different goods is used and incorporated in the creation of divides. The different

characteristics of edible products (e.g. fresh, canned, cold, frozen) shape how they can be

handled and thus also differentiate both the task of stocking and the organisation of work.

Social boundary work refers to the creation of gendered norms of practices and

interactions through which norms related to both work and gender are expressed and

established. Gendered social spaces are negotiated and established in organisations when

men and women perform their everyday work (cf. Acker 2006); thus, these spaces are

contextual co-productions of behavioural norms related to both gender and the work in

question. At times, people are reflexively aware of their motivations for performing gender

as part of their organisational work. For the most part, people perform gender

unintentionally (Martin 2006), thereby unconsciously reproducing or challenging gender

norms as part of their everyday lives.

Mental boundary work refers to how boundaries of meaning making are constructed

around implicit notions of gender. This term includes the meaning making of specific work

tasks, segments and goods. The cultural meaning making of specific goods can reinforce

the femininity of retail work (clothing) (Pettinger 2005) or it can cause the work to be

viewed as ‘appropriately masculine’ (sports equipment or electronic goods) (McDowell

2002). Because practices of gender are often unreflective (Martin 2006), notions of gender

tend to ‘disappear in organisations or are seen as something that is beside the point of the

organisation’ (Acker 2006, 452). Thus, mental boundary work includes explicit and

implicit, tacit and taken-for-granted performances of gender. To avoid making practices of

gender invisible or external to an organisation, this study investigates how notions of

gender are rather part of the constitution of boundaries around work tasks in the

supermarket and how work tasks and organisation affect the gendering images used.

Study design

This article draws on an ethnographic field study of one supermarket located in a small

Swedish town (20,000 inhabitants) that employs 37 (29 female and 5 male) workers and 2

(male) managers. The overarching interest of the study is to explore the performance of

gender in relation to work organisations. This specific supermarket is interesting due to its

extended form of job rotation and in particular the ways in which it negotiates

organisational gender orders, as made evident by a previously conducted interview with

the store manager.

The observations were conducted in 2011 during two periods of four weeks each.

During these periods, I was in the store for four to six hours at a time, four to six days per

week, with varied hours and days. Guided by the ideals of ‘direct observation’ (Kostera

2007, 121–128), I strove to take the position of an integrated and interactive guest. Rather

than passively observing, I participated in organisational activities to the extent possible

and required by the access granted: I participated in stocking goods, followed employees

Gender, Place and Culture 3
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in their daily tasks and sat in the staff break room to speak with employees. One important

aspect of the observation was particularly facilitated by the task of stacking, which enabled

constant conversations and unstructured interviews (Davies 2008) with employees and

managers. Although often fragmented in accordance with workers’ heterogenic job

descriptions (for example simultaneously stacking, helping customers and being on call

for checkouts), these ‘chats’ provided me with an opportunity to test and discuss my

interpretation and understanding of the store’s activities. The observed practices were

noted, either as they occurred or directly afterwards, in a field diary. The relationships that

evolved during the fieldwork were conditioned by the fact that both the workers and

managers knew that I was in the store neither as a peer nor as a customer, but as a

researcher. This awareness most likely affected what was said and done. Instead of looking

at this precondition as a limitation in the quest for an imagined, ‘objective’ social reality,

I have tried to be reflexively aware of it and I incorporated it into my interpretation of how

gender and work are performed and negotiated in the supermarket. Furthermore, as a

young woman, the worker foremost related to me as a research ‘student’ rather than

a ‘professor’. While the student position implies upward mobility and connections to a

university and retail work do not, a student is not as clearly associated with power and

authority as the aged and gendered professor figure. One potential consequence of my age

(and gender) was that most workers would ‘correct’ my analyses and present me with an

alternative view if they felt that my interpretation of the activities was inadequate.

In the later phase of fieldwork, semi-structured interviews with employees and

managers were conducted at the store. Employees were selected to approximately reflect

the ranges of organisational positions, lengths and types of employment, ages and genders.

Most of the employees approached agreed to be interviewed. The interviews followed a

guide with a number of themes that were analytically derived from the field notes. One

theme considered how working at the store differed with respect to organisational space.

To encourage the respondents to situate their descriptions in a specific space, a map of the

store was used during the interviews. On the map, the employees could mark their

favourite places, the places and accompanying tasks that they did not enjoy and how they

navigated the supermarket on an average workday. After 10 workers had been

interviewed, patterns began to emerge. When those patterns were confirmed in subsequent

interviews, a decision was made to limit the interviews to 19 of the 37 workers. The

interviews were transcribed and analysed in accordance with the previously described

concept of physical, social and mental boundary work. While excerpts from the interviews

dominate the empirical presentation of this article, the findings are equally based on the

observational data. All descriptions of the store space and organisation of work have been

constructed from the observational material.

Establishing boundaries – enabling gender–work

Twenty-nine of the 37 workers in the supermarket (and all 5 men) were assigned to the

vast food department that was headed by a male department manager. To facilitate

efficient stocking, the food workers rotated between routine stocking in accordance

with the arrival of different goods. The stock, including groceries, dairy products, deli,

frozen products and toiletries, was managed by three female supervisors. During

business hours (8 am to 10 pm, seven days per week), the food workers also took turns

working in the checkout department. Consistent with fluctuations in customers, one or

two checkout stations were staffed during mornings, while all six could be staffed in

the afternoons. The food workers rotated between morning shifts (starting at 6 am),
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primarily consisting of stocking merchandise, or evening shifts (starting at 1 pm),

primarily consisting of checkout work. The eight female workers (including two

supervisors) who were not assigned to the food department were organised directly

under the store manager, either working in the pre-store or the area with non-food

products. As further discussed in Johansson and Lundgren (2015), while the food

department was considered the core activity, these other parts of the organisation

tended to be made more peripheral. Following the organisation of work, most food

workers referred to the effects of standardisation and the endless circulation of goods

when describing their work. However, two of the young male workers instead

emphasised the creativity and autonomy of ‘their’ work with the produce and the

specific skills that it required. Both men embodied a type of subculture, ‘rock “n” roll-

masculinity’ which seemed to map onto their description of their work. That these two

men engaged in gender–work to an extent that did not correspond to the other male

workers (who were also 20–30 years old) might relate to their more explicit

engagement in identity making and the creation of certain (alternative) selves (cf.

Baron 1989). However, in the following, it is not the subjectivities of these two men

that will be in focus but rather the collective creations of an organisational space

through which their gender–work was made practicable.

Gendered division of work and workspaces

The establishment of physical boundaries was crucial to the two men’s gender–work and

ability to claim work tasks of their own. In contrast to the general use of job rotation in the

food department, they rotated only between the checkout and the produce. On a similar

note, some female workers were assigned to help the supervisors with particular

merchandises; however, unlike the men working with produce, these female workers also

stocked products in other areas and, in particular, participated in the essential stocking of

frozen products. Stocking frozen products was generally described by the workers as a

strenuous and distasteful task. Moving the products from the cabinets to the aisles of bins

was cold and physically uncomfortable and needed to be completed quickly to ensure that

the products remained frozen. During the observations, each time there was a delivery of

frozen products, ‘the freeeeezer is here’ would resound through the store, signalling to the

workers to stop their other tasks and help with stocking the freezers. In a few minutes, all

the workers had gathered around the freezers to stock – all except for the male produce

workers, who continued their own work.

Each time that everyone but the produce workers participated in stocking frozen

products, the organisational boundary was explicitly manifested and embodied by the

workers’ whereabouts. The produce and frozen products were located next to each other

together with the deli in a vast open space at the rear of the store. From an architectural

perspective, neither doors nor walls separated the produce from the freezers or other parts

of the store floor. Instead, the specific architectural space that corresponded to the

organisational boundary of produce was the space on the store floor that displayed the

produce. That the goods established material boundaries across the store floor seemed

taken for granted and was implied in the idea that concepts such as ‘deli’ or ‘toiletries’

were also spatial references to specific spaces on the store floor. The material properties of

goods – whether they needed to be kept cold or frozen, or whether they were sold in cans,

boxes or bulk – regulated the design and composition of the artefacts in the store space.

Produce was primarily sold in bulk and displayed on large tables. In contrast to the aisles

of high shelves of toiletries and groceries characterising the space closer to the entrance,
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the tables dominating the produce, frozen products and deli sections made the space easy

to overview and workers easy to spot.

Excluding the produce worker from stocking frozen products was a decision made

gradually over time by the department manager because he found that the rotating workers

had difficulties securing a sufficient level of quality in the produce department.

Even if we have hours to put into the produce department, if the workers don’t know what to
do, then it doesn’t matter. Workers must have ‘an eye for it’ to understand what they should
do, what to prioritise, not to allow the ratio to decrease, and to evaluate the quality of the stock
and when it needs to be replenished. If you stock too much, there is a risk that the products will
go bad. If you stock too little, there is a risk of empty shelves. (Leif, manager)

The manager’s engagement in physical boundary work was motivated by references to the

particular job performed in the produce and the skills (e.g. ‘having an eye for it’) required.

