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statsrådetTiII Margareta Winberg

Genom beslut den 31 bemyndigade chefenaugusti 1995 regeringen
för Arbetsmarknadsdepartementet, statsrådet Sundström, tillsättaatt

utredning A 13, för1995: kartläggning för kvinnorsituationenen av
och på arbetsmarknadenmän under 1990-talet, särskilt vad avser sys-
selsättning.

ÅsaTill särskild utredare utsågs UtredningenRegnér. har biträtts
referensgrupp vilken ingått jämställdhetsdirektöreni Marga-av en

undersköterskanBerggren, Echeverria, t.f.Mirian professorn Perreta
Anders Edin, fil.lic. Christina avdelningsdirektörenIonung, Monika
Silvell, programsekreteraren SnickareLotta utredaren Britt-samt
Marie Thulestedt.

Utredningen har åtuppdragit två fil.dr. Martha Blomqvistexperter,
och fil.dr. Greiff belysaMats frågor, vilka redovisasvissa bilagor.iatt

Härmed överlämnar utredningen slutbetänkande Hälftensitt vore
kvinnor och på 90-talets arbetsmarknad. Utredningensmännog om-

uppdrag slutfört.är nu

Stockholm i april 1996

Åsa Regnér

HåkanssonPeter ThermaeniusAgneta
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Sammanfattning

Sysselsättning

månaderna,kvinnor har sysselsättningen börjat sjunka deFör senaste
andel dedvs under slutet och början1995 1996. Kvinnorsav av av

frånarbetslösa har ökat mellan december och december1994 1995 42
till de långtidsarbetslösa kvinnor december 199446 %. Av 42 i%var
jämfört med år Likaså ökar undersysselsättningen45 % ett senare.

kvin-och de formerna tidsbegränsade anställningar därotryggaste av
starkt överrepresenterade.ärnor

helahar högre arbetslöshet kvinnor och har haft det underMän än
1990-talet. har andelsmässigt lämnat arbetskraftenMän i större ut-

totalt bör-sträckning kvinnor. Sedan år arbetslösheten1993,än när
jade sjunka, sjönk den för män.mest

på självabefinner utanför arbetskraftenPersoner sig sigsom ser
på år år Klart färre kvinnor1995 1989. isätt änett annat gruppen ser

hemarbetande. utsträckningsig Kvinnor sig i än mänstörresom ser
studerande eller arbetssökande.som

Arbetstider

ökatAndelen heltidsarbetande har under 1990-talet. harstigit Kvinnor
till småarbetade kvinnor med små barn. Föräldrarsina timmar, även

barn har olika förvärvsar-arbetstidsmönster beroende på kön. Män
betar föräldrar. med barnoch kvinnor mindre de blir Männärmer
under år jobbar alla.sju mest av

Utbildning

Utbildningsnivån har mycket betydelsefull för sannolikhetenvarit att
på arbets-undvika arbetslöshet och för möjligheten etablera sigatt

haftmarknaden under 1990-talet. Lågutbildade kvinnor och harmän
arbetslösaproblem och klart överrepresenterade bland destörst är

och långtidsarbetslösa.
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strukturomvand-branschområden har förStora yrkes- och utsatts
utbildning harsamverkan. har lägstling och lågkonjunktur Dei som

nyrekryteradesStatistiken desvårast få tillbaka arbetet. överatt som
mindre utsträck-med grundskoleutbildningår kvinnor i1994, visar att

året.bakgrund fick jobb detmedning än män samma
Även under 1990-talet,arbetslöshet.Högskoleutbildade har lägst

bryts.akademiska studier könsbarriärerliksom tidigare, det iär som
Även har utbildningsvalensmå förändringar skett, inom t.ex. gym-om

blandmindre traditionellanasieskolan totalt blivitintesett unga.
utbildningsval har för-ochKönsuppdelningen skolani i senare

åren1990-talet. Under de 20-25ändrats mycket litet under senaste
studier. Sam-främst akademiskahar dock förändringar skett, inom

överskåd-fortsättningsvisinnebär detta inomävenmänattmantaget
naturvetenskapliga kunska-tekniska ochlig tid kommer haatt mer

samhällsvetenskap-bl.a. demedan kvinnor har kompetens inomper,
områdena.liga och sociala

tillvara arbetsli-kompetens ihöga inteKvinnors i genomsnitt tas
kunskaperpå Särskilt invandrarkvinnorsmäns.sättvet samma som

ochoftare chefspositionerhar betydligtoutnyttjad Mänär en resurs.
inflytande arbetets innehåll och organisation. De inne-har överstörre

utbildningsnivå ochhar högre derasgradi tjänster motsvararsom
utbildning denformellt kräver högre änpositioner somsom

arbetstagaren faktiskt har.
utgårförnyad arbetsorganisationdet sammanhanget spelarI som

roll.från och villkor, viktigbåda könens förutsättningar en

Regionalitet

fråga förutsättningarlokala och regionala skillnader finnsStora i om
harpå lokala arbetsmarknadernapå arbetsmarknaden. Strukturen de

på arbetsmark-avgörande betydelse för kvinnors och situationmäns
högrearbetskraftens bakgrund. pendlarnaderna, liksom Män it.ex.

näringslivet,Utbildningsnivå,grad kvinnor. sammansättningän av
för kö-får olika konsekvenserhuvudsakliga arbetsgivareortens osv

förändringar.vid samhällsekonomiskanen

Offentliga sektorn

svenska kvinnorsOffentliga storlek har haft betydelse försektorns
nå-förvärvsarbetande.andel de Inte ioch likamäns nästan stora av
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land finns lika många kvinnor på arbetsmarknaden där degot tjäns-
utförs offentligt Sverige hari på någotter organiserats sätt.annatsom

den offentligaI sektorn har omvandlingen undervarit 1990-stor
Äntalet både organisatoriskt och sysselsättningsmässigt. så länge har

de organisatoriska och besparingsbetingade förändringarna fåttinte
fullt genomslag frågai sysselsättning. Bedömare arbetsmark-om av
nadsläget utvecklingnegativ sysselsättningen på den of-ser en av
fentliga sektorns område.

På längre sikt kan kanske bättre balans skapas, menar prognoser
bl.a. AMS och EfterfråganSCB. på kommertjänsterna snarast attav

öka, bl.a. demografiska skäl. Hur sysselsättningen påverkas dockärav
beroende ekonomin andrai övrigt, sektorers möjlighet ökaattav sys-
selsättning politiska prioriteringar. Ekonomin och politiken i sinsamt

påverkas faktorer tillväxt, internationaliseringtur påav som europe-
isk och global nivå, lönebildning, värderingar samhälleti osv.

Privata tjänstesektorn

mångaAv förutspås den tjänstesektorn bliprivata den expanderande
frågai sysselsättning. På den del den sektorn därprivata majo-om av

riteten kvinnor arbetar idag, har sysselsättningen gått ned påav se-
tid. Det gäller bl.a. handel, bank och försäkring. traditio-Mänsnare

nella områden har ökat och förväntas öka sysselsättningsmässigt,
teknik,inom naturvetenskap och data. de fickt.ex. Av arbete årsom

1994 och hadeinte det året innan, män i majoritet devar av som re-
kryterades till den privata tjänstesektorn.

Frågor högre grad företagande Sverige för höjai syssel-attom av
sättningen har aktuella påvarit l990-talet. återstårMycket fortfarande

följa för skapa bild vilkenatt i utsträckning och på vilketattupp en av
Årföretagandesätt skapat varaktig inkomst för kvinnor och män.

1994 rekryterade småföretag högrei grad kvinnor.män än Kvinnors
andel nyföretagarna destiger fortfarande endastutgörav men ca en
fjärdedel företagarna. Könsuppdelningen tydlig här.är även Detav

svårtär försituationen företagande på kvinnorsatt ett grepp om
traditionella yrkesområden.

"Mainstreaming"

Regeringskansliet skall tillämpa "mainstreaming" arbetssätt. Detsom
innebär jämställdhetsperspektiv skall alla politik-att genomsyra
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utredningsdirektivallmäntfinns bl.a.Därförområden. ett som
ochsakfrågorskall belysa sinautredningaralla statligapåbjuder att

könen.jämställdhet mellanpåmed tankeförslag
Arbetsmarknads-påtillsattade kommittéer ärMajoriteten somav

sak-föreskriverdirektivdetområde följer inte attdepartementets som
skall be-regeringskanslietföremål för utredning inomfrågor ärsom

ochjämställdhetsperspektiv. Styrninganalyserasochlysas upp-ur
särskilt konse-förefallerledningar intefrån departementensföljning

tyderjämställdhetsfrågorna. Detdet gäller"ihärdig"ellerkvent när
pååtminstone interegeringskansliet fullthellerpå inte utatt -

förenhetlig strategigenomförthar attarbetsmarknadsområdet en-
arbetssätt."mainstreaming"tillämpa som

tillämpaarbetsmarknadsområdet sigsägerpåMyndigheterna
ganskaoftastbegreppetdefinitionen är"mainstreaming", vag.avmen

jämställdhets-konsekvensanalysermyndigheterna gör ettIngen urav
verksam-gäller denreformerbeslut ellerperspektiv externasomav

heten.

Utsikter

arbets-påförstärkt positionersinahar kvinnoravseendenmångaI0
heltid,gradökadarbetar i1990-talet. Kvinnorundermarknaden

kvin-ocharbetadefaktiskt timmarhar ökatsmåbarnsmödrar sina
hem-utsträckningminskadarbetskraften sig iutanför somsernor

arbetande.

till arbets-försvagad anknytningfåttkvinnogrupperSamtidigt har0
"springvika-jobb,tillfälligagradhögremarknaden, t.ex. avgenom

Utveck-liknande.ochundersysselsättningtimanställningar,riat",
andrafinnastår iföljeroroande. mönster attlingen Denär ett som

sedan länge.högarbetslöshet ärdär kvinnorseuropeiska länder,

kunskaper inteDerasutbildning män. tashar längre änKvinnor0
måstekompetensKvinnorspå mäns.tillvara sätt upp-somsamma

Detgrad mäns.lika högarbetslivetutvecklas ivärderas och i som
lågochmed högmellan kvinnorpå ökad polariseringteckenfinns

arbetsmarknaden.på"fotfäste"gällervadutbildning

efterfrågasområdenpåkvinnorgradfinns högrei änMän nu,som0
någrasedanavmattningSamtidigt sker Vissteknik.data ocht.ex.

hurosäkert vissatillverkningsindustrin. Det ärmånader inom
iförefaller passivareutvecklas. Mänbranschermansdominerade

arbetslöshet.
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1 Inledning

För kunna framtida förändringarmöta samhälleti behövs samladatt
kunskap skillnader mellan kvinnors och villkor på arbets-mänsom
marknaden och särskilt frågai sysselsättning. Därför har Utred-om

kvinnorsningen arbetsmarknad tillsätts.om
Svenska kvinnors arbetskraftsdeltagande ökade kraftigt under ef-

Årterkrigstiden för bli högst i västvärlden under 1980-talet. 1995att
arbetskraftsdeltagandet för80 kvinnor och för% 85 % män.var

Samtidigt har Sverige mycket könsuppdelad arbetsmarknad.en
Könsuppdelningen förekommer på plan. förstaminst kanDet sä-tre

uppdelningen mellan hushållsarbete och marknadsarbete,gas vara
det andra mellan yrken och arbetsområden på arbetsmarknaden och
det tredje gäller olika villkor branscherinom eller yrken frågait.ex.

lön och positioner.om
arbetslivetI har makten. dominerarmän De företrädare försom

arbetstagare och arbetsgivare och politiken.i harKvinnor genomgå-
ende underordnad ställning underrepresentation chefs-en genom
positioner, lägre löner och dominans arbeteni med ochmonotona
förslitande arbetsuppgifter.

Kvinnor och har också olikamän villkor utanför förvärvsarbetet.
Kvinnor utför fortfarande lejonparten det obetalda jobbet, vilketav
innebär huvudansvar för hemmet, de och äldreomsorg om unga
familjemedlemmarna snedfördelningDenna får konsekvenserosv.

det betaldaäven i arbetet, kvinnor betydligti högreatt ut-genom
sträckning jobbarän deltid förmän hinna och orka med bådaatt
ansvaren.

