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markus klinton (f. 1974) har sedan slutet av 1990-talet 
växlat mellan olika roller inom och utanför universitetet. 
Forskarstudierna har han bedrivit vid Handelshögskolan 
och Forskarskolan Demokratins villkor. Senast kommer 
han från ett arbete som operativ chef vid ett utbildningsfö-
retag och för närvarande arbetar han med samverkans- och 
utvecklingsfrågor vid avd. för Externa relationer, Örebro 
universitet.

I det moderna Sverige har försörjning och föräldraskap utvecklats till en 
motsägelsefull spänning. Samhället och de enskilda arbetsorganisationerna 
förväntar sig medborgarnas engagemang i arbetslivet samtidigt som de en-
gagerar sig i omsorgen av nästa generations arbetskraft. För individen leder 
detta till motstridiga krav och konflikt. 

Konflikten mellan arbetsliv och föräldraskap är väl känd inom forskningen. 
Mindre uppmärksammad är konflikten kring den gravida arbetstagaren.  
I avhandlingen undersöks denna genom en analys av a) hur den utvecklats i 
takt med 1900-talets rationalisering och normalisering av lönearbetet samt b) 
hur den fungerar i mötet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Utgångspunk-
ten i den senare analysen utgörs av rättsfall, dagböcker och diskussionstrådar 
från internet. Avslutningsvis ställs denna specifika undersökning i relation 
till lönearbetet i allmänhet.

Avhandlingen visar att konflikten kring den gravida arbetstagaren är logiskt 
sammanhållen. Den gravida individen framstår som icke lämplig arbetskraft 
utifrån den osäkerhet såväl graviditeten som det framtida föräldraskapet 
innebär för arbetskontraktet. I denna logiska situation avkrävs den gravida 
arbetstagaren ett engagemang kring att dölja och tona ned sitt tillkortakom-
mande. Därtill placerar det individen i en strukturell erfarenhetsmiljö med 
krav om förhandling kring sig själv som lämplig arbetskraft.

Avslutningsvis konstateras att konflikten har bärighet på den generella 
lönearbetarens situation. Lönearbete är ett produktionsmedel som från ar-
betsgivaren dels kräver selektion kring vilka som skall vara anställda dels 
formatering av de redan anställda för att få ut så mycket som möjligt av dem. 
Det innebär att individen måste föreställas som en möjlighet och risk, utifrån 
såväl arbetsgivarens som den enskilda/e arbetstagarens perspektiv. Effekten 
blir en tendentiös kategorisering av individer som lämplig och icke-lämplig 
arbetskraft. Den rationella diskrimineringen har således blivit normaliserad 
liksom det att hantera sig själv som mer eller mindre avvikande från normer.
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