The establishment of physical boundaries thus also overlapped with social boundary work,

a reminder of how divides are often entwined between different types of spatiality. When it

was found that the produce department was too difficult for the rotating workers to handle,

the manager redistributed the hours, decreasing the hours the rotating workers spent in that

department and adding hours to the ‘stationed’ workers. When asked whether the same

argument could apply to other areas, such as the dairy products, the manager said that this

was indeed possible. However, ‘you have to make constant trade-offs’, he said, ‘evaluating

the different areas and relocating workers when needed’. Thus, the daily activities of

allocating work and workers, especially in rationalised organisations in which there is

never enough time, are not black and white. Rather, this allocation requires qualified

considerations and constant evaluation of the best way to address a given situation. The

chosen trade-offs create divides that have consequences for the establishment of

organisational boundaries.

From the perspective of the other food workers, the physical boundary of the produce

department was surrounded by questions and uncertainties. During an interview, Anna

said: ‘we have never made sense of why it is like this’ and continued:

I don’t know the reason why. I could not make sense of it. It was because they had so much
work to do. However, I think that if they had left their department, helped with the stocking,
quickly completed it, and then returned . . . Frozen products melt, but vegetables do not, so
they have the time. The produce is stored in cold storage, so they only have to pull it out as
they work. Many people have suggested this, but it doesn’t seem to bother them [the workers
in the produce department]; perhaps they have reached some agreement to stay there. (Anna,
rotating worker)

In this excerpt, Anna revealed that she had been told why the produce workers did

not help stock the freezer, but did not accept the explanation (time constraints)

provided. Time was scarce for everyone; Anna rejected the notion that it was

particularly scarce in the produce, especially because, as she suggested, if everyone

contributed, stocking the freezer would not be particularly time-consuming. Anna

also referred to products in her argument, reframing fruits and vegetables by

signifying them as not specifically time-consuming but rather – in contrast to the

frozen goods – as ‘unable to melt’.

That the boundary of the produce department was questioned during interviews did not

necessarily mean that it constituted an explicitly articulated conflict in the supermarket.

Rather, it was a source of irritation and puzzlement for the workers. Eva had also asked the

supervisor why the produce department workers were not required to stock frozen

products. Although she was told that it was due to time constraints, she nevertheless

claimed that she did not know why:
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Everybody should help take care of the frozen products when they arrive, that is the

official policy. However, here, everybody is not everybody. [ . . . ] Everybody does not

participate and nothing happens. Some are excused. [ . . . ] I don’t know the reason why,

and I don’t care [laughs]. It is what it is, there is no point, nothing happens. (Eva, rotating

worker)

On one hand, Eva challenged the physical boundary; on the other hand, she also stated,

almost resignedly, that she did not care (‘It is what it is’). When she expected that nothing

would happen to change the situation, caring seemed pointless. Eva’s statement can be

interpreted as an attempt to rescue herself (and her questioning peers) from an ‘unjustly

threatened’ position, into which the physical boundary – and in particular, their inability

to change it – risked putting them if they cared.

The manager recognised that at times, the physical boundary separating the produce

department workers from the others was contested.

If we for some reason are sparsely staffed, if we begin to fall behind, if we have a problem
with sick leave and have been unable to find substitutes, if there are not enough people to
replenish the frozen products, then you notice it. When we do manage to find substitutes and
everything runs smoothly, there is no problem. Usually, there are about seven cabinets of
products to replenish and if you feel that there are not enough people stocking . . . they are
frozen products, it has to be done quickly, and if you become stressed, then you become
irritated. (Leif, manager)

He continued, however, by emphasising that the workers were truly ‘aware’ of those

conditions:

They know this, but then, in the heat of the moment, when work is piling up, when there is lots
of stock, lots of customers and we are busy everywhere, people become more protectionist.
(Leif, manager)

When attempting to re-establish the physical boundary, the disputes were neutralised as

temporary matters of stress rather than any profound challenge to the allocation of work in

the supermarket. Although Leif previously admitted that the allocation of work and

distribution of working hours across the store were the results of constant qualitative trade-

offs, when engaged in re-establishing boundaries, he reframed them as static matters of

facts that could be logically deduced.

Establishing gendered behavioural norms

In accordance with their investment in ‘gender–work’, when the two men assigned to the

produce department engaged in boundary work, it primarily involved social boundaries

and the specific qualities required to work in that department. Anders and Svante were

particularly eager to emphasis the creative and autonomous aspect of their work, which

stood in starch contrast to both the standardised characteristic of most supermarket work

tasks and the other workers’ description of their work. Svante’s and Anders’ framing of

work was never explicitly performed through notions of gender and most workers,

regardless of gender, would probably cherish the opportunity to find this kind of dignity in

their work. Nevertheless, I suggest that it was codded masculine by implicitly being made

part of Ander’s and Svante’s personal aesthetic grounded it seemed in a form of

subcultural masculine style that includes both creative and antagonistic element (cf. Baron

1989). The two men had hair dyed black and carefully styled, their arms and parts of their

chests were covered with tattoos and they often wore key chains and other coarser

accessories with their work uniforms. Their emphasis on the design, form and colour

involved in working in the produce department is in my interpretation a restructuring of
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their work in ‘ways that map onto their own sense of themselves as masculine’ (McDowell

2002, 51).

The notion that produce required specialised knowledge relates to the fact that produce

was not as standardised as other areas in the supermarket. In the grocery section, stocking

was highly structured: the task of the stockers was to load the goods from pallets pulled by

supervisors to the designated aisles onto the particular shelf space marked by labels on the

ledge corresponding to the products’ bar code. In the produce section, the products were

fresh and the stock fluctuated, which required the tables to be constantly rearranged in

accordance with variations in selection. Because there were no rules defining a permanent

place for each product, standardising the work was difficult. Stocking produce thus often

involved deciding which product to stock where, reportedly requiring workers to take the

initiative and ‘sense’ what to do:

First of all, you need to know what to do. [ . . . ] It’s not like on groceries where pallets of
goods just stand there, waiting, and everything on that pallet fits the shelf. [ . . . ] The same
person who does a great job on groceries might be completely bewildered on produce just
because you must take the initiative, you can’t run around asking about everything.
It doesn’t work that way, sometimes you just need to sense what you should do, and not
everybody is comfortable with that. [Author’s emphasis] (Svante, rotating worker/
produce)

Svante’s almost argumentative engagement in social boundary work is as much a matter of

deprecating as it is of embracing certain behavioural norms. In particular, it was people

stocking groceries whom Svante positioned as the contrasting backdrop against which the

proclaimed complexity of produce appeared. Positioned as the Other to the social

boundary of produce, grocery work became self-explanatory (stock the products on the

pallets on the designated place on the shelf), whereas the capacity to work autonomously

was vital in the produce department. Proclaiming that not ‘everybody’ had this ability and

that ‘somebody’ was more suited to routine grocery work also worked to neutralise the

differences in working conditions across the supermarket.

Also emphasised in the establishment of social boundaries of produce was the creative

aspect of the work. During my observations, Anders described to me at great length the

artistic components of arranging produce and demonstrated how he worked with the

different shapes and colours of the products to create aesthetically appealing displays.

Produce is where I think it is most fun to work. It is physical work and also a bit artistic. I am a
bit artistic and I like that you get to make more of your own decisions in produce. How to
place the products, things like that. You can rearrange the products as you go; if there is more
of some produce [in stock], you make room for that and if there is less produce [in stock], you
adjust accordingly. In other areas, it is just stocking. Each product has it place, and it is more
controlled. I think that is so boring, that is not for me. In groceries for example, to just stand
there stocking boxes of cereal. When the produce is stocked, it looks really nice. This side
[points to the table bearing exotic fruits] is mine, I am always there. (Conversation with
Anders, from field notes, 2 May 2010)

Entwined in the description of the work was also a description of himself: the artistic

aspects of the work enabled him to be ‘a bit artistic’. Reproducing the same logic as

Svante, it was also the controlled and tedious work in the grocery section against which

this creativity was contrasted. What Anders framed as creativity, fun and a lack of

restrictions can also be interpreted as a sense of control in his work, which, following

standardisation, has become increasingly rare in the supermarket. In groceries, it was the

label on the ledge that controlled the worker by dictating the composition of the shelf and

the stacking of goods. In the produce section, it was the worker who controlled the labels,

adjusting their positions while stocking and rearranging the displays. Similarly, Svante
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cited the creative aspect of his work as having motivated him to continue working in the

supermarket for over a decade. He continued:

I don’t care so much about replenishing loads of stock, that’s why I like produce. You can
make it look neat, work with colour and such. Working on groceries, that’s not for me. Leif
[the manager] has tried a couple of times, but he knows that I don’t do such a good job there in
comparison with many others who think that it is loads of fun working there. Me, I prefer
working more freely, so that I at least get some variation in what I do. (Svante, rotating
worker/produce)

Like Anders, Svante made an association between creativity and control (e.g. ‘freely’).

To clarify the variety and qualitative aspect of produce work, he again positioned the

grocery section as its antithesis. In contrast to Svante’s claim that ‘loads of others’ (but not

him) liked working in groceries, the majority of workers framed stocking groceries as

highly repetitive and tiring. Rather than like and dislike, what seemed to separate the men

working in the produce department from the rotating workers was the opportunity to select

and avoid tasks. Framing this opportunity as a matter of individual preferences worked to

neutralise the organisational boundary.

This way of describing produce corresponded with the managers’ perceptions. During

the observation, I followed the manager and supervisors on their weekly ‘store walk’,

during which they discussed possible improvements in stock management and display.