Kvinnor någonutgör inte enhetlig lika lite män görgrupp, som
det. Alla kvinnor har inte ställning på arbetsmarknaden ochen svag
alla harmän inte inflytande arbetensina eller hög lön. Olikaöver
kvinnor och har skilda drömmarmän och önskemål hur livet ochom
arbetet skall Könstillhörighet faktor påverkar förhål-ärvara. en som
landen arbetslivet.i Andra faktorer social bakgrund, utbildnings-är
nivå, familjeförhållanden, ålder, födelseland Faktum dockär attosv.
kön klart "sorterar" på arbetsmarknaden och det äratt sammantaget
till kvinnors nackdel.
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olik-Samtidigt vibrytas.könsuppdelningenDärför behöver atttror
vid problem-tillvägagångssätterfarenhet,utbildning,frågaheter i om

fårbåda könenarbetsmarknaden. Ompåtillgånglösning är enosv.
tillleder dettaarbetsmarknaden,påoch chansermöjlighetersamma

för skapabehövsoch kompetens. Detkunskapspridning attstörre av
dynamiskt arbetsliv.ett mer

dedetoch sigkvinnor ägnarproblem mäni sigingetDet är att
och yrkeutbildningvalbra på.och Mentycker intressant ärär av

maktfördel-återspeglartraditionerochofta värderingarstyrs somav
strukturomvand-Vidarbetsfördelning hemmet.och isamhälletning i

arbetskraften kunnahelamåstekonjunkturförändringarochling vara
sned-ytterligareförjobben, intedeoch konkurreramed attom nya

pårörlighetförhindrarKönsuppdelningenuppstå.fördelning skall
vilketvertikalt,horisontellt ochbådearbetsmarknaden cementerar

lägrevärderas änkvinnorsråder där insatserojämlikheterde som
arbetskraftens totalautnyttjandedåligtinnebärDet i sinmäns. tur av

ochekonomisk tillväxtförhindrar detSammantagetkompetens. per-
sonlig utveckling.

arbetsmark-utanförpå ochmellan könenråderolika villkorAtt
och konse-beskrivitsår. harmångakänt under Detnaden har varit
mellan kö-Villkorenforskning.omfattandebelagtskvenserna har i

politiken haråren. Förunder delika tjugohar blivit senastemernen
fått allt högre prio-och frågan harfunnits längejämställdhetmålet om

kvarstår problemen.dettaritet. Trots
arbetsmarknadenpåkönsuppdelningendärfinns områdenDet

däröverrepresenterade yrkeniklartdå de ärmissgynnar män, t.ex.
och harhjärtproblem ioftaredrabbashög.olycksrisken Mänär av

medellivslängd.kortaregenomsnitt
livsföringoch i övrigtmarknadsarbetefrågasituation iMäns om

västländer.andramanliga imycket frånså mönsterskiljer sig inte
och barnhemförfövärvsarbete ochfrågaiDeras mönster ansvarom

ganska liteockså förändratsoch harandra länderliktrelativt imänär
familj ökatochför hemtiden Sverige, mänsi ävenöver ansvarom

länderandragradhögre iän mänunder åren. Svenska i attmän anser
1994.Björnbergsjälvuppfattningför derasfamiljen viktigär

mark debrutitnordiska kvinnornaochde svenskaDet är som ny
USAjobbar kvinnor iräknatantalåren. I timmar t.ex.tjugosenaste

kvin-på allagenomsnittberäknatmycket Sverigelika i ettsomsom
be-och medfördelat på färreår,mellan och16 64 personermennor

svenskaarbetskraften. Detkvinnorfärre lågutbildade i syste-tydligt
förvärvs-kvinnligahögaför denförutsättningarhar skapatmet
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frekvensen, inneburit alla kvinnor och finnsnästan män iattsom ar-
betskraften. Offentliga sektorns dubbla funktion arbetsgivare ochsom
serviceinstans möjligheter till deltidsarbete på delarsamt stora av ar-
betsmarknaden har avgörande för nåvarit den grad jämställd-att av
het finns. I Sverige villkoren för kvinnor och likaär mänsom mer
både arbetsliv ochi samhälle andra jämförbarai länder.än T.ex. är
löneskillnaderna mindre och fler kvinnor finns beslutsfattandei posi-
tioner politiken.i generellaKvinnors underordning på arbetsmark-
naden har dock upphävts.inte

1.1 Bakgrund

förvärvsfrekvensKvinnors har kraftigt sedanstigit 1960-talets slut.
Bl.a. ökade den kraftigt den offentliga sektorn byggdesatt utgenom
under 1970- och 80-talen. Vissa arbetsuppgifter tidigare utfördessom

hemmeni betalning omvandlades till marknadsarbete detiutan
offentligas Genomregi. "tjänsterevolutionen" kom arbetsmomenten

professionaliseras, effektiviseras och teknifieras. följerMönstretatt
den utveckling skedde under den industriella revolutionensom
Jonung 1993.

Utbyggnaden offentlig sektor fortsatte under och 80-talen1970-av
och arbetskraftsdeltagandet Sverige till föri mitten 1980-taletsteg av

sedan Lågkonjunkturen fick först genomslagatt mattas av.
sysselsättningsmässigt sektori privat under år Under de1991. senaste
två åren, och1994 har sysselsättningen offentlig1995, sektor fortsatti

sjunka och medan den ökat sektorn, vilketi privata trend-att är ett
brott. Förändringarna får olika konsekvenser för kvinnor och män.

År befann1995 sig kvinnorna offentlig och56 % sektori 44 %av
arbetade näringslivet.i privata Motsvarande siffror för 22män är % i
offentlig sektor och 78 % i näringslivet. innebär naturligt-privata Det

förändringarvis offentlig sektori spelar särskilt roll för kvin-att stor
påsituation arbetsmarknaden. bådaFör könen den privataärnors

sektorns utveckling också oerhört betydelsefull. för-Privata tjänster
många bedömareutsägs det området frågaexpanderande iav vara

sysselsättning.om
ekonomiskaDet läget på den del arbetsmarknaden domi-av som

manlig arbetskraft forfarande det får definiera helaärneras av som
ekonomin. l tillväxt /propositionen prop. 96:25 nyligen95om som
lades, kallas de två åren för Få"högkonjunktur".t.ex. senaste an-
ställda offentligi sektor skulle antagligen den beskrivningenattanse
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period.underadekvat för sysselsättningssituationenär samma
denSverige, i"arbetslöshet"ett begrepp iblevUnder 1990-talet

förloratberörda. Många harblevde flesta svenskarbemärkelsen att
ochovisshet arbetet majoritetenliderbytt jobb, andraeller avomav

finnsarbetslösa. dettatill Trotsellerbefolkningen anhöriga vännerär
konsekvenserarbetslöshetensså mycket kunskapdet ännu inte om

de ekonomiskadelsamhället.människorna och Viför vet sam-en om
knappaindividerna.för Denkonsekvensernamindrebanden, ommen

finns,socialantropologiochsociologi, psykologiforskning inom som
föremålhafthar oftastpåverkas, mänhur livskvalitetenbl.a. somom

allmännaanvänds sanningarresultaten harstudiernaför sommen
1994.Walsh al.et

prioriteringochdirektiven1.2 Analys av

arbetsuppgifterav

problem.på kombinationfokuseraframgått villredan viSom aven
för sysselsättningenkonsekvenseroch desslågkonjunkturenDet ärena

arbetsmark-påandra könssegregeringenkönsperspektiv. Det ärettur
förstvarandra.förstärker Vi visarihop ochProblemen hängernaden.

föränd-sedan möjligadiskuterarfaktiskt ochutvecklingen varithur
framtiden.iringar

nödvändig förarbetsuppgifterna har varitHård ut-prioritering av
inledande skriv-direktivensutgångspunkthar iredningen. tagitVi

skallanalys särskiltkartläggning ochfastslårningar att sys-avsesom
ochkvinnorsDärför förs första handselsättning. i ett omresonemang

1990-talet.arbete underfå behållaochförutsättningarmäns ettatt
"experimentera".möjligheternautredningstid begränsarSnål även att

krävt föridéer ochDärför måst släppahar storavi resonemang som
kräverproblemens lösningeftersombeklagligtDet är ny-resurser.

tänkande.
Är forskar-medArbetsmarknadsdepartementetkom1993 ut en

återtågets1990-taletarbetsmarknadmed "Kvinnorsrapport namnet -
årensde förstadå verkningarnakom tillårtionde" 1993:8.Ds Den av

högarbetsmarknaden formpå imärkbaralågkonjunktur gjorde sig av
till köns-bakgrundenbeskrivsarbetslöshet. Bl.a.och snabbt stigande

viktigaoch vilka faktorerarbetsmarknaden äruppdelningen på som
förvärvsarbetande.för kvinnors och mäns

på förtjänst-behandlas därviktiga frågorMånga för utredningen ett
avstårdärförsambandhistoriska vioch beskriver bl.a.fullt sätt, som
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från någon djupare analys.i skriver WuokkoDär Knockeatt ta upp
invandrade kvinnors påsituation arbetsmarknaden. Christinaom

behandlarJonung yrkessegregeringen mellan könen, och arbetsdel-
konsekvenser.ningens FuråkerBengt diskuterar konsekvenser för

kvinnors jobb den offentliga sektornnär bantas. skriverLena Gonäs
Åsakönsarbetsdelning och strukturomvandling. Sohlman görom en

jämförelse mellan kvinnors arbetsmarknad Sverige ochi i övriga EU.
Rapporten bra bakgrundsbeskrivning till problemen viger en som
har behandla och anledningvi ingen den. Våratt attser upprepa upp-
gift blir beskriva vad hänt sedan och1993att sammanta-snarare som

under lågkonjunkturen.get
detVi viktig uppgift samla kunskap ochatt ettser som en samma

ställe. Arbetet har indelats deli beskriver utvecklingen underen som
lågkonjunkturen med statistisk kartläggningsdel, del beståren som

statistik och fördjupning frågor.i Del beskriver någrai vissatextav
förändradede villkor har betydelse för kvinnor och påmänav som

arbetsmarknaden. del redovisarl III vilken jämställdhetspolitikvi
några svenska myndigheter och internationella för.organisationer Den
avslutande del innehållerIV våra slutsatser och bedömningar för fram-
tiden. Enligt direktiven skall utredningen lägga några förslag.inte
Eftersom det viktigtvi arbetet går eftervidare det utred-att attanser
ningen avslutats har valt samla någravi övergripande idéeratt om
hur jämställdhetsarbetet kan drivas vidare betänkandetsi del.sista

villVi det relevant haVisa könsperspektivär debatteniatt att ett
utvecklingen på arbetsmarknaden alla avseenden, eftersomi kvin-om

och skilda livsvillkor kommermäns ha betydelse fram-även iattnors
tiden. harVi områdenprioriterat har betydelse förvi morgonda-tror

arbetsliv. bl.a. frågorDet arbetsorganisation,är "flexibilitet"gens om
på arbetsmarknaden, företagande, teknik och utbildning.

Det uppgift ochär har haft kortvi utredningstid. Därförstoren
har lagtvi tonvikten vid beskrivning utvecklingen med hjälpen av

befintlig statistik.av
Vi har valt jämföra kvinnor och så utsträckningimänatt stor som

möjligt. Uppgifter kvinnor blir de jämförsintressantast medom om
vårtmän i sammanhang. Idag vid jämförelserär mannen norm

ibland hans villkor särskilt beskrivs. Mycket statistik fort-ärutan att-
farande slentrianmässigt uppdelad på spalt med rubriken "total"en
och heter "därav kvinnor". Båda könen påtjänar atten annan som
synliggöras för Ibland har det docksig. svårt därför detvarit iattvar

fallvissa helt enkelt finns informationinte tillgå.att
Betänkandet har två bilagor diskuterar områden tyckervi ärsom
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behand-Blomkvist ochMarthaskrivensärskilt viktiga. Den är avena
beskrivninghistoriskandraarbetsorganisationsfrågor. Denlar ger en

könsuppdel-tillförhållandearbetsmarknadenpå iförändringarav
Greiff.Författare Matsärningen.

kvinnorsaspekterviktigaallafördjupa sig iomöjligtDet är att av
rubrikenUnder "Fortsattarbetsmarknaden.påvillkoroch mäns ar-

möjlighethaftområden vi inte attkapitel vibete", 15, tar somupp
bristfälliga Sverigeeller ikunskap saknasfrågor där ärprioritera samt

idag.

arbeteutredningarsAndra1.3

politik-allaberörochmellan kvinnor mänjämställdhetMålet om
förverk-måletförsamlatharHelaområden. regeringen attett ansvar

ansvarsområdensinaalla departement inominnebärligas. Det att
på allabeslutsprocessenbeaktasjämställdhetsfrågor iskall bevaka att

förharJämställdhetsministernområden.på allanivåer och ansvar
jämställdhetspolitiken.samladeutveckling denochsamordning av

så-föranvänds oftaden engelska ett"Mainstreaming" är term som
inför-ibland till "attbegreppetPå svenska översättsdant arbetssätt.

områden".på allanivåer ochpå allajämställdhetsperspektivliva ett
löpandevillkorochkvinnorspåbjuder mänsArbetssättet att un-

politikområde propositionstexter,ibeskrivs visstdersöks och inom ett
haförslag ärutarbetande Motsatsenpolicymaterial, attetc. enav nya

effektivMainstreamingvid sidan är"jämställdhetsbutik" ar-enav.
eftersomfölja den,råder enighetdetbetsmetod, förutsatt attatt om

åtgärdas medanochupptäckaskönen kanolikheter mellaneventuella
pågår.arbetet

jämställdhetsarbeteförunderlagbättre sittregeringenFör att ge
kom-till samtligadirektivallmännaunder hösten 1994beslöts om

jämställdhets-och redovisaanalyserasärskilda utredareochmittéer att
1994:124. Bero-dirförslag lämnasdekonsekvenserpolitiska somav

explicit uppdragoftautredningarnasakområde, har attpående ett
arbets-olikaochtill kvinnorsfrågor med hänsyn mänsutreda sina

fråga.politiskjämställdhetmåleteller tilllivsvillkor,och somom
närvarande fleraförområdeArbetsmarknadsdepartementes ärPå

månadernågraunderverksammaaktuella varitutredningar uppsom
Arbetsmark-presenteradeuppdrag. I 1996några år medtill sina mars

SOUslutbetänkande1993:132dir sittnadspolitiska kommittén
omställnings-Arbetslöshetsförsäkringen1996:34. De övriga är en-
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försäkring dir 1995:92, års1995 arbetstidskommitté dir 1995:6,
Översyn invandrarpolitiken dir 1994:130, Kommissionen denav om
svenska arbetsrätten dir 1995:30.

våral direktiv står Utredningen kvinnors arbetsmarknadatt om
skall samråda med och inhämta uppgifter från Arbetsmarknads-
politiska kommittén, Kommissionen den svenska arbetsrätten ochom
Arbetstidskommittén. Detta har inneburit haft omfattandevi kon-att
takter med dem och andra utredningar. falll vissa har samarbetatvi

idéer och problemformuleringar. Inte något falli har dock kun-viom
"inhämta uppgifter". Skälet till dettanat de berördaär utredning-att

oberoende avverkad och utredningstid antingenutsattarna av- -
hadeinte bestämt"ännu för hur desig skulle behandla jämställdhets-

frågorna" eller "ännu inte hunnit med jämställdhetsfrågorna", när
det aktuellt för börja sammanställa uppgifter. arbetetatt Hurvar oss
fortskrider dei utredningar redovisatännu inte sina resultat, vetsom
vi inte.

Eftersom det klart framgår direktiven till nämnda utred-av ovan
ningar de skall analysera och redovisaatt förslagsina ettur
jämställdhetsperspektiv, går vidarevi inte på derasin frågor iutom
kartläggningsdelen.