The manager told me that in food retailing, the produce was often considered a sign of a

store’s general quality. If the produce area was poorly stocked with spoiled items, one

could assume that the rest of the store was equally poorly managed; and vice versa,

beautifully arranged produce communicated a well-run store. He also stated that we was

pleased overall with how the produce was maintained and that at most times, the displays

were beautiful arranged.

The other workers’ engagement in – or rather, contestation of – the social boundary of

produce did not involve whether working there required specific skills. Instead, it seemed

more a matter of challenging the fact that the produce workers focused on one particular

type of supermarket activity rather than all the activities. A holistic approach to the

activities corresponds with the organisation of work and the rotation of workers among the

different sections. That this principle did in fact not apply to all workers, as manifested by

the produce department, was also a source of irritation. According to Emma,

It is strange to only focus on one thing when you really should be available throughout the
store. The thing about being available and working throughout the store is that as many people
as possible should know as much as possible about the different activities and not be limited to
one particular part, which creates the risk that only one person knows about pastry or cheese,
you know. It is strange that someone does not feel responsible for the whole store. I do feel
that when you are working here, you have a responsibility for the whole store, not just for the
apples. You have a responsibility; you need to have an overview. (Emma, rotating worker)

What Emma frames as ‘strange’ in this excerpt was the lack of overview of and

responsibility towards the entire supermarket demonstrated by some of the workers. This

form of behavioural norm, signified by ‘feelings of responsibility’ and ‘overview’, seemed

to be defined in relation to generalist ideals, whereas specialist ideals were the guiding

principle in the produce section. One interpretation is that the specialist and generalist

approaches constituted two different sets of behavioural norms. From a more antagonistic

point of view, it was the physical boundary that allowed and enabled the produce men to

assert specialist behavioural norms. In the excerpt, Emma did not, however, frame the

matter in relation to issues of power and recourse (or the lack thereof), but rather as the

presence or absence of individuals’ feelings of responsibility. By doing so, Emma not only
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denied any organisational or managerial responsibility but also helped neutralise the

boundary that she challenged.

Establishing notions of gender

Although the boundaries of the produce department enabled the two men to claim tasks

perceived as more skilled and creative as their own, the boundaries were very seldom

framed in relation to gender. The relative absence of this framing may be related to a more

general reluctance to acknowledge gender as a structuring principle in the supermarket

in favour of notions of equal treatment. In fact, one component of the gendering

mental boundary work in the supermarket was that it appeared particularly important not

to admit that gender inequality was either a problem or a goal in implementing changes.

As demonstrated by previous excerpts, these tendencies were often manifested in workers’

and managers’ engagement in acts of neutralisation and glossing over potential conflicts

and unjust treatment in the workplace.

At the same time that gender was repeatedly made an organisational non-issue,

essential notions of gender differences were upheld by both employees and managers as

an explanation for human behaviour and preferences. The domination of the

supermarket by female employees, for example, was articulated by both workers and

managers in relation to gendered stereotypes equating femininity with being ‘gossipy’

and the supermarket with a ‘hen house’ (cf. Petersson McIntyre 2003). Another repeated

gendered stereotype concerned men’s superior capacity for physical labour. This

stereotype was demonstrated by Matilda when she was asked to reflect on the gender

composition of the workplace:

Well, it is many women [emphasis]. We need men for the stuff that is physically heavy . . .
sometimes you need to go and ask them for help. [ . . . ] I think that it should be mixed, both
girls and lads, younger and older. [ . . . ] Lads for the physically demanding stuff, girls for
being more pedagogical [laughs]. (Matilda, rotating worker)

The association between men and physical strength is particularly relevant for the

boundary of produce work because it was perceived as the most physically demanding job

in the supermarket. Many of the products arrived at the store in bulk, in boxes weighing up

to 20 kilograms, and stocking in that department involved a great deal of heavy lifting.

In this excerpt from an interview with Svante (discussing the ‘opinions’ of the workers

concerning the organisational boundary of the produce), it is evident that this association

enabled gendering mental boundary work:

If we didn’t do it this way, they [the ones with the opinions] would be forced to work there [in
the produce department] instead and there aren’t that many of the – how to say – the elderly
who have the physical strength to do the work. I mean, there are many women working here,
I am not saying that it is a problem, but if you’re getting close to sixty years old and have been
working here your whole life, then lifting boxes that weigh approximately 25 kilos is not as
fun as it is for me. I mean, already today, many of the workers are strained from working at the
store, and few want to work there [in the produce department] either. So I think that most
people perhaps feel that it’s a shame, or that’s it’s irritating, but nevertheless, they understand
why. (Svante, rotating worker/produce)

When Svante defend the organisational boundary of produce, it was the ‘older woman’

figure that became positioned as the antithesis to the strength and enjoyment of physical

labour that Svante himself (implicitly as a young man) embodied. When he stated that

although ‘people’ fell that it is ‘irritating’, they ‘nevertheless understand why’ the

potential conflict became, once again, neutralised and glossed over. This time it was

essential gender differences and the presumed physical capacities of aged male and female
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workers that made it possible to frame the allocation of work in the supermarket as logical

derivations. The possibility of emphasising the strength needed to do the work was not

only descriptive but also performative in that it allowed the men, despite working in the

service sector, to embody a form of the traditional masculine manual worker figure.

For Anders, the performative aspect of the work had an almost literary aspect. As he

proudly described to me during the fieldwork, in the approximately five years since he had

begun working in produce, lifting all the heavy boxes had caused him to lose almost

30 kilograms, and he was in better shape than ever before. Hence, although Anders might

not in fact have embodied the expected muscular masculinity when he started working at

the supermarket, it was the physical aspect of the work that gradually enabled him to do so.

In contrast to the general tendency in the supermarket, Svante was one of the few who

referred to gender as a basis for unequal treatment, to the disadvantage of young women at

the supermarket. According to Svante, this injustice was not a matter of managerial

decisions or the formal allocation of work, but rather the attitudes of older women

workers:

I would not want to be a girl, a young girl, because for young girls, it is so much harder to be
accepted by middle-aged women. They have other standards for and expectations of girls.
We have it a bit easier, actually. That is just the way it is, I know this. They become a bit
‘mothering’ and they forgive mistakes more easily. It is like, ‘Oh, stupid boys, it is just boys
being boys’, you know, it is that kind of atmosphere, and I mean, it would be stupid to say that
I don’t take advantage of that sometimes, and I know that [his peer] does that too. However,
we are also expected to do much of the heavy work, so there is a downside to it, too. (Svante,
rotating worker/produce)

Svante framed the relationship between himself as a younger man and the middle-aged

women working in the store in terms of an often-repeated cultural stereotype depicting the

(overprotecting, caring) mother and her (pampered, mischievous) son. That men working

in a female-dominated occupation tend to be ‘mothered’ and ‘spoiled’ by their co-workers

is confirmed by the literature (Simpson 2004). According to the same stereotype, the

mother–daughter relationship is in contrast riddled with impossible standards, explaining

how Svante ‘knows’ that his younger female peers have a more difficult time than he does.

The fact that gendered expectations structured treatment in the supermarket did not solely

work to his advantage: those expectations also required Svante and his male peers to ‘do

much of the heavy work’, from which their female peers, by definition, seemed to be

excused (cf. Simpson 2004). When asked to further elaborate on this issue, Svante

described a typical everyday situation through which the different gendered standards

were performed:

If I, for example, would leave empty cartons somewhere, I would be corrected differently.
[One of the women] would just say: ‘Are you the one who have left this here’ [uses a lecturing
voice]? ‘Yes’, I could say: ‘You see, I thought you needed something to do’. She would laugh
and say: ‘No, you go and throw that away; I do not want your crap lying here’. If one of the
younger girls were to leave stuff behind and speak in a similar manner, [the older woman
worker] would have an outburst. It is not just her; overall, they [girls] are expected to be
neater. When working, we face the same demands, but in regard to being a bit sloppy, we do
get away with a whole lot more and we are spoken to more nicely. I notice that we have much
more ‘head room’ compared to them [the girls]. (Svante, rotating worker/produce)

In the excerpt, it is evident that gendered expectations are also performative in their

effects; being allowed to be sloppy reinforces sloppy behaviour and a more relaxed

attitude, and vice versa. Although Svante’s reflection was never articulated in relation to

produce, it was clearly an act of gendered mental boundary work that described (and

performed) the same context in which he and his male peers were given more
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opportunities to control and influence their labour than most of their (female) peers. The

fact that Svante had not only analysed the situation but also admitted to using it to his

advantage perhaps added to his willingness to recognise gender as a structuring principle

in the store. Unlike, for example, the young women, who would be positioned at the

disadvantaged end of the conflict, Svante could deploy a more relaxed attitude, playing the

game rather than being played. Supporting this interpretation were the statements of Lisa,

one of the younger female workers. During my observations, Lisa told me that she and

some of the other younger women had talked about how some people in the supermarket,

such as the ‘rebels’ Svante and Anders, ‘got away’ with much more than others without

being reprimanded. However, she and her female peers had never understood how to

explain this ‘unjustness’. When I asked if she had any ideas, she said that it related to the

fact that they were men. During an interview with Lisa, some months later, when I asked

her to further reflect on the matter, her response was short and evasive, clearly signalling a

reluctance to discuss it. Her reluctance suggests that claiming that gender structured the

treatment of workers was controversial in the context of the supermarket, and that Lisa’s

discomfort in addressing the issue during the interview constituted an attempt to restore

gender as an organisational non-issue.