Även på andra departements områden sitter utredningar frå-vars
relevantaär för vårt arbetsomåde. De har alla hänsyn tillgor att ta

jämställdhetsaspekten. Under Socialdepartementet arbetar "Utred-
ningen kvinnor och ekonomisk makt" behandlar frågorom som som
ligger delar,nära i vissa och skall avsluta sitt arbete under åross som
1998. Den bl.a. löneskillnadsfrågantar centraltär ettupp som om-
råde för den vill ha helhetsbild skillnaderna mellan könensom en av
på arbetsmarknaden. Eftersom frågan ingårinte våra direktiv,i vitar
endast kort den där den särskilt relevant förär sammanhanget.upp
Vuxenutbildningen föremål förär utredningsarbete på Utbildnings-
departementets område dir 1996:27. En strategisk frågaannan ur
sysselsättnings- och jämställdhetssynvinkel stöd till företag.är Stat-
liga företagsstöd utreds för närvarande på Näringsdepartementets om-
råde dir 1995:124.

Några1.4 begrepp

Regering och riksdag har beslutat jämställdhet på arbetsmarkna-att
den skall upppnås. Jämställdhet alltså politisktär målett som upp-
nåtts kvinnornär och harmän villkor och ingen diskrimine-samma
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ellerfamiljen iarbetsmarknaden,på iförekommerkönring sam-p. g.a.
hället i övrigt.

tid begreppetsedananvändsforskarvärldenanglosaxiskaIden en
"Gender"kön.konsekvensersocialabeskriva"gender" för att an-av

socialtutifrånoch situationbeskriva kvinnors mänsvänds för ettatt
för"genus"iblandanvändsPå svenska attsammanhang. termen

utgångspunkt "genus"imedanalyssak. Attbeskriva göra ensamma
vill-socialaochkvinnorsfram hur mänskunskapinnebär tasatt om

får fördetoch vaddembestämmervadrollerkor och ut, somser
politikenellergår riktningutvecklingen vissdå ikonsekvenser t.ex.

pågenusperspektivs.k.anläggametodsådanändras. ärEn ettatt
fattas.beslutskapas ellerdå politikforskning,utredningsarbete,

måsteverksamhetpågenusperspektiv sinanläggerDen ettsom
mål förjämställdhetmål. harDenjämställdhethainte somsomsom

målet,uppnåförandraanvända instrumentkanaktiviteter attsina
Därförmetod.effektivmycketförefallergenusanalyser envaramen

skallstatistikoffentligriksdag beslutatochhar regering att t.ex.om
på kön.uppdeladtillgängligfinnas

engelskadetsvenskenhetlig översättningfinns idag ingenDet av
Andra sägeralltså använda "genus".vill"gender". Vissabegreppet

be-använderdebattenställning i"könsperspektiv". Vi inte utantar
då det"jämställdhetsperspektiv" ioch"jämställdhet"greppet sam-

ochuppnåsskalljämställdhetuttalade målfinnsmanhanget attom
skillnader finnshandlarhanddå det första"könsperspektiv" i attom

iblandoch inte.utbytbaraIblandmellan könen. är termerna
användsalltså"mainstreaming",begreppethar redan nämntVi som
allmäntfinns någonheller härpå arbetssätt. Intebeteckning ettsom

jämställdhets-ordetInnebörden ärverdertagen översättning. attav
politik-på de olikaverksamhetordinarieallskall införlivasfrågor i

brevid.områdeenskilthandläggasområdena och inte ettsom
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2 Arbetsmarknaden

direktiven tilll Utredningen kvinnors arbetsmarknad står attom en
kartläggning skall vad beträffar sysselsättningen för kvinnorgöras
under lågkonjunkturen och utvecklingen därefter. Där ett stortanges
antal variabler skall redovisas. bl.a. arbetskrafts-Dessa ärsom
deltagande, sysselsättning, yrken, arbetstider, frånvaro, arbetslöshet
och utbildning. uppdelning på olika åldrarEn skall också ochgöras

Ävenförhållandena för med barn skall belysas. den regio-personer
nala aspekten vikt.är av

Vi har fasta på detta och har valttagit redovisa delenstörreatt av
statistiken samlad det här kapitlet.i Statistik rörligheten påöver ar-
betsmarknaden finns kapitel.i Vissa det här kapitletnästa avsnitt i
återkommer med fördjupade kommentarer kapitel kart-i iseparata
låggningsdelen. Dessa kapitel den "flexibla" arbetsmarknaden,är ar-
betslöshet, utbildning företagande.och hänvisar förekommandeVi i
fall.

Även utredningen heter kvinnors arbetsmarknad redovisar viom
alltid statistiken för både kvinnor och redovisa förhållan-Attmän.
dena för bara kvinnor blir allt baraointressant. Kvinnorna utgör trots
omkring halva arbetsmarknaden.

Vi använder många olika statistikkällor för vår kartläggning. En
de huvudsakliga källorna arbetskraftsundersökningarna,är AKU.av

De statistik från undersökningar genomförs veckavarjeger oss som
och har pågått sedan 1960-talet. närvarandeFör intervjuassom om-
kring månad.17 000 mängd informationvarje Enpersoner om ar-
betsmarknaden går fram, dock på lägre regional nivåinte änatt ta
län. Resultaten för hela året redovisas redan året efter.i januari AKU
har förvi på förhållandena påanvänt titta arbetsmarknaden 1995.att

har också framVi många tidsserier fråntagit perioden 1987-1995. Däri-
visar utvecklingen många lågkon-vi i avseenden under helagenom

junkturen några år den inträffade.innansamt
ÅRSSYS,En viktig källa årlig sysselsättningsstatistik, vil-ärannan

ket ingår paket detta finns ocksåi AMPAK. I uppgifter frånstörreett
andra utbildningsregistret,register, centrala företagsregistret ocht.ex.

ÅRSSYSbefolkningsregistret. Eftersom totalregister byg-är ett som
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regionalaför småstatistik framkontrolluppgifterna, gårpå att tager
lång.bearbetningstidenkommuner. Nackdelen ärområden, är attt.ex.
delsår efteråt. använder AMPAKfärdiga drygt ViUppgifterna är ett

för studeranedan, dels rör-på regionala skillnader,för visa attatt se
kapitel 3.arbetsmarknaden seligheten på

nyföretagarsta-från frånockså uppgifter AMSanvänderVi samt
Bostadsräkningen, FoB.tistiken och Folk och

källor,från internationellauppgifterSlutligen har hämtatvi t.ex.
OECD.

arbetsmarknaderFörvärvsregioner och lokala

skillnaderna,de regionalakunnaden här utredningen visaiFör att
utbildningsnivå, haroch vi använtdet gäller sysselsättningnär t.ex.

arbetsmarknader,lokalakallassammanslagning kommuner somaven
avgränsningen,sådana enligt denfinns SverigeDet 93 iLA. senaste
Avgränsningensysselsättningen 1993.vilken gjord på statistikär om

fungerararbetsmarknadenområden, vilkasyftar till isolera inomatt
till-gäller befolkningensomvärlden, detoberoenderelativt närav

lokala arbets-fungerar.arbetsmarknaden Degång till arbete och hur
sammanhäng-geografiskttillmarknaderna har sedan tiogrupperats

ho-kan betraktassådanande förvärvsregioner, regionFR. Varje som
arbetsmarknad deoch i LAutbildningsstrukturdet gällernärmogen

betrak-kanbetyder LA i regioningår varjei regionen. Det att ensom
och problem, LA idet gäller strukturlikartad närtas enmensom

vilkaförteckninggeografiskt.hänga ihop En överbehöver interegion
finns bilagaförvärvsregioningår ikommuner i varjesom

%användningen andelFörklaring av av

egenskap.har vissAndel hur del% stor grupp som enanger av en
på olikaAndel % här sätt:mäts tre

respektive andel %ålderandel alla kvinnor i% viss0 enav
särskild egenskap,ålder harialla vissmän t.ex.enen somav

heltidarbetar
kvinnorhur andelkönsfördelning %, ärvisar stor0 somsom

sjuksköterskorrepektive inommän t.ex.en grupp,
respektivehur kvinnorprocentuell fördelning, mänvisar0 som

yrkesområdenolikaolika områdensprider inomsig inom t.ex.
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Översikt2.1

år utanför arbetskraften 1995Befolkningen 20-64 i och
%Andel befolkningen i olikaav grupper

åldern årBefolkning1995i 20-64
Kvinnor: 2,52milj
Män: 2,60milj

arbetskraftenl arbetskraften i
Kvinnor: 80% Kvinnor: 20%
Män: 85% %Män: 15

sysselsatta Arbetslösa Huvudsakligverksamhet
ÖvrigtKvinnor: % % hushåll74 Kvinnor: 5 Eget Studier Pension

Män: % % 10%78 Män: 7 Kv: % Kv: 5 % Kv: 1 % Kv:4
% M: 9 %M: 0 % M: 5 % M: 1

sysselsatta, Arbetsofönnögenarbetarvanligen Velatha arbete velat ha arbete
%Kvinnor: 2 % Kvinnor: 11% Kvinnor: 7Hemd Demd Demd

% 6 %Män: 2 % Män: 7 Män:35tim- 20-34 tim 1-19tim
% %Kv: 45 Kv: 25 % Kv: 4

M: 71% % 2 %M: 5 M:

frånvarandeTillfälligt åldernI arbete I
år årKvinnor: 61 % Kvinnor: 14% 20-54 55-64

Män: 68 % Män: 9 % Kv: 9 % Kv: 2 %
M: 6 % M: 2 %

Fránvaroorsak
ÖvrigtVårdEgen Semestersjukdom barnav

Kv: % % Kv: 3 % Kv: 2 %3 Kv: 6
M: 2 % M: 6 % M: 0 % M: 2 % Käl/a. SCB AKU

Översikten befolkningen huvudsak under vanligvad helavisar i gör en
sysselsatt, frånvarande, haftvecka, hur andel ärt.ex. stor semes-som

under veckan, vårdat barn under veckan, studeratter osv.
kvinnorna arbete,i genomsnitt i 3Av 61 procent procent varvar

hemma under veckan för vård barn, hade 36 procent semester,av
ochsjuka, arbetslösa, studerade5 5 4procent procent procentvar var

hemarbetande.procent var
Bland arbete, mindre halv68 imännen än procentprocent envar

hemma för vård barn, hade6 2 procentprocent semester, varvar av
arbetslösa, studerade och mindresjuka, 57 änprocent procent envar

halv hemarbetande.procent var
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2.2 utanför arbetskraftenI eller

åldern årKvinnor i 20-64 efter 1970-1995sysselsättningsstatus

Procent Antal 1995:2 519 100
100 v

80

60

40

20

0
1970 1975 1980 1985 1990 1995

Utanför arbetskraften
Arbetslösa
Kort deltid, 1-19 timmar
Lång deltid, 20-34 timmarKälla: SCB, AKU
Heltid, 35- timmar

fanns kvinnorna åldern år arbetskraften.1970 60 i 20-64 iprocent av
har andelen ökat till uppdelning detta värde1995 80 Enprocent. av

procentandelar arbetar heltid, arbetar lång deltid ochvisar 45 25 4att
Återståendeprocentandelar kort deltid. drygt arbetslösa.5 ärprocent

På 1970-talet Ökade andelen arbetade lång deltid. På 1980-som
talet Ökade andelen heltidssysselsatta. på 1990-talet harNu i mitten
arbetslösheten ökat och andelen arbetskraften minskat.i



SOU 1996:56 Arbetsmarknaden 25

åldern årMän i 20-64 efter sysselsättningsstatus 1970-1995

Procent Antal 1995: 2 596 800
100

80

60

40

20

0
1970 1975 1980 1985 1990 1995

Utanför arbetskraften
Arbetslösa
Kort deltid, 1-19 timmar
Lång deltid, 20-34 timmarKäj/a: SCB, AKU
Heltid, 35- timmar

fanns1970 90 åldern årmännen i 20-64 arbetskraften.iprocent av
har1995 den andelen sjunkit till 85 En uppdelning dettaprocent. av

värde visar 71 procentandelar arbetar heltid, knappt arbetar lång5att
Återståendedeltid och knappt 2 procentandelar kort deltid. 7 procent

arbetslösa.är
Andelen heltidsarbetande sjönk något slutet 1970-talet ochi iav

början 1980-talet på grund deltidsarbetet ökade. Under 1990-attav av
talet har arbetslösheten ökat fram till för därefter1993 minska nå-att
got.
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Arbetskraften2.3

åldrar 1987-1995arbetskraftstal i olikaRelativa

Kvinnor Procent
100

40 - ,-20-24- -
25-34

-45-54- - -
-55-64- --

90 .. .. .. .
19951993199119891987

Män Procent
100

frå8°....1-.
- -. . z lå h 2- n

50., .

40.99 ,
-20-24- -

25-34
35-4420

-45-54- - -
-55-64- - -

19951993199119891987SCB,AKUKälla:
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ålderRelativa arbetskraftstal efter 1987, 1990, 1993 och 1995
Andel % åldersgrupp ingåralla i respektive i arbetskraftenav som

1987 1990 1993 1995
Kv M Kv M Kv M Kv M

20-24 80 81 81 84 67 70 64 67
25-34 89 93 88 93 83 89 81 89
35-44 91 96 93 96 90 93 88 92
45-54 90 94 91 94 89 92 89 91
55-64 64 75 66 6375 71 63 70
20-64 84 89 85 90 81 85 80 85

Källa: SCB, AKU

relativa arbetskraftstaletDet hur andel befolkningenmäter stor av
ingår arbetskraften. denna ingår både sysselsatta förvärvsar-i Isom

betande och arbetslösa.
Arbetskraftstalet ökade för kvinnor under hela 70-talet. Under 80-

talet ökade det också, lite långsammare. Under de första årenänom
på 90-talet minskade arbetskraftstalet för kvinnor, särskilt de unga.
Bland 20-24-åringarna minskningen procentenheter mellan17 1990var
och åldern år1995. I 45-54 minskade det med bara procentenheter.2

har det högsta arbetskraftstaletDen bland kvinnor. Degruppen nu
lägsta har 20-24-åringarna och 55-64-åringarna.

har arbetskraftstalet legatFör konstant sedan 70-talet ändamän
fram till omkring gäller åtminstone hela åldersgruppen1990. Det 25-

år. Sedan54 har talen sjunkit alla åldersgrupper och särskilt1990 i
bland de Bland 20-24-åringarna har det sjunkit med 17unga.

Ävenprocentenheter mellan och bland har1990 1995. 45-54-männen
åringarna klarat förhållandevis bäst. har arbetskraftstaletsig Där sjun-
kit med procentenheter3 under period.samma

årsFörväntat flerantal i arbetskraften 1990personer om
arbetskraftstal gällde 1995
Antal i 1 OOO-ta/

Tabellen tankeexperiment,visarKvinnor Män ett
nämligen arbetskraftstalom samma2044 48 52

Ävengällde här1990. vi att25-34 42 30 nu som ser
35-44 30 25 hårdastdet de drabbatsär unga som
45-54 9 19 och klarat bast.45-54-ar1ngarnaatt sig55434 10 21

Källa."SCB, AKU
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2.4 Förvärvsarbetande

åldrar och regioner2.4.1 Skillnader mellan

ålder 1993 1995sysselsatta efter 1987, 1990, och
motsvarandeAndel % samtliga i befolkningen i gruppav

19951987 1990 1993
Kv MKv M Kv MKv M

58 55 55 5520-24 77 79 8177
8076 78 7525-34 87 91 87 91
8686 86 8335-44 90 94 92 95

86 87 86 8745-54 89 94 90 94
6461 66 6055-64 62 73 65 74

74 7887 84 89 76 7720-64 82

Källa: SCB, AKU

sysselsatta och med detanvänder begreppetAKU sig sammamenarav
används begreppetsak förvärvsarbetande i AMPAK. It.ex.som som

ingår de arbetslösa, dvs.inte

arbetskraftensysselsatta/förvärvsarbetande arbetslösa+

särskilt försjunkit alla åldrar ochtabellen sysselsättningenI iattsyns
20-24-åringarna den sjunkit medde Bland har 24 procenten-yngre.

Åldersgruppenför för sedanheter kvinnorna och 1990.26 männen
har sysselsättningenår har klarat förhållandevis bäst.sig Där45-54

och från tillsjunkit från till för kvinnorna 94 8790 86 procentprocent
för männen.

förstärks med barnens ankomstGamla mönster

medåldrar där det vanligasttill höger deDiagrammet visar i äratt
och medsysselsättningsgradförskolebarn uppstår tydliga effekter ii

barnens ankomst.
förvärvsarbetar likaoch förskolebarn iKvinnor män stor ut-utan

framåt.perioden från ochsträckning. Så har det under hela 1987varit
sysselsättningsgradmed förskolebarn däremot har lägre änKvinnor

de med barn har högrekvinnor barn. detFör män är tvärtom;utan
skillna-25-34-åringarna harsysselsättningsgrad de Blandän utan.

den de åren.ökatt.o.m. senaste
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ålderSysselsatta efter årmed eller barnutan under 7 1987-1995
Andel % samtliga i befolkningen i motsvarandeav grupp

åringar25-34 Procent
100

80 -

60 -

40 Kvinnor med barn
Kvinnor barnutan- - - -
Nlänmed barn

20 - Nlän barnutann - - -

1987 1989 1991 1993 1995

åringar35-44 Procent
100

80 -

60 -

40 Kvinnor med barn
Kvinnor barnutan- - - -
Män med barnwww-

20 - Nlan barn.. utan- - - -

1987 1989 1991 1993 1995

Källa: SCB,AKU
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år 198720-64 i kommunernaFörvärvsarbetande
förhållande tillKvinnors andel i mäns

År fanns enda kommun i1987 inte en
andel för-hadelandet störresom en

värvsarbetande kvinnor Iän män.
andelarnakommuner nästan11 var

överviktdock medlika stora, svagen
för kvinnorlika andelför Närmastmän.

Sundbyberg,låg Gällivare ochoch män
låg underdär kvoten 100 procentstrax
förvärvsarbetadeGällivareI

båda könen och i81 procent av
SedanSundbyberg 86 procent.

Stockholm och Solna, därkom
låg påkvoten 99 procent.
kommuner låg kvinnor-I 173

påförvärvsfrekvenser minstnas
90 männens.procent av

låg kvinnor-kommunerI 100
på mindreandelar 90än pro-nas

skillnadStörstmännens.cent av
VÖdes-Sölvesborg,det ivar

Örkelljunga ochhög,
låg pådär kvotenVansbro

alla dessaI85 procent.
låg förvärvs-kommuner
för kvinnornafrekvensen

ochpå omkring 74 procent
för på omkringmännen
87 procent.

AntalKvinnors andel
i kommunerprocent mänsav

0110-120
0102,5-110
O100-102,5

1197,5-100
17390-975
10080-90SCB, AMPAKKälla:
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årFörvärvsarbetande 20-64 i kommunerna 1994
Kvinnors förhållandeandel i till mäns

Är har det hänt1994 mycket jämfört med
1987 det gäller förhållandet mellannär

förvärvsarbetandeandel kvinnor och män.
kommunerI 4 andelen mycketär nu

högre för kvinnor för Alla dessaän män.
kommuner ligger Norrbotten.i Högsta
kvoten har Pajala med 116 Detprocent.
beror på kvinnornas förvärvs-att
frekvens ligger på 64 procent mot

55. Därnäst kommermännens
Vilhelmina, Jokkmokk och
Dorotea med kvot på drygten
110 procent.

kommunerI 17 det klarär en
övervikt för kvinnors andelar

lika klar blandän inte deom som
4 Exempel Torsby,ärovan.
Härnösand, Lund, Solna och
Stockholm.

kommunerI 76 detär i stort
jämvikt. Jämnast detär isett

Hällefors, och Luleå.Vännäs
kvot har BoxholmMinsta

på 84 Perstorp,procent samt
Olofström, Mullsjö och
Töreboda på 86 procent.

Observera
kartorDessa nå-säger inte Kvinnors andel Antal

iprocent kommunermänshur andel för avgot StorOm
110420 4värvsarbetande det finns i
1025-110 17kommunerna visarutan en-
100-1025 32dast förhållandet mellan
975-100 44kvinnors och andelar.mäns
90-915 150

Källa: SCB, 80-90 41AMPAK
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år FR 199420-64 i olika förvärvsregionerFörvärvsarbetande
ålder/motsvarande och regionsamtliga i befolkningenAndel % av

n ÄD9 noO 3 I

Inlandets FRytstora

småskaligindustriFRm

RuralaFR

Små-medelstoraFR

FR min,do centrareg.av
ii

GöteborgsFR
.

FR storskaligindustrim
l l

MalmöFR
l l l i l

SmåbruksberoendeFR
i Kvinnor

Män
i

Riket ä

8050 60 7010 20 30 400

ProcentSCB, AMPAKKälla:

åldernförvärvsarbetande kvinnor 20-högst andel iStockholms harFR
mednlandets FRkommer Iår. Andelen 73 Därnäst64 är ytstoraprocent.

Östersund,påExempel kommuner regionen ärknappt i73 procent.
andelenSma° bruksberoende har den lägstaRagunda. FRArjeplog och
ingår ärmed förvärvsarbete; Kommunerkvinnor 67 procent. som

Laxå och Hofors.Olofström, Munkfors,
förvärvsfrekvensen högståldersgrupp iBland ärmännen i samma

på Gno-Exempel kommunermed småskalig industri; är78FR procent.
Årjäng. Små bruksberoendeDärefter ligger FR. Läg-Bengtsfors ochsjö,

påhar Malmö 69förvärvsfrekvensen FRi genomsnitt procent.sta
Stockholmsandelar det FRmellan kvinnors och imäns ärJämnast

skillnad Smä brukberoendeoch FR.istörst

ingående FRiförteckning över kommunerSe bilaga 2 för
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Förvärvsarbetande år20-24 i olika förvärvsregioner FR 1994
Andel % samtliga i befolkningen i åldermotsvarande och regionav

n TE a3 I 3mI 5 5 EI

RuralaFR

StockholmsFR

Inlandets FRytstora

Små-medelstoraFR

FR storskaligindustrim

FRdomin. centraavreg.

GöteborgsFR

SmåbruksberoendeFR

MalmöFR
- Kvinnor

Män

Riket

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Källa: SCB, AMPAK Procent

Åldersgruppen år20-24 skiljer något jämfört med hela ålders-sig
år.20-64gruppen

Nivån bland de ligger allmänhet påi 50 jämfört medprocent,unga
omkring för hela åldersgruppen.70

förHögst både kvinnor och ligger med småskaligFRmän in-unga
dustri, på respektive57 Rurala68 ligger högre förFR bådeprocent.

kvinnor och jämfört med hela åldersgruppen.män Stockholmsunga
och InlandetsFR liggerFR lägre bland de kvinnorna ochytstora unga
domineradeFR regionala lägre bland de Lägstmännen.centraav unga

ligger Malmö både bland kvinnornaFR och bland männen.

Bland de äldre år ligger55-64 Stockholms högst för kvinnorna påFR
63 och Smd bruksberoende lägst påFR 52procent procent.

Männens andelar pendlar mellan 65 med småskaligi FR in-procent
dustri och Inlandets52 i FR.procent ytstora
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år FR 1994förvärvsregioner20-64 iFörvärvsarbetande
respektive kommunAndel °o alla iav

FRStockholms

GöteborgsFR

MalmöFR

FRdomin. centraavreg.

FRInlandetsytstora

Smá-medelsto FRra

industriFR storskaligm

småskaligindustriFRrn

FRRurala

Små FRbruksberoende

40
Källa: SCB, AMPAK

P00P50 P75P25P0

förvärvs-andelhar högreStorstadsregionernaDiagrammet Visar att
förkommunvärdet kvinnornalandet. högstaDetarbetande övrigaän

medianvärde finns iStockholmsområdet; Högsta81finns i procent.
Små-medel-kommunvärde finns iområde; Lägsta76 procent.samma

mel-spridningenockså den störstamed visar55FR procentstora som
kommunvärdena region.lan inom en

olikadekvinnornas ioftast högreVärden ligger änMännens
docktvåofta regioner ärockså Iregionerna.Spridningen större.är

Inlandets FRhögremedianvärde samtkvinnornas än männens: ytstora
Rurala FR. på sidanhögratill diagrammetFörklaring
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år,Pendling kommungräns,över 20-64 efter förvärvsregion 1994FR
Andel % alla förvärvsarbeande ålderi motsvarande och regionav

StockholmsFR

MalmöFR

GöteborgsFR

FR storskaligindustrim

FRdomin. centraavreg.

småskaligFR industrim
Kvinnor

SmåbruksberoendeFR Man

Små-medelsto FRra

Inlandets FRytstora

RuralaFR

O kO O 60 80 100
Källa: SCB, AMPAK Procent

har högreMännen utsträckning kvinnorna arbetei än sitt i en annan
kommun där de bor. Mellan förvärvsregionerna det skill-än är stora
nader. StockholmsområdetI pendlar kvinnorna40över procent av

Övrigaoch hälften kommungränsen till arbete.männen över sittav
storstadsområden ungefär På många hållvisar Norr-mönster. isamma
land pendlar bara omkring till10 kommungränsen15 överprocent
vilket och för kan innebära ressträckan ändå lång.i sig äratt

kvinnorYngre och pendlar äldre.män änmer
åren harDe inneburit några förändringar åtminstoneintesenaste

till riket. det har skettgenomsnitt i Däremot vi intesett ett vet om
några förändringar enskildai regioner.

Förklaring till diagrammet till vänster

P0 Det lägsta kommunvärdet i regionen.är
P25 25 kommunvärdena ligger under värdet.procent av
P50 Det värde hälften kommunerna ligger under hälftenoch medianvärde.översom av
P75 75 kommunvärdena ligger under.procent av
P10O Högsta kommunvärde i regionen.
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arbetsmarknadenkönsuppdelade2.4.2 Den

år efter sektor 1987-1995Sysselsatta 20-64

MänKvinnor
i 000-talAntal 1Antal i 1 000-tal

50011 500

12001 200 -

J 900900 -

600600 --

300300 - -- u-- --. Z z-
" : 00

1993 19951987 1989 19911987 1989 1991 1993 1995

Konmunal sektor
Statlig sektor

sektorEnskild
Källa."SCB, AKU famrredl.företagare medhj.Egna o

anställdafärre manligafärre kvinnliga ochfinns 214 000Det 156 000
jämfört med 1987.kommunal, statlig eller enskild sektor 1995totalt i

den enskilda sektorn. Förförändringarna har skett inomDe största
försådel har förändringarna män-kvinnornas varitinte stora som

under periodenanställda denna sektorlägsta antaletDen inomnens.
inträffade 1993.

densysselsattaoch kvinnorna har iMellan 49 varit47 procent av
sysselsattestatliga sektornsektorn under perioden.kommunala Den

sjunkit till Egnaandel 5drygt 1987,8 procent.procent som nuen
något till knapptföretagarna slutligen, har ökat 7 procent.

underenskilda sektorn starktBland dominerar denmännen pe-
Övrigaalla sysselsatta.rioden med mellan och63 66 treprocent av

sjunkitungefär många Antalet harsektorer sysselsatte lika 1987. nu
har ökat försektorn medan detden statliga och kommunalainom

företagare.egna
offentligalltså spridd mellansysselsättning jämntKvinnornas är

finnsenskild sektor medan inomoch 80 männenöver procent nuav
eller företagare.sektorn, anställdaden enskilda som egnasom
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åldern årAnställda i 16-64 efter näringsgren 1995
Anta/i 1 000-tal, fördelningprocentuell och könsfördelning %