Concluding discussion

Investigating gender–work from the perspective of organisational practices rather than

individual men, this study has shown that men’s engagement in gender–work is not

individual projects but matters of power and resources negotiated in specific

organisational spaces. Both managers and workers participate in and enable these spatial

negotiations, although from different perspectives and with different goals. Many of the

other (predominately female) workers at times challenged the organisational and social

boundaries of the produce department. However, they simultaneously engaged in

reproducing the same boundaries by glossing over potential conflicts and making these

conflicts matters of individual workers’ attitudes rather than organisational politics.

The analytical divide between physical, social and mental boundary work indicates

that space constituted both a resource and a threat to the possibility of engaging in gender–

work. In both cases, organisational space is part of the production of the organisation

rather than a passive backdrop against which these activities take place (Halford and

Leonard 2003; Johansson and Lundgren 2015; Tyler and Cohen 2010). Space was a

resource in so forth as the taken-for-granted demarcation of the vast store space in

accordance with the categorisation of products enabled the men to legitimately bind the

space (produce) that they claimed. At the same time, the close proximity and lack of

physical boundaries (such as doors or walls) between the produce and the freezers

constituted a threat: Each time the produce workers did not partake in stocking the frozen

products, the less legitimately organisational boundary of the produce was made obvious.

Had the produce been located beyond the view of the workers stocking the freezer, fewer

questions would likely have been raised about the organisational boundary between the

two spaces (cf. Johansson and Lundgren 2015). The notion that the organisational

boundary of the produce lacked legitimacy can also explain the produce workers’

argumentative engagement in social boundary work: to re-establish the boundaries of

produce, it was necessary that the work tasks remained perceived as special and complex.

Further evident was that the creation of a divide in the supermarket often relied on defining

and (re)framing the goods in ways that supported the boundary work (establishing or

challenging) in question. These processes involved cultural meaning making but were not
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a matter of notions alone. Rather, the material properties of goods (e.g. fresh, canned,

frozen) seemed to regulate but not determine the organisation of work at the supermarket.

In accordance with Pettinger (2006), this study demonstrates that issues of materiality

must be taken into account in scrutinising service work and service organisations.

The fact that the engagement in gender–work involved some, but not all male workers

in the supermarket adds to the notion of plural masculinities. The study shows the

necessity of investigating gendered norms as empirical and contextual matters rather than

theoretical deductions. Consistent with Roberts (2013), this study emphasises that in a

general sense, articulating emotional labour as an antithesis to notions of masculinity

conceals the existence of plural masculinity norms. Rather than emotional labour as found

in the literature (Leidner 1991; McDowell 2002), it was the standardised and routine tasks

from which the two male produce workers disassociated themselves in their engagement

in gender–work. This disassociation was often symbolised by the Othering of the grocery

department and grocery workers. The fact that the work, rather than the gendering of tasks,

was the primary object of this reconstruction reduced the subversive potential in the men’s

increased participation in service work. Instead, when reconstructing their work tasks, the

men although most likely unintentionally, reproduced notions of retail work as unskilled,

monotonous and repetitive. This study thus supports the findings of Henson and Rogers’

(2001) investigation of male clerical workers in that practising masculinity worked both to

reassert the feminine identification of the job and to neutralise traditional gender orders.

In this case, the framing of goods made it possible to map onto a specific form of aged,

subcultural, music playing, tattooed masculinity. A masculine identity centred on notions

of creativity might not much resemble to the ‘He-man’ figure that Connell (2005) depicts

as representing hegemonic masculinity, and, in other contexts, it is likely to be made

subordinate. Nevertheless, in the specific workplace of a supermarket located in a small

town, emphasising the creative (and heavy) aspect of their work enabled the men to

negotiate a space in the female-dominated industry, from which they could formulate an

affirmative working identity that seemed to correspond to their overarching perceptions of

themselves.

The most important contribution of this study concerns how gender–work in the

supermarket was made practicable through the collective acts of neutralisation and

glossing. As also concluded in a previous study of the same supermarket (Johansson and

Lundgren 2015), these acts often promoted notions of equal treatment while disqualifying

gender as a structuring principle of the activities and rendering gender as an organisational

non-issue. To the previous analyses, this article adds the observation that workers who

were able to work the existence of gender-based treatment in the supermarket to their

advantage were less reluctant to acknowledge gender as a structuring principle. Although

difficult to determine empirically, this finding indicates that the investment in the

neutralisation of gender made by most of the workers (almost all women) who were

disadvantaged by the existing gender order might constitute an attempt to avoid being

stigmatised as ‘unjustly treated’ or ‘victims’. If that is the case, this resembles the findings

of Skeggs’ (1997) study of working-class women in the UK, which argued that, from

women’s perspective, acknowledging issues of gender and adopting feminist-oriented

standpoints stood in stark contrast to their efforts to embody the ‘respectable’ (family-

oriented) femininity that they perceived as associated with much greater social rewards.

This would also correspond to the dominant discourse of ‘Swedish gender equality’,

according to which ‘inequality’ is a relic of the past (or upheld by racial and cultural

Others) and blame is placed on women who do experience misogyny for their inability to

embody a modern, independent femininity (cf. Holli, Magnusson, and Rönnblom 2005;
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Towns 2002). Hence, while the female workers’ engagement in boundary work made

gender–work practicable, my interpretation is not that this constitutes a form of collective

performance of masculinity. Rather, I see it is a joint production of the organisation as a

just, gender-neutral workplace and themselves as a form of ‘free agents’. In the long run,

actively seeking to change misogynistic practises may lead to subversive changes. In the

short run and in the specific context of low-skilled retail work, glossing – interpreting the

self as equally treated – does perhaps allow the (mostly female) workers to construct a

more positive and less antagonistic working identity. Nevertheless, the glossing acts of

neutralisation found in this study contributed to reinforcing notions of gender differences

and reproducing an asymmetric gender order. Not only did these acts enable male retail

workers to perform a specific form of masculinity based on creativity, control and physical

strength, but it also enabled men to claim and be assigned to the few varied and motivating

tasks that still remained in the standardised supermarket workplace.
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ABSTRACT TRANSLATIONS

Hacer el trabajo de género practicable: situar la reconstrucción de los hombres del

“trabajo de las mujeres” en la micropolı́tica de un supermercado sueco

Basado en datos empı́ricos de un supermercado sueco, este artı́culo sostiene que la

reconstrucción de los hombres del “trabajo de las mujeres” de acuerdo con el sentido

masculinizado del yo que Simpson (2004) llama “trabajo de género” no está limitado a las

percepciones y creaciones individuales de los hombres sobre ellos mismos. En cambio, al

investigar los lı́mites generizados del trabajo en los que el jefe y otros trabajadores

participan, este estudio muestra cómo estas reconstrucciones están legitimadas y hechas

practicables por la micropolı́tica organizacional. Enfatizando las capacidades especı́ficas

requeridas por “su” departamento – frutas y verduras – los trabajadores hombres se

distanciaron del aprovisionamiento rutinario y estandarizado que dominaba el trabajo

realizado en el supermercado. Esta idea de que trabajar en el departamento de frutas y

verduras requerı́a un conocimiento especializado era legitimada por el jefe y la

organización del trabajo en el supermercado. Aunque por momentos, otros trabajadores (la

mayorı́a mujeres) desafiaban los lı́mites del departamento de frutas y verduras, ellos
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simultáneamente restablecı́an aquellos lı́mites pasando por alto los potenciales conflictos y

sosteniendo que existı́a un tratamiento igual dentro de la organización.

Palabras claves: organizaciones generizadas; organizaciones de minoristas; trabajo de

género; trabajo de lı́mite; trabajo de servicio

让性别 —工作得以实行：将男性再建构的“女性工作”置放于瑞典超市的微政治

之中

本文根据一家瑞典超市的经验数据，主张男性根据男性气概化的自我意识，对“女

性工作”所进行的再建构——即辛普森（2004）所谓的“性别—工作”，并非侷限于

个人男性对自我的感知与创造。反之，透过探究超市经理与其他员工涉入的性别

化边界工作，本研究显示，这些再建构如何透过组织的微政治，被正当化并使之

得以实践。男性员工透过强调“他们”的部门——生产——所需的特殊技能，使自身

远离佔超市工作绝大部份的例行性与标准化储货工作。此一“生产部门的工作须具

备特殊知识”之观点，被超市经理以及工作组织给正当化。即使其他员工（多半是

女性）不时会挑战生产部门的边界，他们却同时透过掩盖潜在的冲突、并维持存

在于组织内的公平待遇，从而再确立那些边界。

关键词：性别化的组织; 零售组织; 性别—工作; 边界工作; 服务工作
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  Artikel IV 





“In a male workplace, things would never be like this”
Using gender stereotypes to neutralize conflicts in a Swedish 

supermarket

Kristina Johansson

 

This study concerns “practicing gender neutrality” at work and what gender does in 

organizations. Based on a case-study of one Swedish supermarket, the article investigates

the gender stereotypes that were used when describing the supermarket’s activities and 

analyzes them in relation to the more overarching gendered processes of the organization. 

The gendered assumptions used in the descriptions loosely connected to stereotypes of “the 

gossipy and monitoring woman” and “the wimpy and inattentive man”. The findings 

suggest that the problems which, in accordance with the stereotypes were grounded in the 

nature of men and women, could be related to the organization of work and the employment 

structure. It was concluded that specific notions of gender were used to neutralize potential 

conflicts and make it into a non-issue for the organizations. The gender stereotypes thus 

seemed to produce the very behavior that they were perceived to describe. 