Näringsgren Kvinnor Män Könsfördelning
Antal % Antal % Kvinnor Män

Jord- och skogsbruk,
fiske 10 1 33 2 24 76mm
Industri byggnadsutom 199 11 558 32 26 74
Byggnads 15 1 167 10 8 92
Bil- och partihandel

kommunik.samt 140 8 309 18 31 69
Detaljhandel 134 7 52 3 72 28
Finansiell verksamhet 162 9 189 11 46 54
Rekreation,
restaurang hotell 92 5 73 4 56 440
Personlig service 11 1 6 0 63 37
Utbildning 204 11 111 6 65 35

sjukvårdHäls0-, 299 17 57 3 84 16
Barn- äldreomsorg,o
social 410 23 40 2 91 9omsorg
Övriga 128 7 141 8 48 52
Samtliga 1805 100 1737 100 51 49

Källa."SCB, AKU

Könssegregeringen fortfarande mycket mångaär inom närings-stor
Då ska också komma ihåg de kvinnor finns inomattgrenar. man som

mansdominerad ändå kannäringsgren ha kvinnodomineratetten
yrke, sekreterare byggnadsindustrin.inom gäller också förDett.ex.

endamän. De könsfördelningnäringsgrenar Visar Finan-jämn ärsom
siell verksamhet och Rekreation, hotell.restaurang 0

Om på förändringarnatittar sedan har de flesta1987man
näringsgrenarna Någraanställda. har ändå fler anställda. Inomtappat

äldreomsorg,Barn- social finns den ökningen för kvin-största0 omsorg
medan72 000 fler5 000 anställda där. Finansiell verksamhetmän ärnor;

har Ökat med kvinnor och13 000 Rekreation,36 000 män. restaurang 0
hotell har fler9 något000 tusental färre kvinnor.män men

De minskningarna frånstörsta finns Industri1987 inom utom
byggnads med färre kvinnor70 000 och färre130 000 Inommän.
Byggnads finns färre kvinnor5 000 och färre55 000 HälsoInommän.
och sjukvård finns färre67 000 kvinnor och färre Bil- och10 000 män.
partihandel kommunikationer har färre25 000 kvinnor och 51 000samt
färre Detaljhandel har förloratmän. 26 000 kvinnor och 5 000 män.
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storleksordning 1990yrkena iDe 30 vanligaste

Män: 983 400Kvinnor: 1 248 900

60 8010040 20 0 20 40100 80 60

kontorsarbeteAllmänt

detaljhandelFörsäljare

undersköterskor,
sjukvårdsbiträden

Barnskötarem

Säljarepartihandel

mekaniskt-teknIng.,tekniker

Ekonomiledare,redovisningsmäng
Q Sjuksköterskor

i 7paketbilsförareLast- och
skogsbrukareLantbrukare, m

mflMaskin-ochmotorrep. ,, V restaurangbiträdenKöksbiträden, m
fritidspedagogerFörskollärare, rn

Klasslärare
förrádsarbetareLager-och

arkitekter,tekn.byggteknIng.,
B gnadsträarbetare

erkstadsmekaniker
Systemerare,Parti-ochdetaljhandlarem
programmerare-7Elmontörer

teoretiskaLärarei ämnen
FastighetsarbetaremMaskinmontörer,hopsâttare

Banktjänsteman
Företagsadministratörer

medb anl,arb.vr. oo-
60 80 10060 40 20 0 20100 80

ProcentProcent
Källa: SCB, FoB

alla kvin-arbetadeyrkena 60de vanligaste 1990Inom tjugo procent av
hadelärare teoretiskaalla Endast ioch 40 män. ämnenprocent ennor av

vardera könet. Settdvs. överkönsfördelning, 40-60jämn procent av
yrkenalla kvinnor och män ialla yrken fanns endast 9 procent av

yrken minstkvinnodomineradekönsfördelning. starktmed Ijämn
starktfannsLika andelarbetade ikvinnor 2190 procent. storprocent

fanns yrken inne-mansdominerade yrken. 49 iResten, procent, som
könet.höll vardera60-90 procent av
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yrkesområdennågra 1990 till 1995Utvecklingen inom
förändring i antal i 1 000-talKönsfördelning % och

1995-19901990 1995
1 000-talKönsfördeln. Könsfördeln. Antal i

MKv M KvKv M

11 89 -2 -25Tekniskt arbete 11 89
1039 60 40 12Pedagogiskt arbete 61

6 93 7 8Förskollärare fritidsped 94o
Hälso-sjukvårdsarbete,

-18 -485 15 86 14veterinärarbete
Föreståndare, ledare,
vårdare 89 11 8 1i 89 11soc omsorg

97 3 -26Barnskötare 96 4mm ..
-28 90 10 -78Redov, maskinskr. sekr 92
8Systemerare 20 80 20 80 2programm.

-24 -9Affärsbiträden 73 27 73 27
Verkstads byggnads-o

-5891 -15metallarbete 12 88 9
storhushåll 026 -19Hotell, 77 23 74rest.,

1 7Fastighetsarbete 8 92 9 91
-31 -3Städare 87 13 85 15

Källa: SCB, AKU
mindre köns-försök arbetsmarknadenHär vi ärgör attettovan se om

finns färskare statistikjämfört med Då detuppdelad 1990. inte1995
jämförtdiagrammet till har AKU 1990motsvarande den vii vänster,

finnsyrkesområdenmed och ungefär i1995 tagitAKU somsamma
urvalsundersökning, dockdiagrammet. ingenAKU, är gersom en

på fina nivåmöjlighet studera yrkena FoB.att somsamma
vanligaste diagram-Några yrken finns bland de 1990 itjugosom

mångajämförbara tack såtill ändå direktvänster är attmet per-vare
gällermed kursiv stil tabellen. detarbetar där. i NärDessa visassoner

siffrorna osäkra förfritidspedagoger barnskötareFörskollärare och ärsamt
kommittycks dock ha skett. har införändringar DetIngamän. större

bland ochfler förskollärare försvunnit barnskötare både kvinnoroch
det gäller Stä-könsfördelningen tycks densamma.och Närmän vara

på flerdare skett det berorhar liten inte mänutjämning attmenen
därifrån.försvunnitpå så många kvinnorkommit yrketin i utan att

både ochFrån Försäljare detaljhandeln har det försvunnit kvinnori män
och könsfördelningen densamma.är

Övriga nivåer vadyrkesområden tabellen påi är grövre än som
några för-På nivån går detdiagrammet. den intevisas i grövre att se

yrken.något hänt enskildaändringar. hellerVi inte inomvet om
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Egna företagare familjemedlemmar 1987-1995och medhjälpande

Antal i 1 000-tal

350

300

250 -

200 -

150 -

50 -

0IIIZZ"""&#39;::;:::::::::::::::
1987 1989 1991 1993 1995

företagareKvinnor
-Kvinnor medhjälpandefaniljenmedlemrar- - -

Nlänföretagare-----
Män medhjälpandefaniljemedlemnarKälla: SCB, AKU - - - -

årenFler företagare under de senasteegna

finns fler företagare, bådeDet kvinnliga och manliga, jämfört1995
med antal gånger så1987 under helamännens perio-är tre stortmen
den. hela ökningen för kvinnor företagareNästan är utansom an-
ställda. ökning till tredjedel företagareMännens medär en som an-
ställda och företagare anställda. fa-arbetaAttresten utansom som
miljemedlem företag ovanligt kvinnor högredeti är igörett men
utsträckning Siffrorna osäkra förän män. är män.

tillskottet finns Finansiell verksamhetDet med 9 000största inom
fler kvinnliga och fler manliga företagare. Bil- och27 000 Inom parti-
handel kommunikationer finns fler och flerkvinnliga3 000 12 000samt
manliga företagare. Rekreation, och flerhotell har kvinn-3 000restaurang
Se företagare ikapitel 7mer om egna
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företagare årEgna 16-64 efter näringsgren 1995
Antal 1 000-tal, procentuel/ förde/ning och könsfördelning %

Näringsgren Kvinnor Män Könsfördelning
SNI 92 Antal % Antal % Kvinnor Män

Jord- och skogs-
bruk, ñske 16 14 55 17 23 77mm
lndustri och
byggnadsverks. 11 10 79 25 12 88
Bil- och partihandel

kommunik. 10samt 9 66 21 13 87
Detaljhandel 22 20 26 8 46 54
Finansiell verks. 17 15 55 17 23 77
Rekreation,
restaurang och
hotell 12 11 21 7 36 64
Personlig
service 15 14 6 2 72 28
Övriga 9 8 8 3 52 48
Samtliga 112 100 317 100 26 74

Därav
med anställda 34 30 125 40 21 79

anställdautan 78 70 191 60 29 71

Källa: SCB, AKU

liga och fler8 000 manliga företagare. IndustriInom och byggnadsverk-
samhet finns fler kvinnliga företagare medan de manligaett tusenpar

ungefär lika mångaär Personlig1987. Inom service finns fler3 000som
kvinnliga företagare medan de manliga färre. ord- ochär ett tusenpar
skogsbruk, fiske har förlorat många företagare. finnsDär 00011mm nu
färre kvinnliga och färre18 000 manliga företagare.

Män dominerar företagandet inom de flesta näringsgrenarna

detaljhandelnI könsfördelningenär dominerarjämn, männenannars
företagandet de flestainom mednäringsgrenarna, undantag Per-av
sonlig service. De områdena förstörsta Industri- och byggnads-män är
verksamhet, Bil och partihandel kommunikationer, Finansiell verksam-samt
het och jordbruk med harMän i utsträckning kvinnorstörre änmera.
anställda ViCl företag.sina Se företagare i kapitel 7mer om egna
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efter 1994företag länNystartade

Län

Västernorrland
Vi Ni " i iKopparberg

Norrbotten
Kristianstad

Blekinge
Kronoberg

P iK iSöderrmnland
WiV, 7varm

l-älland
:i W:i V;W 7Västerbotten

Járrtland
iJönköping

Skaraborg
Malmöhus

iÖrebro

Västmanland
i i LGotland

iw N77"W iin mrÖstergötland
z " iStockholm

m
i iD953

7 77T
100806040200

P centro
1

GemensamManligtKvinnligt
ägda ledningägda

innehåll: Se sida.Om nästaF SM 9501.SCB, Nyetableringsstatistiken. 15Källa:

ochkvinnliga 69hade ägarede företagen 1994 23Av procentnya
ochkvinnaägdamanliga gemensamt.Restenägare. manenav envar

för-invandrarbakgrundmedstartadesföretagFör personeravsom
ochandelarna 9generationen 25, 66och andra procent.sta var

med kvinnligaföretagandelenfanns den högstaUppsala länI nya
endastlänVästernorrlands 11medan den28 iägare, procent, pro-var

cent.
frånvarierade andelarna 77med manligaBland företag ägarenya

län.UppsalaVästernorrlands län till 62 iiprocent

ikapitel 7företagareSe om egnamer
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Nystartade företag efter näringsgren 1994
Andel % samtliga företag, årsomsättningexkl. företag med 30 000 krav nya

Näringsgren Kvinnor Män Gemensam ledning

Tillverkningsindustri 2 6 0
Byggnadsverksamhet 0 10 1
Varuhandel, restaurang hotell 7 19 3o
Transport kommunikation 1 5 00
Finansiell verksamhet 6 22 3mm
Utbildning, sjukvårdhälso 7 7 10 mm

Nystartade företag efter motiv och tidigare företagsstart 1994
Procentuell fördelning

Kvinnor Män Gemensam ledning

Motiv
Arbeta självständigt 32 25 24
Förverkliga idéer 25 20 28
Pga eller risk för arbetslöshet 24 29 18
Tjäna 9 16 16pengar

påBehövs marknaden 6 6 8
Annat skäl 4 4 6
Totalt 100 100 100

Tidigare företagsstart
gånger1-2 18 30 43

gångerfler 2än 1 6 5
företag tidigarestartat 81 64 52

Totalt 100 100 100

Källa: SCB, Nyetableringsstatistiken. SMF 15 9501.
Statistiken redovisar genuint verksamhet. Alla företag jord-och skogsbruksföretagutomny
SNI 92 A och B fastighetsförvaltning ingår.samt

Motiven företag skiljde åt mellan kvinnor ochsig män.att starta nya
kvinnornaFör självständigt arbete eller förverkliga sinaett attvar

idéer de vanligaste skälen, liksom risken för arbetslöshet. Bland män-
risken för arbetslöshet vanligast. något lägre andel blandEnnen var

männen självständigt arbete eller förverkliga idéersinaattangav som
skäl. För andel kvinnorstörre män än motivet tjänaatten var pengar.

En andel kvinnornastörre startade första fö-än männen sittav av
kvinnornaAv hade 29 och gått25retag. männenprocent procentav

kurs och respektive42 fick bidrag38starta eget procent starta eget
från arbetsförmedlingen.

Se företagare i kapitel 7mer om egna
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2.4.3 Arbetstider

efter längd 1987-1995Förvärvsarbetande arbetstidens
förvärvsarbetande i motsvarandeAndel °o alla gruppav

årår20-64 Män 20-64Kvinnor
ProcentProcent

90 100

Heltid
80 80 .

Heltid
60 50-- .u--ø-ê-ø"

40 409 -
Långdeltid

20 20 .
K° °°"dLångKortdeltid deltid

- - - -- - - -. u :7&#39;:"."."."."0 O
993 9951987 989 991 993 995997 989 991

årår under 17med barn under 17 Män med barnKvinnor
Procent Procent

10090
Heltid

ao80 -.

6060 -

4040 Långdeltid

2020 -
Kortdeltid KggjenidLångdeltid

- . . .....-.-.--00-
993 995987 989 991987 999 991 993 995

arbetad tid därVanligen
35-timmarHeltid:

Lång deltid: 20-34 timmar
SCB, AKUKälla: deltid: 1-19 timmarKort
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Förvärvsarbetande efter arbetstidens längd 1995

Kvinnor

år20-64

barn årunder 17m

barn årunder 17m
år0-2yngsta

årbarn under 17m
år3-6yngsta

årbarn under 17m
år11-16yngsta

Män
år20-64

årbarn under 17m

barn årunder 17m
år0-2yngsta

årbarn under 17m
år3-6yngsta

årbarn under 17m
år11-16yngsta

.

lo kO Oh OO 80 GC
Procent

Källa: SCB, AKU Heltid Långdeltid Ko deltid

Andelen kvinnor åldern åri 20-64 arbetar heltid har ökat från 55som
till knappt under61 perioden 1987-1995. De arbetar långprocent som
deltid har minskat andelsin motsvarande grad,i medan den korta
deltiden har legat konstant. Bland kvinnor med barn åldern åri 0-2
arbetar 53 heltid och bland dem med barn åldern årprocent i 3-6
arbetar 47 heltid. Då märka frånvaronär relativt högprocent äratt att

dessai se sidan 60.grupper
Männens arbetstid har legat ganska konstant under åren. Andelen

arbetar heltid går något bland dem har barn. Männenssom upp som
frånvaro påverkas påinte kvinnornas de harsätt barnsamma som om
eller inte.

Observera: vanligen arbetadi tid räknas de tillfälligt frånvarande.även
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1987-1995arbetsmarknadenanknytning tillMedelarbetstid efter
personeri arbetevecka förarbetad tidFaktiskt per

år16-64Timmar Kvinnor
60

50-

g/Ã.-La40

30..----n,.--_-.-,unu--n.-Uh

20-

1
10-

1993 1995199119891987
1

anställdaFast 1
ianställdaWdsbegr.- - - -
1årMän 16-64Timmar medFöretagare anst.
150 anst.Företagare utan- - --

._..an-_--:50 I I---. - . 1--n- -. u . n - ..
1
140-

30

20 -

10-

19951991 199319891987

SCB, AKUKälla:
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ålderMedelarbetstid efter 1995
Faktiskt arbetad tid vecka för personeri arbeteper

Timmar veckaper
45

Kv Män
I

40

35
T

30

25

20

15

10

Äi

45-54 35-44 25-34 55-59 20-24 60-64
ÅlderKälla: SCB, AKU

Faktiska arbetstiden ökar för kvinnorsvagt inte för mänmen

faktiskaDen arbetstiden har under perioden från1987-1995 ökat 32
till 33 timmar vecka för kvinnor åldern år.i nivå16-64 Männensper
har legat konstant på drygt 40 arbetstid har företagaretimmar. Längst
med anställda; för kvinnorna44 timmar och för51 männen. Kortast
arbetstid har tidsbegränsat anställda; 30 för kvinnorna ochtimmar 35
för Se diagrammetmännen. till vänster.

Längstaarbetstiden åldern åri 45-54

åldernKvinnorna åri 45-54 arbetar 35 veckan ochtimmar i männen
knappt Se diagrammet42. ovan.

Kvinnor med barn under år arbetar7 omkring kortare4 timmar i
Veckan, medan med barnmän minskar arbetstid.inte sin

Observera: faktiskti arbetad tid räknas de tillfälligt frånvarande.inte
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Övertid 1995anställdablandersättningövertidmertid utanoch samt
mätveckanmed övertid undermotsvarandeanställda i% allaAndel gruppav

44å

år55-64

i Wiv, m7 imed barn
WWWWåfunder 7

2012840
ProcentAKUKälla".SCB ÖvertidÖvertid/mertid ersättningutan

-Kvinnor
Män l

finns åldern 45-54övertidsarbete imedandelen kvinnorhögstaDen
mätveckan,Övertid underarbetade knappt 10år. I procentgruppen

förskolebarnmedkvinnorobetalt.procentenheter Av2 ar-varvarav
åldersgruppenobetalt. helaIövertid, 1betade knappt 5 procent varav

obetalt.övertid, 1arbetadeår 820-64 procent varav
finnsandelarna ihögstaDemönster.inteMännen visar samma

Ävenobetalt.övertid 3arbetadeår, däråldern 1725-34 procent varav
del Övertid;till 16arbetadeförskolebarn procentmedmän stor varav

Övertid,arbetadeår 15alla åldernobetalt. Bland 20-64i procent3
obetalt.3varav

förskillnaddeltidsarbetandeeller ingen störrehel- görAtt vara
heltidsarbetandedeför Avövertidsarbete, däremot mäns.kvinnors

deltidsarbetande.deövertid 7arbetar 9kvinnorna motprocent av
arbe-demandelarmotsvarande 16Bland männen är procent somav

deltid.fåtal arbetardetknapptheltid, 6mottar somav



SOU 1996:56 Arbetsmarknaden 49

Övertid bland åranställda 20-64 och antal övertidstimmar anställdper
och vecka 1987-1995
Andel % alla anställda i åldermotsvarande samt antal timmar/veckaav

Procent Timmar/vecka
20 1,20

1,00 -16
Nlän

0,80
12 -

0,60 -
8

0-40Kvinnor

4
0,20 -

O 0,00
1987 1989 1991 1993 1995 1987 1989 1991 1993 1995

Källa: SCB, AKU

AKU inte stöd för övertidenatt minskarger

Andel kvinnor åldern åri 20-64 arbetar övertid har legat relativtsom
konstant kring 7 under perioden varefter1987-1993, litenprocent en
ökning till drygt 8 kan märkas. Bland har andelenmännenprocent
legat konstant kring 13 år då den sjönk1991 till knapptprocent, utom
12 tvåDe åren ökar andelen kraftigare för förprocent. senaste män än
kvinnor och den ligger på knappt 16 procent.nu

Bland föräldrar med barn under år7 förär mönstren män i stort
detsamma för alla medan kvinnornassett män andel ligger på 5-som

6 under perioden, häräven med uppgång deprocent senasteen svag
två åren.

högraDet diagrammet mängdenvisar övertidstimmar vecka iper
för allagenomsnitt anställda åldern år.i 20-64 Högsta Värdet för både

kvinnor och noteradesmän varefter1989 det sjönk något för kvinnor
och påtagligt för fram tillmän 1992. Därefter har antalet timmarmer

vecka ökat även nergång kan skönjas från till1994per om en svag
1995. liggerNu antalet på halvtimma vecka för kvinnor och 1en per

vecka förtimma män.per
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deår mindre änarbetsmarknadsskäl arbetar20-64Anställda som av
1987-1995skulle vilja

ålderimotsvarande% alla anställdaAndel av

Procent
14

12-

10-

Kvinnor

199519931989 19911987

SCB, AKUKälla:

dearbetar mindrearbetsmarknadsskäl änanställdaAndelen som av
bland kvinnorna. Denår, särskiltunderskulle vilja har ökat senare

ellerdeltidsarbetslösdefinierakunnahär skulle sommangruppen
högst iarbetar 40 timmarbaraundersysselsatt. Det är personer som

på sidanockså tabellenJämförfår frågan AKU. överstveckan isom
arbetslöshet redovisas.formerdär olika63 av

låg lägstskulle viljamindre deandelen arbetade änNär somsom
har ande-1995,knappt Nu,den 6bland kvinnorna 1989, procent.var

från knapptandelen ökatBland hartilllen 13 männenvuxit procent.
till 1995.1988 52 procentprocent

arbetstidvelat ökaarbetsmarknadsskäl har sinI avgruppen som
mellanönskade tiden pendlat 10-denperioden harunder 1987-1995

förveckanoch män-veckan för kvinnorna 10-14 timmar i12 itimmar
önskemål från åldersgruppenpåsiffrorna grundarDe här signen.

år.16-64
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årAnställda 16-64 arbetsmarknadsskäl arbetar mindre än desom av
skulle vilja efter näringsgren 1995
Andel % alla anställda i motsvarandeav grupp

Näringsgren

Vård o omsorg

Personliga o
lkulturella tjänster

Handel 0
åkommnikationer

Jordbruk
skogsbruk fiskeo

Utbildning
och forskning

Finansiell
verksanhet

l|Ilverkn, utv av
Få i gruppennineral energipro

Byggverksarmet " E Kvinnor
Män

Summ

O 4 8 12 16 20
Källa: SCB, AKU Procent

allaI finnsnäringsgrenar det högreär andel bland kvinnornaen som
arbetsmarknadsskäl arbetar mindre vad de skulleän Vilja.av
De bland kvinnorna arbetar med vårdstora ochgrupperna om-

medäven personliga och kulturella tjänster han-inomsamtsorg men
deln.

Bland det vanligastmännen är önska längre arbertstidsig blandatt
dem arbetar med personliga och kulturella tjänster.som

Minst vanligt Vilja ha längre arbetstid det både bland kvin-att är
och finns tillverkningsindustrin.män inomnor som
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arbetsmarknadentillAnknytning2.4.4

anknytningsgrad tillår efter sektor ochAnställda 20-64
1987-1995arbetsmarknaden

Antal i 1 000-tal
MänKvinnor

15001500

A
12001200

:äs 900900

000600

300300

OZZZZZZZÄIIIC-zzz 0::.::a-n:n|:1&#39;:::.
993 995991989993 995 987999 991987

fastanställdaOffentligt
anställdaPrivatfast

tidsbegränsatanst.Offentligt- - - - - -Källa."SCB, AKU Privattidsbegränsatanst.- - -- - -

och privatanställda 771 000offentligtkvinnorOmkring 000 är982
ordentligtminskatharSkillnaden 1993anställda 1995. störst menvar

minskatoffentliganställda harantaletpåsedan dess. berorDet att
ökat.privatanställdaoch antalet

Antalethög grad.anställning idominerarBland privatmännen
lägst 1993. Nuochdå det låg på 000,145högst 1990, somsomvar

Antaletochmellan 1995.efter ökning 1993påligger det 133 000 en
frånperioden 1987-1995under helaminskatoffentliganställda har

till 369 000.491 000
och Kvinnornabåde för kvinnordominerar män.fast anställdaDe

flestaanställda Demän.utsträckning tidsbegränsat ändock högrei iär
anställda.offentligt Föranställda kvinnornade tidsbegränsat ärav

anställdatidsbegränsat ärdede flestadetär tvärtom;männen av
sidor.på följandehäromprivatanställda. Se mer

kapitelarbetsmarknaden i 4"flexibla"denSe mer om
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åldernTidsbegränsat åranställda i 25-54 1987-1995
Andel % a/la anställda åldersgruppiav samma

Procent
20

16 -

12 -

3 .

Nlän
4 -

1987 1989 1991 1993 1995

Källa: SCB, AKU

har här valtVi åldersgruppenVisa år, beroende på25-54 viatt att
på denna påtittar närmare följande sidor.

Bland de tidsbegränsat anställda ovanstående ålder dominerari
kvinnorna med 165 000. Motsvarande antal för männen 129 000.är
Från 1991 antalet lägstnär under perioden har kvinnornasvar som
antal ökat med omkring tredjedel medan fördubblatmännen sitten
antal.

Även till andelen tidsbegränsat anställda, dia-om man ser som
ligger kvinnorna på högrevisar, nivå. Störst skillna-grammet en var

den omkring 1990. nivå harMännens sedan kvinnornasnärmat sig
fram till 1994. 1995 deär 12 anställda kvinnorna tidsbe-procent av

anställda knapptgränsat för10 männen.mot
Hela åldersgruppen år20-64 Antalsnivånvisar mönster.samma

ligger dock högre, för253 kvinnor och för00 år189 000 1995,män
beroende på hög andel de tidsbegränsat anställda.äratt en av unga

Bland de feriearbeten mycket vanliga ochär hög andelunga en ser
studerande förstasig hand.isom

Se "flexibla"den arbetsmarknaden i kapitel 4mer om
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yrkesområdeår 1995efteranställda 16-64Tidsbegränsat

Kvinnor

Män

Källa: SCB, AKU

yrkesklassiñceringYrkesområden Nordiskenligt NYK

arbete0+x1 Tekniskt, konstnärligt, militärthumanistiskt,samhällsvetenskapligt,natur-,
sjukvårdsarbete, arbetesocialt1 HäIso-, mm

Kommersiellt arbetekontorstekniskt arbetekameralt, samt2+3 Administrativt,
och fiskeriarbeteLantbruks- skogs-4

kommunikationsarbete6 Transport-och
stenbrytning tillverkningsarbete5,7,8 Gruv-, samt

Servicearbete9 mm
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Tidsbegränsat år yrkesområdeanställda 16-64 efter 1995
Andel % alla i motsvarandeav grupp

Servicearbete mn

HäIso-, sjukv-arb, socialt arb

Konmersiellt arb

Tekn, natur-,samn konstn.
Iit" btm ar ar z Kvinnor

i MänTransport- konmunikat. arb0

Gruv-,stenbrytm tillverkn. arb

Administr., kameralt
GFa gruppen"kontorstekn. arb

l
73,Lant-skogsbruk, fiskeriarb i - n i

0 10 20 30
Källa: SCB, AKU Procent

Flest kvinnor vårdeninom flestoch inom industrinmän

Cirkeldiagrammen till omkring de tids-Vänster visar 40att procent av
begränsat anställda kvinnorna har eller Vårdarbete. Enett omsorgs-
femtedel har arbete handel eller kontor. lika mångainom Nästanett
finns tekniska,i naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga m.fl. yr-
ken.

tredjedelEn de tidsbegränsat anställda har arbetemännen ettav
industrin. Hälfteninom så många har tekniska, narurvetenskapliga,

samhällsvetenskapliga m.fl. yrken.