Key words: neutralizing gender, gendered organizations, gender stereotypes, retail work

Introduction 
A large body of research has acknowledged the relevance of gender for service and retail 

organizations, including issues such as gendered differences in employment structures 

(Campbell and Chalmers, 2008; Zeytinoglu et al., 2004), the dominance of men among 

managers (Broadbridge, 2007; Traves et al., 1997) and/or gendered allocation of work 

(Pettinger, 2005; Tolisch and Briar, 1999; Williams, 2004). Conceptualizing organizations as 

constituted by gendered practices makes it possible to investigate gendered structures and 

symbols at work, not as external circumstances, but as internal productions that are part of the 

daily activities of organizations (Acker, 1990, 2006). As such, the gendered organization 

presupposes the assumption of gender and organizations as reciprocally constituted by 

situated doings (cf. West and Zimmerman, 1987; Acker, 2006). When manifested in 



horizontal and vertical gender segregation regulating women and men’s opportunities to earn 

a living and participate in paid labor, gendered organizations are built on conflicts and 

inequalities. Nevertheless, dominating discourses can make gender “disappear” or be “seen as 

something that is beside the point of the organization” (Acker, 2006:452). More specifically, 

as Korvajärvi (2002, 2011) shows, the “practicing of gender-neutrality” can conceal and 

distance issues of gender division by making them only a matter of the private realm of 

individuals rather than produced by organizational activities. As “gender issues raise 

questions that disturb the preferred harmony in everyday life in workplaces” (Korvajärvi, 

2002:101), she concluded that at most times “[n]either women nor men want to present 

gender relations as involving conflicts” (Ibid). This ambivalence of gender at work, seemingly 

ever-present in the form of gender segregation and gendered pay gaps but seldom 

acknowledged as a conflict in organizational agendas, is obvious not least in the Nordic 

countries. Here, dominant discourses of gender equality tend to articulate “inequality” as a 

relic of the past (or upheld by racial and cultural Others), simultaneously putting blame on the

women who do experience misogyny for their inability to embody a modern, independent 

femininity (cf. Holli et al., 2005; Towns, 2002). 

In previous articles, I and my colleagues have argued that the gendered divisions of work and 

workers in one Swedish supermarket were made practicable through the collective acts of 

glossing, engaging men and women, workers and managers (Johansson and Lundgren, 2015; 

Johansson, 2015; cf Johansson et al., 2015). These acts promoted notions of equal treatment 

while disqualifying gender as a structuring principle of the activities other than as a result of 

men and women’s perceived natural differences. In this article, drawing on the same 

supermarket case-study, I continue the exploration of the ambivalent practicing of gender at 

work by focusing on the ways in which workers and managers drew on specific notions of 

gender when they attempted to understand aspects of the activity that did not explicitly refer 

to the gendered allocation of work. The aim of this article is to investigate the gender 

stereotypes that were put to work in the description of the supermarket activities and analyze 

them in relation to the more overarching gendered processes of the organization. By doing so, 

the article adds knowledge to the discussion about how gendered notions are produced in the 

daily activities of organizations, but also, how these gendered notions are reciprocity 

entwined in the production of these activities.



Analyzing the doings of gender in organizations
In the daily activities of organizations, including practices and processes involving work 

requirements, job evaluations, wage setting, supervision, recruiting, and the more informal 

“doing the job”, gender is constituted and negotiated (Acker, 1990, 2006; see also Korvajärvi, 

2002; Kvande, 2002). According to Acker (2006), these processes create hierarchical 

“regimes” within particular organizations, which, despite varying in terms of hierarchical 

steepness, degree of segregation, visibility, legitimacy, and control, all maintain inequalities.

The inequalities generated by organizations are not limited to gender, but also include 

inequalities based on class, race/ethnicity, age, and sexuality. In this study, these complex 

processes of organizations are demarcated to the production of gender and age.  

If gender is entwined in the practices and processes that constitute organizations, this implies 

not only that gender is (partly) produced by organizations but also that organizations and their 

activities are (partly) produced by gender. This shift to the doings of gender in organizations 

is plausible when considering how gender segregation at work tends to be linked to ideas of 

men and women’s natural qualities, wants and interests. Such processes not only produce 

specific notions of gender but also the job in question (cf. Grosen et al., 2012). The 

association between masculinity and physical strength tends to, for example, not only leave 

men more likely than women to be allocated heavy work tasks, it also means that work tasks 

are perceived as being more strenuous if they are performed by men (Sundin, 1998).  

Acker (1990, 2006) develops the concept of the “ideal worker” to analyze the reciprocity of 

gender and work. She argues that while paid labor has been modeled around presumptions of 

the independent, white man (in tandem with a woman caregiver at home), a man is not 

necessarily the ideal worker for all jobs. The ideal worker for some jobs is, on the contrary, a

particular type of compliant woman, adjustable to organizational regimes (Acker, 2006:449f). 

One such job, I suggest, takes the form of unskilled, low-paid retail work investigated in this 

study. This gendering of retail work is manifested in employers’ claimed need to organize 

labor through part-time work, a need that “happens” to coincide with the need of women

caregivers to organize their labor around their domestic responsibilities (Johansson et al.,

2015). The gendering of retail work also includes notions that women naturally possess in 

abundance the ability to manage emotions and to engage emphatically, politely and 

submissively with customers (Belt et al., 2002; McDowell 2000). It has also been concluded 



that women do gender through the performance of ‘good’ service work (Hall, 1993), and that 

the idea of femininity is included in notions of professional front-line service staff (Petersson 

McIntyre, 2003:72). Perceived as an expression of natural characteristics, retail work becomes 

associated with specific gendered personalities rather than accomplished by training and 

experience, simultaneously preventing workers to be seen as skilled (cf. Baret et al., 1999; 

Nickson et al., 2005). Retail work becomes unskilled and suitable for workers whose 

foremost engagement is not paid labor but domestic responsibilities. The reciprocity of gender 

and work thus means that the very understanding of this particular job is shaped by whom its 

ideal performer is.  

Organizational activities are not limited to the performances of specific type of jobs, but also 

include more elusive aspects such as organizational culture or climate. To analyze the doings 

of gender in organizations that are less entwined in the production of specific jobs, the 

concept of gender stereotypes becomes applicable. Gender stereotypes are commonly referred 

to as the production of descriptive and/or predictive “generalizations about the attributes of 

men and women” (Heileman, 2012:114), that most often rest on taken-for-granted “truths” of 

the nature of men and women. Gender stereotypes at work are often investigated as obstacles 

for the chances of women competing in masculine associated organizations and careers and/or 

as related to the biased evaluation and prediction of women’s performances (Heilman, 2001, 

2012). Inspired by Irni’s (2009) investigation of “cranky old women” in Finnish work 

organizations, I depict gender stereotypes not as obstacles or physiological functions, but 

rather as a material and discursive “apparatus” that produces the very behavior which they 

claim to describe. As Irni argues, “the alleged emotionality of older women seems to work as 

a specific gendering practice by which organizational factors and violence towards women are 

individualized and hence seen to be effects of aging in individual women” (Irni, 2009:679). 

When conceptualized as such, the production of gender stereotypes or figures surface as one 

aspect of the practicing of gender neutrality in organizations coined by Korvajärvi (2002; 

2011).

Taking Korvajärvi’s “practicing of gender-neutrality” as the point-of-departure, I am 

concerned with what the practicing of gender does in organizations and how these doings 

shape the labor of men and women. Especially, I focus on the doings of gender at work that 

relate to the creation of gender stereotypes, whilst my understanding of the gendered 

processes of organizations builds on the reciprocity of work and gender. 



Study design and the investigated store
This paper draws on an ethnographic inspired field study of one supermarket located in a 

small Swedish city that employs 37 (30 women and 7 men) permanent workers and 2 (men) 

managers. The overarching interest of the study is in exploring the performance of gender in 

relation to work organizations. What makes this specific supermarket interesting is its 

extended form of job rotation and in particular the ways in which it negotiates organizational 

gender orders, as made evident by a previously conducted interview study with the store 

managers (Johansson et al., 2015)

Observations were conducted in 2011 during two periods of four weeks each. During these 

periods, I was in the store for four to six hours at a time, four to six days per week, with 

varied hours and days. Guided by the ideals of ‘direct observation’ (Kostera, 2007), I strove to 

take the position of an integrated and interactive guest. Rather than passively observing, I

participated in organizational activities to the extent possible and required by the access 

granted: I participated in replenishing goods, followed employees in their daily work tasks 

and sat in the staff-room to speak with employees. One important aspect of the observation 

was particularly facilitated by the task of stacking shelves, which enabled constant 

conversation and unstructured interviews (Davies, 2008) with employees and managers. 

Although often fragmented in accordance with workers’ heterogenic job descriptions (for 

example, simultaneously stacking shelves, helping customers and being on call for 

checkouts), these ‘chats’ provided me with an opportunity to test and discuss my

interpretation and understanding of the store’s activities. The observed practices were noted, 

either as they occurred or directly afterwards, in a field diary. The relationships that evolved 

during the fieldwork were conditioned by the fact that both the workers and managers knew 

that I was in the store neither as a peer nor as a customer, but as a researcher. This awareness 

most likely affected what was said and done. However, instead of looking at this precondition 

as a limitation in the quest for an imagined, ‘objective’ social reality, I have tried to be 

reflexively aware of it and incorporate it into my interpretation of how gender and work is 

performed and negotiated in the supermarket.