Vanligast inom servicearbeten bland kvinnorna och inom /ant-
skogsbruket bland männen

Om istället studerar Vilket yrkesområde det Vanligastinom ärman
med tidsbegränsade anställningar, blir det servicearbete detnärmm
gäller kvinnor. blir det lant-skogsbruksarbeteFör män samtm.m.

och vårdarbeten.omsorgs-

Statistiken har fram för år eller år.inte tagits 20-64 25-54
Se den "flexibla" arbetsmarknaden i kapitel 4mer om
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år efter anställningTidsbegränsat anställda 25-54 typ av
1989 och 1995

ålderAndel % alla anställda iav samma

Kvinnor
i" iVikariat

iKallas behovvid

Objekts-och
projekiansiällning 1989

Prov-och 1995
praktiktjänsigöring

Ferie-och
ngsarbetesäso

Övrigt2

800 20 40 60

Män
Vikariat

Kallasvidbehov

Objekts- cho 1989
projektanstäilning 1995

P chrov-o
praktiktjänstgöring

Ferie- cho 2ngsarbetesäso

Övrigt-
r

8020 40 600
ProcentKälla: SCB, AKU

anställning bland kvinnorvanligaste tidsbegränsad ärDen typen av
sådan anställ-hälften kvinnor harha vikariat. Over dessaatt ett av en

Då hade tvåsjunkit sedanningsform Andelen har dock 1989.1995. av
projektanställningkallas behov objekts-ochvikariat. vidAtt samttre ett

anställning bland kvinnorna.har blivit vanligare typ aven
vanligasteobjekts- projektanställningar denBland ochmännen är ty-

Vikariatsanstüllning lika vanligt andelen har sjun-är nästan menpen.
vanligareoch praktiktjänstgöringkit bland Prov- äräven männen. en

kal-bland kvinnorna medananställning bland männen än atttyp av
las vid behov lika vanligt.inte är

ferie- säsongsarbete mycket vanligare.Bland de ochäryngre
ikapitel 4"flexibla" arbetsmarknadenSe denmer om
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Tidsbegränsat åranställda 25-54 efter arbetstid 1989 och 1995
Andel % alla i motsvarandeav grupp

Kvinnor M
-HetidI ii 1989

i 1995

Lång jdeltid

0 20 40 60 80 100
Procent

Män

Lång deltid

Få igruppen.. .

0 20 40 60 80 100
Källa: SCB, AKU Procent

kortareJu den vanliga arbetstiden desto högre sannolikhetär, att man
tidsbegränsat anställd. Andelarna har också ökatär allai grupper

mellan och1989 detsamma för kvinnor för1995. Mönstret är män.som
med deltidMän dock högre utsträckning kvinnor tidsbegrän-iär än

anställda. Antalet deltidsanställda ändå mycket lågtmän är jäm-sat
fört med motsvarande för kvinnor. Se sidan förklaras ocksåDär44.
begreppen heltid-deltid.

Tidsbegränsat anställda vill öka sin arbetstid i högre grad fastän
anställda

Tidsbegränsat anställda vill öka arbetstid högre utsträckningsin i än
fast anställda. villMest öka arbetstiden arbetar deltid.man om man

Se "flexibla"den arbetsmarknaden i kapitel 4mer om
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år denTidsbegränsat 25-54 efter vad de självaanställda varaanser
1987 och 1995huvudsakliga sysselsättningen

Förvärsarbetande

iArbetssökande

Kvinnor
1989
1995Studerande

i1989;

Övrigt
Få i gruppen

120 140O 20 40 60 80 100

000-talAntali 1Källa: SCB, AKU

åldern år de flestaBland de tidsbegränsat anställda sigi 25-54 ser
förvärvsarbetande. andel både bland kvinnormycketEn störresom

Dåoch dock arbetssökande jämfört med 1989.1995sigmän ser som
små Andelenandelarna till Siffrorna och osäkra.3 5 ärprocent.var

förSiffrornahar Ökat för både kvinnor och till1995 15män procent.
dock ökat mellan ochstuderande osäkra för Antalet har 19891989.är

diagrammetbåde bland kvinnor och "övriga" i1995 Imän. gruppen
Siff-värnpliktiga ochingår de hemarbetande, övriga.sigsom ser som

gårså små de redovisa.inteär att attrorna
för-alltså de flestaBland de tidsbegränsat anställda sig somser

det framtiden.värvsarbetande eller har önskan iattnu en om vara
år andelen förvärvsar-Bland dem 16-24 sigär ärsom som ser som

kvinnorna och knapptbetande fortfarande vanligast 30 procentmen av
studerande.40 sigmännenprocent ser somav

arbetsmarknaden i kapitel 4Se den "flexibla"mer om
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Frånvarande från2.4.5 arbetet

Frånvarande ålderhela veckan efter 1987-1995
åldersgruppenAndel °o alla förvärvsarbetande iav

Kvinnor Procent
40

30 -

/s.___.
---§...;.-20-

. ä.:
. . - .

9-A20l24-
25-3410

------35-44-
-45-54- -
-55-64- - -

O r . .. . . .
19951987 1989 1991 1993

Män Procent
40

-20-24- -
25-34
35-44

t.,----45-5430. . 1 .
-55-64- - -

Kommentar till
diagrammet
pa nästa sida 20

§.i-â: .- i- - Vi

s -10 V

0 .. . . . .
Källa SCB, AKU 19951987 1989 1991 1993
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frånvarotal efterRelativa orsak 1995
Andel % förvärvsarbetande i olikaalla grupperav
Frånvaroorsak Samtliga Samtliga

år år20-64 med barn under 7
Kvinnor Män Kvinnor Män

Hela veckan

Sjuk 3 2 3 2
Semester 8 79 7
Vård barn 0 18 24av
Stud., vpl. mm 2 2 2 2
Totalt 19 12 30 12

De/ veckanav
Sjuk 2 2 2 1
Semester 33 3 2
Vård 3barn 1 1 5av
Stud., m.m.l 17vpl. 17 17 15
Totalt 24 2424 22

l frånfrånvaroInklusive kompledighet och dylikt enbart bisysslasamt

frånvaro skiljer mycketKvinnors och orsaker till intesigmäns utom
på vård blir det endastpunkt; barn. Särskilt synligt om manen av
studerar med förskolebarn. kvinnorna18Där procent avgruppen var

Jämförborta hela veckan för vård barn 2männensmot procent.av
också föräldrapenning beskrivs kapiteliuttaget av som

frånvarotimmarSamma då på andelVisar sig tittarmönster man
ungefärsmå barn bortaden Vanliga arbetstiden; kvinnor med ärav

kvartstid för vård barn.av

Frånvarotimmar
Andel % vanligen arbetade timmar för anställdaav
Frånvaroorsak årårSamtliga 16-64 Samtliga med barn under 7

Kvinnor Män Kvinnor Män

Sjuk 3 3 24
Semester 10 9 8 9
Vård barn 5 1 23 3av
Stud., m.m.vpl. 3 4 34
Totalt 23 16 38 17

1Inklusive kompledighet och dylikt exklusive bisysslamen

Källa: SCB,AKU
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2.5 Arbetslösa

ålderArbetslösa efter 1987-1995
Andel % alla i arbetskraften åldersgruppi motsvarandeav

Kvinnor Procent
25

-20-24- -
25-34

-"""""35-4420 WN
-45-54- - -
-55-64- - -

15
,i ru

/

10 I
l

/
O5 /x .:- - - - - -. h O ,v-.L o

lw.0 . . . . .
1987 1989 1991 1993 1995

Män Procent
25

-20-24- -
25-34

./----35-4420
-45-54- - -

/-55-64- - -Kommentar till ldiagrammet på 15 Inästa sida

1991 1993 1995Källa. SCB, AKU
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ålder 1993 1995efter 1987, 1990, ochArbetslösa
åldersgruppmotsvarande% alla i arbetskraften iAndel av
1993 199519901987

M Kv MKv M KvKv M

14,5 16,93,4 14,2 21,720-24 4,7 4,8 2,7
8,6 9,78,5 12,325-34 2,3 2,5 2,0.. 5,6 6,95,0 7,435-44 1,5 1,2 .. .. 3,7 5,13,6 5,445-54 .. .... .. 6,2 8,44,2 6,755-64 2,2 .. ....
6,7 8,31,4 1,5 6,3 9,420-64 2,0 2,0

Källa."SCB, AKU

då osäkraomkring talenArbetslösheten lägst 1990 ärt.0.m.var som
ökat drama-Därefter har arbetslöshetenför mindre åldersgrupper.

sida.på föregåendediagramtiskt särskilt bland de Se ävenunga.
åldern 45-alla åldersgrupper. De ilägre tal iKvinnorna visar än män

arbetslöshetenliggerfrån arbetslöshet.år har klarat bäst Där54 sig
för och förpå kvinnorna 5 männen.4 procentnu

Lángtidsarbetslösa ålder och 1995efter 1987, 1993, 1994
åldersgrupp% alla arbetslösa i motsvarandeAndel av

19951993 19941987
M Kv MKv M KvKv M

20 2520 26 22 3316-24 .. .. 28 3527 32 32 3825-34 .. .. 3941 3531 36 4135-44 .. .. 41 4142 454045-54 .... .. 5553 55 55 5555-64 .. .. ..
41 34 3822 30 35 3720-64 24

Källa: SCB, AKU

blandbland kvinnor iAndelen långtidsarbetslösa lägre mänänär
för kvinnorår. Därefter den lika högalla åldersgrupper till 45 ärupp

år därskillnaden åldern 28för Störst 25-34imän. är procent avsom
långtidsarbetslösade arbetslösa kvinnorna 35 män-procentmot avvar

under perioden, harhade värdenaSedan de högsta1994, somnen.
blandalla åldersgrupper 55-64långtidsarbetslösheten sjunkit i utom
Mellanbland de 1987åringarna. har den sjunkitMest männen.unga

både ochså lågt för kvinnorantalet långtidsarbetslösaoch 1990 var
åldersgrupper.värdena blir osäkra för mindremän att

kapitel 5arbetslöshet iSe mer om
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Arbetslösa, undersysselsatta åldereller dolt arbetslösa efter 1995
Andel % alla i befolkningen i åldermotsvarandeav

1987 1990 1993 1995
Kv M Kv M Kv M Kv M

20-24 15 9 10 8 27 28 28 24
25-34 8 5 6 5 18 18 19 16
35-44 9 3 6 3 15 12 17 11
45-54 8 2 6 2 13 9 14 9
55-64 5 3 24 7 8 10 9
20-64 8 4 6 4 15 14 17 13

Källa."SCB, AKU

En bild framväxer alla former arbets-annan om man summerar av
löshet, baraän på dentittar arbetslösheten enligtöppnaom man
tabellen påöverst sidan.vänstra Här kvinnornavisar 1995 högre tal

alla åldersgrupper.än männen i Observera andelen beräknad påäratt
alla befolkningeni ålderi och bara på arbetskraften,intesamma som
det arbetslöshetstaletöppna beräknas på.

årArbetslösa 20-64 efter sätt söka arbete 1995att
Andel % alla arbetslösa åldersgruppimotsvarandeav

Arbetsförmedlingenbart

.Arbetsf.+arb. - +annonsgiv,

KvinnorArbetsförmedLoarb,giv. "- Män,,,, ,, , i
Arbetsförmedl.o annons

Övrigt

0 10 20 30 40 50 60

Källa: SCB, AKU Procent

Över hälften de arbetslösa kvinnorna söker arbete enbartav genom
arbetsförmedlingen. Nästan hälften så också.männen gör Bara 10av

kvinnorna och 11 använder arbetsförmed-männenprocent inteav av
lingen för söka arbete. någotDet vanligare blandär blandatt män än
kvinnor vända direkt till arbetsgivaresig medan kvinnorna hellreatt en
Soker arbete genom annons Se arbetslöshet i kapitel 5mer om
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åtgärder 1996februariArbetsmarknadspolitiska

Litbildningsvikariat

Kommnavtal

Arbetsrnarknadsutb.

Arbetsplatsintrod.

Datortek

Arbetslivs utv.

Beredskapsarbete

Starta eget

Rekryteringsstöd

10080O OOO NO
ProcentKälla: AMS

Ävenutbildningsvikariat.harbland demdominerarKvinnorna som
deltill En störrekommunavtalen omfattar kvinnor än män.störreen

bidrag kvinnor. Deellerfår rekryteringsstöd änandel män starta eget
Övriga stödåtgär-utsträckning.också beredskapsarbetenhar i större

ochfördelade mellan kvinnorder relativt män.jämntär

åtgärdKvarstående och förekomstefterarbetssökande typ avav
december 1995arbetshandikapp

inom% arbetshandikappadeprocentuell fördelning andelAntal, samt gruppen

arb.handik.DäravKvinnor MänSökande-
Kv MAntal %3 Antal %kategori

11 12302 620 469 4 25ALU
3 32 628 1UtbiIdn.vik. 6 390 1

1064 950 267 787Utan arbete 233 511
3881 8 2115 426 25 32DeItidsarb.Iös

3 316 874 4Tilif. 19 975 4arbete
3 412 413 3Varakt. arbete 17 459 4

152 151 6 270Beredsarbete 3 982
12483 6 925 151 25API 5unga

76 793 247 12 888 1AMI
15 1524 616 6A. utbildning 22 334 5

10501 100 8467 585 100 417Summa

Källa AMS kapitel 5arbetslöshet iSe mer om
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2.6 Personer utanför arbetskraften

Personer utanför arbetskraften 1987-1995

Antal i 1 000-tal

Kvinnor Män
300 300

250 250- -
år25-54

200 200- -

..,ê_./"".150. 150.
år55-64

100- 100-.-
år20-24v

50-""-" 50-

0 0
1987 1989 1991 1993 1995 1987 1989 1991 1993 1995

Antalet kvinnor utanför arbetskraften åldern åri ökade från20-64
363 till000 512 000 mellan 1990 och Sedan har det1994. sjunkit med

2 000 kvinnor. har liknandeMännen antaletmönster;ettca var som
lägst 1990 med för247 000 sedan till årväxa 413 000 har1994. Nuatt
det sjunkit med drygt 10 000 män.

Andelsmässigt står de för de förändringarna, bådestörstaunga
bland kvinnorna och bland Bland 45-54-åringarna föränd-männen. är
ringarna minst.