Half of the 37 employees working in the supermarket were older women (40-years-old and 

older) who had permanent employment contracts and who had been working in the store (or 

other similar stores) for decades. These women had what seems to be a long-term perspective 

on their employment; none of them talked about any aspiration to work elsewhere, and most 

put effort and pride into maintaining the store to a certain level of quality. The other 

employees consisted of younger workers, most were women. Some had been working in the 

store for almost ten years and while they had permanent employment contracts, they 

expressed a more temporary outlook on their employment and described other jobs they 

would like to have in the future. In addition to the permanent employers, approximately 15 

workers had temporary working contracts. These were young women and some young men. 

Being considered for permanent positions (that were very rarely advertised), took years of 

working on more or less temporary contracts in the supermarket. 

In the latter phase of fieldwork, semi-structured interviews with employees and managers 

were conducted at the store. Employees were selected to approximately reflect the range of 

organizational positions, length and type of employment, age and gender. Almost all of the 

approached employees accepted the invitation. The interviews followed an interview guide 

with a number of themes that were analytically derived from the field notes. After a handful 

of workers had been interviewed, patterns began to emerge. When those patterns were 

confirmed in subsequent interviews, a decision was made to limit the interviews to 19 of the 

37 workers. The interviews were transcribed and primarily analyzed in relation to the 

gendered boundary work that workers and managers engaged in when they attempted to make 

meaning of their workplace and how that in turn related to the organization of work 

(Johansson and Lundgren, 2015; Johansson, 2015). Assumptions concerning the nature of 

men and women were analyzed as one component of the gendered boundary work and what 

enabled the glossing over of conflicts embedded in gender segregation. However, during the 

analytical process it was made evident that the explanatory value infused in these gender 

stereotypes concerned not just the organization of work but also more elusive aspects of the 

workplace activities.  Hence, this motivated me to place them at the center of the analyses and 

explore in greater depth their effects on the supermarket. 



“The gossipy and monitoring woman”, “the wimpy and inattentive 
man” 

The first day of observations in the store is coming to an end and on my way out the door I 

ran into Stefan, the store manager, who asks how things are going. I said that everything was 

fine and that no employees seemed to mind my presence in the store. I also said that I 

appreciated that they, from what I have seen so far, seemed the kind of group that would put 

their foot down if something bothered them. Stefan paused for a while and then said, “Well, I 

wouldn’t know about that… they tend to also speak behind each other’s backs instead of 

addressing problems directly and form different groups among themselves. I guess that is 

kind of common in workplaces dominated by women”. Before I had the chance to ask him to 

elaborate on the matter, he was gone. (Field diary, 4 May 2011)

The encounter with Stefan and his description of how the dominance of women workers

“affected” the supermarket, and the explicit reference to specific notions of gender, stayed 

with me. Especially since, as I soon learned, he and others in the supermarket tended - on the 

contrary - to speak about the organization and its activities in a gender-blind rhetoric, even 

when it concerned issues that, in retail, were clearly gendered, such as “workers” (almost all 

women), or “managers” (almost all men). What I realized was that while it seemed important 

for both workers and managers to emphasize that equal-treatment dominated in the store, 

claims concerning the perceived natural differences in the wants, characteristics and 

experiences of men and women were less controversial. In his description of how the 

dominance of women shaped the workplace, Stefan seemed guided by often taken-for-granted 

gendered assumptions that equated femininity with being ‘gossipy’ (cf. Petersson McIntrye, 

2003). Accordingly, it is women’s inability to be upfront and direct in their communication 

that instead makes them talk in circles and/or in smaller groups behind peoples’ backs. As the 

fieldwork proceeded, it became evident that similar assumptions were, in different ways, also

expressed by others, men and women, workers and managers in their descriptions of the store. 

I and Anja, one of the older women workers, are stacking shelves on the cosmetic aisles and 

she asks about my investigation. When I say that it seems important to be hard-working in the 

supermarket, she agrees with me and says that there are many ‘know-it-alls’ around and that in 

this workplace it is not the managers that keep a watchful eye on you, but some of your co-

workers. Anja relates the atmosphere among co-workers to the fact that they are almost all 

women, as women, according to her, are not as direct in their communication as men. Many 



years ago, she worked in a department with only men. In that group the communication was 

straightforward, if somebody disapproved of something, they said so straight up and then there

was nothing more to it. Today it is not like that. Nobody says anything straight up, instead it is 

expressed through glances and innuendos. (Field diary, 5 September 2011)

In the description of Anja, it is women’s general inability to be upfront that resulted in peer-

surveillance, “glances” and “innuendos”. This lacking “nature” of women is then contrasted 

to men’s superior communication skills and their direct ways of handling problems. On a 

similar note, Elsa, one of the women supervisors, stated that the activities would run so much 

smoother if everybody could say upfront if something bothered them, instead of telling co-

workers or managers. The necessity for workers to have this, what she calls “courage”, is 

according to her further underpinned by the fact that there was often an age difference

between the two parties, and that “ladies my age should not be afraid of kids that are twenty-

years-old”. She continued:

In a male workplace, things would never be like this, I reckon. My impression is that 

[workplaces dominated by women] are whinier, and I don’t want to call it bad-mouthing, it is 

more a matter of going in circles when trying to make a statement because one lacks the 

courage to be straightforward and speak from the heart. In my opinion, women get more easily 

offended and wrongfully take criticism personally. (Elsa, worker/supervisor)

When stating that things would be different in a workplace dominated by men, Elsa frames 

the behavior as typical women behavior, associated with poor communications skills. By 

stating that “women get more easily offended”, indirect communication becomes a women’s 

problem both at the sending and the receiving end, simultaneously making women into poor

talkers as well as poor listeners in comparison with men. 

The extracts above expressed a number of taken-for-granted assumptions about the nature of 

women that were used in workers and managers’ descriptions. These gendered notions were 

not necessarily consistent but they can, I argue, be linked loosely together into a stereotype 

that I have labeled “the gossipy and monitoring woman”. While the notions loosely related to 

issues of how women, as women, communicate and interact, what, foremost, connects them is 

not their content but that they were put to work in descriptions of the workplace that related to 

the dominance of women. 



Aside from “the gossipy and monitoring woman”, a second set of gendered assumptions that

were used in the descriptions of the store had to with the perceived nature of men. These 

assumptions was foremost used in the descriptions of the men managers and how they at 

times seemed inattentive to the micro-political activities of the supermarket and instead left it 

to the workers to deal with matters among themselves. Guided by specific notions of 

masculinity, it became possible to explain this behavior of the managers by reference to the 

fact that they were men. These gendered notions were, in a similar manner - based on their 

descriptive value in relation to certain aspects of the supermarket activities rather than their 

substantive consistency - possible to loosely link together into a stereotype that I have labeled 

“the wimpy and inattentive man”.

As men, the managers were assumed to have a different outlook on the store compared to the 

women workers. Issues concerning differences in work performance were an often debated 

quandary among the employees. The managers were, to the aggravation of many workers, not 

perceived to be equally bothered about these issues. For Louise, it was the managers’

reluctance to reprimand workers who did not do their job properly that was most frustrating: 

I do not think that they see it with the same eyes as us, that they care as much as we do, if 

people are working or not. […]I think they [the managers] see it differently, they do not think 

like us, they are men…

I: How do they think?

They do not care about the same things… As long as everything is fine, I do not think that 

they will… that they would… if things were going badly and it was like this, I reckon they 

would think differently. But everything is going fine; we are growing, even if it looks like… 

Like this summer, I told Stefan several times, how awful it looks, I told him that I have been to 

Cuba and soon it will look like that, like the shelves in Cuba, empty shelves. (Louise, worker)

In the extract, Louse links the managers’ different outlook on the store - and the fact that they, 

from her point-of-view, did not care about the same things as she and her co-workers did - to 

the fact that they were men. As, at the time of the study, the turnover was acceptable then -

when looking solely at the figures, as the managers as men were perceived to do - the 

operation was going great. If the figures were not so good, Louise predicted, the managers 

would be less likely to overlook potential inadequate job performances. When Louise on the 

contrary states that the store looks ‘awful’, this judgment is based not on the figures but on the 



neatness and filling ratio of the store and, correspondingly, it is the empty shelves that her 

intolerance is formulated against. Aside from differences in perspective or care for the store, 

the managers’ claimed inattentiveness to the micro-politics of the organization was also 

explained and given meaning in relation to specific gendered notions associating men with 

being wimpy:

They can be a bit wimpy sometimes; at times they should put their foot down. Sometimes he 

does that, Stefan, gets angry, but not so often. Perhaps he should do that more often. […] I 

think it would be terribly different if we had a women manager, it would be more 

straightforward, more hands-on, I think. […] For sure, it depends on who the woman is, but I 

do not think that it would be so wimpy; it would a bit more “You! Do your work!”, like that, if 

it was a strong women. […] I guess it makes it more peaceful [having men as managers] as 

opposed to some energetic old women [laughs]. At the same time, it can be very difficult 

having men managers because in my opinion, they, the men, can be so wimpy. For sure, there 

are those who are tough too, but I believe that women are more didactic than men, which can 

be both positive and negative. (Alice, worker)

In the extract, Alice describes the problems that, with reference to gendered assumptions of 

how men are, are associated with having men as managers. The problems of men’s 

management do however not surpass the advantages, and, as the problems of women’s 

management are seen as even greater, Alice nevertheless states that she prefers having a man 

as a manager. Alice was not the only one that explained the managers’ perceived wimpiness 

with references to gender; similar gendered notions were also expressed by many of the other 

workers. As being wimpy is a characteristics that in the literature rather tends to be associated 

with women and femininity this meaning making seems to constitute a break against varies 

form masculinities that have been found dominating within the practicing of management in 

organizations (cf. Collinson and Hearn, 1994). Another possible interpretation is that what 

this refers to was managers’ overarching tendency to stay out of the micro-politics of the 

human relations in the supermarket, and instead focus on the finances, schedules and 

allocation of workers. When women workers were, above, described as shying away from

conflicts, they were said to deal with the problem indirectly by engaging in gossip and talking 

behind peoples’ backs, a thoroughly gendered behavior. The men managers’ “wimpiness”, on 

the contrary, seemed to be a matter of not addressing the problem at all but rather leaving it to 

the workers to handle among themselves.



Situating stereotypes in gendered processes of organizations –
making gender into an organizational issue
The previous chapter showed how the various gendered assumptions used in the description 

of the store activities  could be loosely connected into two gender stereotypes, “the gossipy 

and monitoring woman” and “the wimpy and inattentive man”. The gender stereotypes were 

used to explain certain aspects of the activities that were seen as problematic and, as a 

consequence, the organization and its activities became placed at the receiving end of these 

problems, but was not at fault for causing it. Or was it? In this chapter, I will shift focus away 

from the “nature” of women and men to the organization and its activities by situating them in 

relation to the gendered processes of the organization. To do so, I will focus on two aspects of 

the workplace, the organization of work and the employment structure. 

Job rotation and the organization of work 
In the supermarket, work was organized through job rotation. Job rotation meant that most 

workers had the same formal job description and responsibilities: working in the checkout and 

stacking shelves in all the different aisles of the. The checkout was, due to environmental 

work regulations, integrated into the rotation as a means to counter the repetitive nature of the 

task, while the aisles on the store floor were part of the job rotation as a means to increase 

efficiency. The flow of customers made the workload in the checkout endless and impossible 

to complete. Workers did their shift (usually one or two hours at a time) before being replaced 

by a co-worker. Aside from some people being a few minutes late to their shift, conflicts

rarely seemed to occur between employees or between employees and managers in relation to 

the checkout. In comparison, stacking shelves was connected with more turbulence. Each day 

goods were delivered to the store by trucks. Due to lack of warehouse space, most of the 

pallets of goods were pulled inside the store and placed in the aisles waiting to be stacked. 

The specific amount of goods delivered to the store did, to some extent, define the workload: 

the job of the workers was to each day stock the delivered goods. When they did not manage 

this, which more or less was often the case, it was manifested by the remaining pallets of 

goods in the aisles (as well as empty shelves), adding additional workload to the subsequent 

day.



That workers shared the responsibility of stacking shelves, which meant that if somebody 

performed inadequately others had to do more in addition to an already intensified and 

stressful workload. Hence, the workers were dependent on each other’s performance. This, I 

suggest, is one aspect of the organizational processes that constitutes the stereotype of “the 

gossipy and monitoring woman”. Many, particularly the older women workers, described the 

irritation they felt when they “worked their butts off to get things done” while others were 

loafing. According to Eva, this irritation was further bolstered during weekends when the staff 

level was lower; making it even more crucial that everybody did their share. 

Some people leave, vanish, all of a sudden they are swallowed up by the floor, nowhere to be 

found. It all depends on whom you are working with during weekends. It is pretty stressful, 

or very stressful. In addition, there are those people who think that they should not do this or 

that because they do not like it. What a shitty way to reason, I mean, I hate going into the 

freezer, it is so cold and I have aches in my body that coldness makes worse, but just because 

I do not like going into the freezer does not mean that I can leave the freezer section empty, 

you know. You just have to do it, even if you do not like it. But some people seem to think 

that that is someone else’s job.  (Eva, worker)

Eva describes two forms of behavior of co-workers that she found irritating, “vanishing” from 

the place (on the store floor) where they were supposed to work and neglecting certain tasks 

while focusing on their “favorites”. Adding to Eva’s irritation, it seems, was the fact that the 

behavior gave priority to the individual self (who prefers some tasks over others), which 

validates the supremacy of the collective norms that she herself puts forward. An additional 

source of irritation that the older women workers described could be summarized as 

“spending a lot of time talking instead of stacking”. When Lotta talked about potential

conflicts in the workplace, she said that many had to do with those “conferences” taking place 

between the shelves:

You work and work and everybody works roughly towards the same goals. Then some 

people - although there are lots of goods in need of stacking - just stand around talking. And 

you go to the back to empty a trolley or something, and when you come back people still 

stand there talking, and then ”Goddammit!” [emphasis and then laughs] but nothing is done 

about it, so it is just a waste of energy. (Lotta, worker)



Similar to the previous extract, it is the validation of the collective norm that makes Lotta

frame “talking” as misbehavior. Included in the descriptions of inappropriate behavior in the 

supermarket is a description of the industrious and sacrificing self of the “proper worker”. 

What Lotta refers to at the end of the quote is that while she and others of her peers had 

informed the managers about this problem repeatedly, the managers were perceived as not 

doing anything about it. That it was principally older women who expressed this irritation 

can, in my interpretation, be linked to the fact that they had a permanent employment contract 

and a long-term perspective on their employment. Most of them also took pride in keeping the 

store at a certain standard. While differences of course existed among the younger workers, 

most of them seemed to consider their employment as temporary and did not necessarily link 

their employment to their sense of self, something that was probably bolstered by their 

temporary employment contracts.  

The use of job rotation can also be related to the production of the “timid and inattentive men” 

- stereotype. As job rotation meant that the workers shared the collective responsibility of 

stacking shelves, which in practice the more experienced women took it upon themselves to 

administer, the micro-politics were to a significant extent left to the workers to handle among 

themselves. From an antagonistic perspective, it seems convenient for the managers to stay 

out of the messiness of the daily activities. While this potential strategy was not 

unproblematic, as demonstrated by the conflicts it created both among workers and among 

workers and managers, it did not seem to stand in the way of the store’s financial success. An 

additional aspect of the processes that produced “the timid and inattentive men” is that, as 

managers in the retail industry (of which the majority are men) tend to be more mobile than 

workers, the most experienced workers (of which the majority are women) often by far 

outnumber the managers in years of experience in a particular store. So it was in the 

investigated supermarket and according to Paul, one of the workers, this had an effect on the

management. 

In some ways it cannot be easy to be a manager here. I mean, many of the store staff who 

work here have done so twice as long as the managers have, no matter what you do, that 

creates some sort of authority struggle. I think it would be very difficult for anyone of the

managers to walk up to [woman worker] or [woman worker] and be like “You! You have done 

it this way for ten years, but that ends now, you should do it like this instead” [points with his 

whole hand]. If that was to fly, it would have to be a directive in writing from the 



headquarters, otherwise they do not have that authority, she has worked here too long. She 

would not take that kind of crap. (Paul, worker)

What Paul suggests in the extract is that the managers’ strategy constitutes an attempt to avoid 

engaging in a power-struggle with the older women whose experience of the store’s activities 

by far outnumbers their own. While the managers’ “walkover” might be expected to infuse 

the women workers with some authority, the result in practice seemed rather to be the 

opposite: By implicitly staying out of the micro-political struggles of the activities, the 

managers’ signaled that the matters were not part of the organizational agenda, but rather 

were individual issues for the workers to handle among themselves. Had the managers instead 

explicitly delegated the responsibilities of the micro-political activities of the store to (some 

of) the more experienced workers, that would have worked to both put the issues on the 

organizational agenda and infused the women with the authority to deal with them in practice.  

Employment structure
Another aspect of the organizational processes that relates to the formation of gender 

stereotypes was the systematic use of temporary employees, the notions of retail work as 

unskilled and the related implicit requirement of permanent employees to informally 

supervise less experienced workers. The use of temporary employees is only economically

motivated as long as retail work remains perceived as unskilled and as requiring limited 

formal training. Based on my observations, it was evident that many of the work tasks in the 

store, on the contrary, required a great deal of experience to master. A seemingly simple work 

task such as replenishing the carriages of milk cartons in the dairy, required absolute precision 

to complete. If not enough muscle power was used to pull the carriage, it would not move, 

and if too much power was used, the cartons of milk would fall out and break as they hit the 

store floor. Also evident was that much of the work, especially during evenings and weekends 

when the staff level was lower, required the ability to work independently and make constant 

trade-offs regarding what work tasks needed to be prioritized. During evenings workers 

needed to make sure that the essential products in each aisle, such as milk, minced meat and 

bananas, remained stocked at the same time as they had to complete the variety of tasks for 

closing the store. When workers themselves did not have the necessary experience and skills, 

they were in practice left to ask their co-workers for help. Through this informal arrangement 

between workers of different experience, the use of temporary workers was made possible. 



This was also what enabled retail work to be perceived as requiring no formal training when it 

in fact was reliant on the experience of oneself or others.

That the more experienced workers were to help the less experienced was on the one hand a 

taken-for-granted part of the job. Ann, for example, said that she saw it as an obligation to 

teach others what they must know to do the job. If she and her co-workers did not instruct 

them, who would? she asked rhetorically. On the other hand, it was also evident that when the 

more experienced workers did supervise their peers, this was not always met with 

appreciation. Stina, one of the older workers, describes how she has been told that she is 

cranky for saying to co-workers how work should be performed:

You’re told that you are cranky, sour, because you say ‘You have to do it this way’. That 

does not make me cranky, from my point of view. Because if you do something wrong and I 

tell you that you cannot throw that there, or put that there, should you resent me for that? I do 

not think so.  […] I do not see that as bitching, but as a call for you to do it this way, because 

I like things tidy. (Stina, worker)

The extract demonstrates that when they actually did advise their peers, this risked being 

interpreted negatively. Years of employment do not necessarily translate into a position of 

authority in the defining of the activities or as carriers of competence in relation to work. 

Instead of being acknowledged as carriers of competence, who, based on their experience, 

have superior insights regarding how work ought to be done in the supermarket, and therefore

can correct inadequate performance, they are depicted as “bitches” who stuck their noses in 

other people’s business. In addition, as suggested by the description of Mikael, long-lasting 

employment might, in the supermarket, not only fail to be seen as a source of knowledge but 

on the contrary be associated with immobility and a stagnant state of mind. Mikael:

It is like that when people have been working in the same place for a bloody long time. 

Many have been working here for 30 years, and that easily fosters a feeling that you are 

teaching your grandmother to suck eggs. […] When conflicts do arise, it often has to do with 

someone having an opinion about something that others feel is none of their business and not 

something they should stick their noses’ into and then the word starts to spread. […] Some 

have such firm opinions of how things are supposed to be done around here. That does not 

mean that they necessarily are right, but if someone does things differently they take it 

personally and become defensive. (Mikael, worker)



What became framed as problematic in Mikael’s description are both the firm opinions 

regarding how work should be performed and the fact that the same people, if others fail to 

meet their standards, “take it personally and become defensive”. What this indicates, in my 

interpretation, is that the lack of formal authority to supervise those less experienced places 

the permanent workers in a position of being punished two-fold: Damned if you do, damned if 

you don’t. The lack of formal reorganization not only hinders the experienced workers in 

being acknowledged as carriers of competence, but also retail work in being acknowledged as 

requiring skills.

Concluding discussion 
This article has investigated gendered assumptions used by workers and managers to explain 

problematic activities of one Swedish supermarket. Based not on their substantive consistency but 

their descriptive value, these notions could loosely be linked together to two gender 

stereotypes, “the gossipy and monitoring woman” and “the wimpy and inattentive man”. By 

situating the stereotypes in relation to gendered processes of the organization, they became 

possible to link to the organization of work and the relationship between temporary and 

permanent workers and between permanent workers and managers, rather than as expressions of 

the nature of men and women. That gender stereotypes were used to explain aspects that were 

seen as problematic in the workplace meant that conflicts could be neutralized and made into an 

organizational non-issue (cf. Korvajärvi, 2002, 2011). As such, the stereotypes did not only 

produce specific notions of gender, but also the problem at hand and the very behavior that they 

claimed to describe (cf. Inri, 2009). “The wimpy and inattentive man” worked to neutralize the 

conflict embedded in the managers’ reluctance to address and acknowledge the problem 

formulated by the predominately older women workers. “The gossipy and monitoring woman” 

worked to neutralize the conflict embedded in the informal responsibilities that were implicitly 

left to the more experienced workers (all of whom were women) in the supermarket. The 

stereotypes also seem to function as a form of self-fulfilling prophecy in that when women did 

give voice to their opinion about the activities, this was automatically seen as relating to their

perceived gossipy and monitoring nature. 

When analyzed side by side, it is obvious that the two gender stereotypes used in the description 

of the supermarket were partly contradictory. Whilst it was women who according to “the gossipy 



and monitoring woman” lacked the capacity to be upfront in their communication, it was also 

women managers who, according to “the wimpy and inattentive man” were assumed to be firmer

in their leadership. That this contradiction seemed unnoticed might be explained by the fact that 

the two stereotypes were put to work in relation to two different problems in the store, one was 

relating to the workers and the other was relating to management, which meant that they were

seldom articulated together. Also evident was that the primary function of the stereotypes seemed 

not to be to say something about gender, but to make meaning of the activities, something that 

their contradiction did not stand in the way of. What this reminds us of is that the “gender logics“ 

of organizations are in fact, at most times, illogical and filled with contradictory notions and 

assumptions. Nevertheless, as demonstrated by my study, this did not stop the logics from having 

real effects on the activities of the organization (cf. Sundin, 2001).

The findings add insight to the discussion on skills in retail and service work. Motivated by an 

ambition to nuance the perception of service work as unskilled, there is an ongoing debate that 

explores the skills and competences that are part of the performance of emotional labor and front-

line service work (Korczynski, 2005; Payne, 2009). In addition, studies interested in the material 

of retail work (Pettinger, 2006, see also Price, 2011), have begun to shed light on the variety of 

work tasks that are included in the indirect service that workers provide to customers, such as the 

producing of the store space and displaying goods so that they become consumable objects. While 

both projects are necessary for a nuanced understanding of retail work, my study suggests that 

what must be considered is not only the skills and learning opportunities that specific tasks 

require, but also how these requirements are met in practice by different informal arrangements 

between peers. What must be analyzed is thus the type of experience and accumulated knowledge, 

of either oneself or others, which is put to work in the performance of specific jobs. In his 

investigation of the learning opportunities of young men retail workers in the UK, Roberts (2013)

concludes that between formal sector level accreditation, formal in-house training and informal 

learning opportunities, it was the latter that seemed most valued from the perspective of the 

workers. However, whilst Roberts also touched upon the fact that this informal learning tends to 

take the form of less experienced workers observing more experienced workers, he described it as 

learning taking place in situations of co-participation (Roberts, 2013:280). As my study suggests, 

this co-participation of learning is not necessarily a harmonic one, but entwined with 

controversies and power struggles between workers. In the investigated supermarket, these 

controversies were further fuelled by the use of job rotation, which meant that most workers, 

regardless of their experience, shared the same responsibilities. Job rotation also meant that the 

micro-politics of human relations was to a great extent left to be dealt with among workers, while 



the managers focused on more overarching issues, such as scheduling and finances. This 

seemingly un-hierarchical way to organize work might be expected to reduce inequalities at work. 

However, as also concluded by (Ollilainen and Calasanti, 2007), the collective and abstract 

responsibilities of the activities were in practice asymmetrically shouldered among the workers 

with specific gendering effects. 

As it was the older women who identified with, and took pride in, the store and who took the 

predominant bulk of the responsibility in the investigated supermarket, my study contributes to 

the limited knowledge on the role of older women workers in retail and service organizations. 

While retail work is statistically dominated by youths “passing through” on their way to other 

occupations and further education (Huddleston, 2011), this tends to overshadow the fact that a 

large group of retail workers remains in the industry during the predominant part of their working 

life (Wengström and Bergström, 2002). These workers are almost all women. When the 

employment structure of retailing has been investigated, the focus has most often been placed on 

those with temporary employment contracts (Jordan, 2011; Zeitinoglu et al., 2004). While it is 

important to incorporate these persons’ marginalized situation in the analyses, they are not the 

only ones that are left to handle the problems of the flexible working life. As my study suggests, 

the use of temporary employees is, in practice, on the workplace level, compensated and made 

possible by the permanent workers (cf. Kvist, 2006). This connects to what Mulinari in a study of 

part-time employed retail workers coins a “solidarity trap” (Mulinari, 2004). In the case of 

Mulinari’s study, women workers’ over-compensation for the employers’ need for flexibility 

seemed foremost to be grounded in solidarity between co-workers. My study shows that this 

solidarity between co-workers is conditional and dependent on the extent to which the others are 

perceived to share the collective ideal and devotion to the store activities. The ones who did not 

were placed in an antagonist position and seen as obstacles for the operation, proposing thus that 

the relation between workers is not necessarily one between allies. 

Bringing notions of gender and age to the table makes it possible to nuance the understanding of 

how the employment structures of the retail industry shape the workplace settings. Studies that 

have investigated the role of older women in organizations suggest that the position of older 

women at work is seldom one of formal authority. Rather, as Irni (2009) argues, the figure of the 

“cranky old woman” meant that older women in the Finnish organizations which she studies 

tended to be seen as difficult agitators. In agreement with my findings, this meant that when older 

women did address problems relating to their working conditions, it tended to be viewed as a

personal matter and, as such, it was removed from the organizational agenda. Other studies 



suggest instead that older women tend to be placed in the role of the caring and mentoring 

“mother” to less experienced workers. As “mothers”, women workers could obtain some degree 

of authority in relation to other co-workers, but this seldom seemed to translate into formal power 

positions (Ollilainen and Calasanti, 2007). Further, correspondent to an often-repeated cultural 

stereotype depicting the (overprotecting, caring) mother and her (pampered, mischievous) son, 

indicates that it is, foremost, men, nonetheless men working in women dominated industries, that 

tend to be ‘mothered’ and ‘spoiled’ by their co-workers, while the mother-daughter relationship in 

contrast is riddled with impossible standards (Simpson, 2004; Johansson, 2015; Korvajärvi, 

2002). One likely interpretation is that while older women are expected to act as caring,

supporting and mentoring “mothers”, it is when they refuse to do so that they instead become 

positioned as cranky and difficult. 
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