Personer utanför arbetskraften 1987-1995
Andel % alla i å/dermotsvarandeav

1987 1990 1993 1995
Kv M Kv M Kv M Kv M

20-24 20 19 19 16 33 30 36 33
25-34 11 7 12 7 17 11 19 11
35-44 9 4 7 4 10 7 12 8
45-54 10 6 9 6 11 8 11 9
55-64 36 25 34 25 37 29 37 30
20-64 16 11 15 10 19 15 20 15

Källa. SCB, AKU
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åldern år efter vad de självaarbetskraften 25-54utanför iPersoner
1989 och 1995sysselsättningenden huvudsakligaanser vara

Studerande

i HHerrar Kvinnor9
1989

l i 1995Arbetssökande

Nlän
Pensionär sjuk 0 1989

tjänste 1995i

Övrig
ü

120 14010060 800 20 40

000-talAntal i 1Källa: SCB,AKU

arbetskraften åldern 25-54frågar utanför iNär i AKU personerman
dethuvudsakligaderasde själva ärår vilken sysselsättning äranser

hälftenochtredje kvinnastuderande.vanligaste Mer änsvaret avvar
åldernsedanfördubblats 1989. Iså Antalet har1995.männen säger

andelenstuderande, ärår sigunder 8025 över procent varaanser
och 54Bland kvinnor övernågot högre för de kvinnorna. mänunga

studerande.deår bara ärprocent attett paranser
Bådehemarbetande minskar. iAndelen sig gruppenser somsom
för kvinnorår och år den drygt 305425-54 över är motprocentnu

denkvinnorna 5 Män-Bland de1989. är40-50 procent.procent unga
åldersgruppernamätbara de olikaandelar knappt iärnens

åråldern 25-54fjärde kvinna och tredje iOmkring sermanvarvar
arbetssökande till skill-doltarbetssökande. Dessasig ärpersonersomnu
arbetssökande. Anta-arbetskraftennad från arbetslösa i är öppetsom

ochtredubblats mellan 1989 1995.arbetssökande harlet dolt änmer
ochochför både kvinnorandelarna mänBland de 7är procentunga

och förde för kvinnor 15år män.54 7över är procent
1989,betyder detta 3360Sammantaget procentrunt procent, motatt

år kanåldernutanför arbetsmarknaden 25-54kvinnorna i antasav
stude-på längre sikt.förvärvsarbete, åtminstone De ärvilja ha ett nu

frånökatandel 60arbetssökande.För harrande eller männen samma
omkringandelarna 90till Bland de87 är procent.procent. unga
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Hemarbetande ålderkvinnor efter 1987-1995
Andel % alla utanför arbetskraften ålderi motsvarandeav

Procent
100

-20-24- - -
25-34- -

80
35-44

45-54

55-59-- --60 - -60-64- - -

1987 1989 1991 1993 1995

Källa: SCB, AKU

alla kvinnor åldernAv år befinneri 20-64 utanförsig 510 000 arbets-
kraften dessa1995. Av 89 hemarbetande.är 000 Det betyder 4att pro-

alla kvinnor hemarbetande. Motsvarande antal förärcent männenav
utanförär 401 000 arbetskraften och något 000-tal hemarbetande.1

Siffrorna osäkra här.är

Kvinnorna påinte tillbaka till spisenär väg

alla åldersgrupper,I studerats har andelen hemarbetandesom ovan,
kvinnor bland dem finns arbetskrafteninte sjunkit mellani 1987som
och Särskilt kvinnorna1995. åldern åri och däröver har minskat35

andelarsina med omkring procentenheter.30 Endast de kvin-unga
har inte minskat andelsin har å andra sidan denämnvärt. Denorna

lägsta värdena under hela perioden.
Männens andel hemarbetande så liten för alla åldersgrup-ärsom

diagram går Siffrornainte för osäkra.rita. äratt ett attper
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på arbetsmarknaden2.7 Invandrare

ålder ocheftermedborgarearbetskraftstal för utländskaRelativa
19951990, 1994 ochmedborgarskap

ingår arbetskrafteni% samtliga i respektiveAndel grupp somav
199519941990

MänKvinnorMänKvinnorKvinnor Män

38 57593873 7820-24
69506583 517025-34
72647285 648235-44
756866 7178 8545-54
50505655-64 ......
6866 5481 5420-64 72
717269 7282Nordiskt 80

Övr. 41 6141 5863 75utländskt

ålder medborgarskapefter ochmedborgaresysselsatta utländska
1990, 1994 och 1995

sysselsattarespektiveAndel % samtliga i ärgrupp somav
199519941990

MänKvinnorMänKvinnorKvinnor Män

68 7420-24 ...... .. 493739 467925-34 66
52 5454 5580 8335-44

635861 61837745-54
41455555-64 ......
52435178 457020-64
6263616278 79Nordiskt

Övr. 432931 4172utländskt 60

ålder medborgarskapefter ochmedborgareutländskaArbetslösa
19951990, 1994 och

arbetskraftenisamtliga i respektiveAndel % gruppav
199519941990

MänKvinnorKvinnor MänMänKvinnor

242117 2420-64 .. ..
Nordiskt ...... ......Övr. 30302925utländskt .. ..

Källa: SCB, AKU

förmed dendramatisk jämförtmellan och 1995Utvecklingen 1990 är
medborgare.utomnordiskaför ochsärskilthela befolkningen, yngre

ochutvecklingen på sidorna 28 62.Jämför 27,



SOU 1996:56 Arbetsmarknaden 69

2.8 Utbildning

Utbildningsnivå i arbetskraften bland arbetslösa 1995samt
Procentuell fördelning inom respektive grupp

Lägre utbildning Högre utbildning

årKvinnor 25-54

l arbetskraften

Arbetslösa

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

årMän 25-54

I arbetskraften

Arbetslösa

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100
Procent Procent

Å
Grund- Gymnasium Gymnasium Högskola Högskola

år årskola högst år2 2 minst 3än mindre änmer
å3Källa: SCB, AKU

Utbildningsnivån högre hela arbetskraften blandär i de arbets-än
lösa. gäller både kvinnorDet och män.

Bland kvinnor arbetskraften, åldern år, hari i 25-54 33 procent en
högskoleutbildning. Motsvarande värde för dem arbetslösaär ärsom
18 kvinnorna18 arbetskraften har endast grund-iprocent. procent av
skola för de arbetslösa.25mot

Bland ålder har arbetskraften högskolamän i 28 iprocentsamma
bland17 de arbetslösa. Endast grundskola har 23mot procent pro-

arbetskrafteni bland de arbetslösa.28cent mot procent

Se utbildning i kapitel 6mer om
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årUtbildningsnivå 20-64 1994bland förvärvsarbetande
antal i 1 OOO-talProoentuell fördelning inom respektive samtgrupp

årårår 25-34 35-4420-24
Kvinnor MänKvinnor Män Kvinnor Män

16 2413 10 15Grundskola 10
4649Gymnasium 59 5875 74

Högskola
3år 20 1419 17mindre 14 13än

Högskola
163år 11 11 152 1minst

100 100100 100Summa 100 100
253 1 778143 419 462 500Antal i 1 000-tal

årår år55-64 20-6445-54
Kvinnor MänKvinnor MänKvinnor Män

2640 20Grundskola 25 32 44
51 4942 38 35Gymnasium 44

Högskola
3år 1311 8 1614 10mindre än

Högskola
133år 13 1316 17 12minst

100 100100 100 100Summa 100
518 257 1 875000-tal 151 467 483Antal i 1

Källa: SCB, AMPAK

förvärvsarbe-Förvärvsarbetande kvinnor har längre utbildningar än
åråldersgruppen 29tande Sett till hela 20-64i genomsnitt. ärmän

högskoleutbildade jämfört medkvinnorna 26 procentprocent avav
grundskola har kvinnorna 26Endast 20männen. motprocent pro-av

männen.cent av
studeratframträder olika åldersgrupper, viSamma imönster som

andelhögrehar högre andel högutbildade,här. mänKvinnor enen
skillnaden blandlågutbildade de olika Störst 35-44-äri grupperna.

åringarna.
också den högsta utbildnings-åldersgruppen år finner35-44 viI

särskiltDå kannivån och år den lägsta. vi55-64i anta attgruppen
färdigutbil-årår och mån inte20-24 i viss 25-34 ärgruppengruppen

dad.

i kapitel 6Se utbildningmer om
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Utbildningsnivå år efter förvärvs-bland förvärvsarbetande 20-64
region FR 1994

Lägre utbildning Högre utbildning
Kvinnor

StockholmsFR

GöteborgsFR

FRMalmö

FRdom. regionalacentraav
Inlandets FRytstora

Små-medelstoraFR

FRmedstorskaligindustri

RuralaFR

SmåbruksberoendeFR
småskaligFRmed industri

100 80 8020 40 60 100
Procent Procent

"Stockholms,arr W

GöteborgsFR
MalmöFR

FR regionaladom. centraav
Inlandets FRytstora

lFRmedstorskaligindustri

Små-medelstoraFR
RuralaFR

SmåbruksberoendeFR

småskaligFRmed industri
v "iwrwii r i "y Vr

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100
Procent Procent

Grund- Högskola Högskola
skola skola mindre årän minst 3

Källa: SCB:AMPAK år3

Samma framträder för kvinnor för det gällermönster närmänsom
utbildningsnivån bland de förvärvsarbetande olikadei regionerna.
Stockholmsregionen ligger följthögst, Göteborgs- och Malmö-av

Små bruks- och industriorter ligger lägst.regionerna.
Se utbildning i kapitel 6mer om
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år efterUtbildningens inriktning bland förvärvsarbetande 20-64
förvärvsregion FR 1994
Andel °o alla med respektive utbildningav

Ekonomisk eller samhällsvetenskaplig

StockholmsFR

GöteborgsFR

MalmöFR

FRdomin. centraavreg.

KvinnorInlandets FRytstora
Män

FR storskaligindustrim

Små-medelstoraFR

RuralaFR

småskaligFR industrim

SmåbruksberoendeFR

600 10 20 30 40 50
Procent

Teknisk eller naturvetenskaplig

SmåbruksberoendeFR

GöteborgsFR

FR storskaligindustrirn

StockholmsFR

KvinnorMalmöFR
i lVän

FRdomin. centraavreg.

Smá-medelsto FRra

Inlandets FRytstora

RuralaFR

FR småskaligindustrim

0 10 20 30 40 50 60
Källa: SCB, AMPAK Procent
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Utbildningens årinriktning förvärvsarbetandebland 20-64 efter
förvärvsregion FR 1994
Andel % alla med respektive utbildningav

Vård

|Inlandetsytsto FRra

|RuralaFR

|Små-medelstoraFR

IFR storskaligindustrim

i| KvinnorFRdomin. centraavreg.
Ivani iIMalmöFR

IsmåskaligFR industrim

ISmåbruksberoendeFR

|GöteborgsFR

iStockholmsFR

0 10 20 30 40 50 60
Procent

Övriga inriktningar

FR småskaligindustrim

iii
SmåbruksberoendeFR

RuralaFR

FR storskaligindustrim

Små-medelsto FRra

MalmöFR

FRdomin. centraavreg. F ii i i i i i
GöteborgsFR

StockholmsFR KVWi h 4 k i i ü" i i i Nlän
Iniandets FRytstora

0 10 20 30 40 50 60
Källa."SCB, AMPAK Procent
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Förvärvsarbetande år20-64 efter utbildningsnivå och inriktning 1994
Procentuell fördelning högsta utbildningsnivå inom respektive inriktningav

Lägre utbildning Högre utbildning
Kvinnor

Teknisk, naturvetenskaplig

Vårdyrken

Ekonomisk,
samh. vetenskapl.

Övriga inriktningar

100 80 40 60 80 100

Ekonomisk,
samh. vetenskapl.

Teknisk, naturvetenskaplig

Övriga inriktningar

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100
Procent Procent

Grund- Gymnasie- Högskola Högskola
skola skola mindre årminst 3Källa: SCB, AMPAK år3än

Förvärvsarbetande kvinnor med teknisk utbildning har längrem.m.
utbildningstid motsvarandeän Bland kvinnormän. 38 hög-är procent

Ävenskoleutbildade för24 längremän. högskoleutbildningimot är
andelen högre för kvinnor; 19 10 Observera dockmot procent. att an-
talet kvinnor med teknisk utbildning litet jämförtär med antalet män.
Se bl.a. tabell på sida.nästa

Det gäller för Vårdutbildade. Blandmotsatta harmännen 65 pro-
högskoleutbildning för33 kvinnorna.cent Skillnaden blirmot ännu

större på längre högskoleutbildning. antaletMen vård-om man ser
utbildade kvinnor betydligt flerär antaletän Se tabell till höger.män.

Män med ekonomisk och samhällsvetenskaplig utbildning har
också längre utbildning kvinnorän med inriktning. Bland mänsamma
har hälften högskoleutbildning tredje kvinna.mot var

Se utbildning i kapitel 6mer om
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områdeefterfrån grundutbildningarhögskolansExaminerade
1994/1995

%könsfördelningochprocentuell fördelningOOO-tal,Anta/i 1

KönsfördelningMänOmråde Kvinnor
MKv%Antal%Antal

1486610 4Vård 761 193
2080121 667346 780Undervisning
3466633 56teologi 1 229Hum. 0

55 45300984007 25samh. 5Jurid. vet.o
Konstn./praktiska

53 47182 1208 1estetiska0
4951500 43odontologi 514Medicin 0
61Övriga 3902516 0
73272257O95skogsbrukLant-o
7426843 425112 098Teknik naturv.0
415910013 815100708Samtliga 19

HögskolestatistikKälla: SCB,

grund-högskolansfrånexamineraskvinnorBetydligt fler mänän
fler kvinnor mänmånga ändel påtillberorutbildningar. Det attstor

ellersjuksköterskorför blihögskoleutbildningar,går korta attt.ex.
förskollärare.

-examineradeochHögskolestuderande
könsfördelning °oAntal och

KönsfördelningAntal
MänKvinnorMänKvinnor

Grundutbildning
4357400400 1161531994/1995studerande

Forskarutbildning
60401 7701901994/1995 1nyantagna
712948016101993/1994examinerade
69311 5507001994/1995preI.exam.

HögskolestatistikSCB,Källa:

Detflerkvinnorna männen.ängrundutbildningarhögskolans ärI
tillBland dem antagitsexaminerade.ochbåde studerandegäller som

dominerar männen.forskarutbildningarfrånoch examinerats

kapitel 6iutbildningse mer om
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Personalutbildning bland sysselsatta efter näringsgren och sektor
första halvåret 1995
Antal personeri 1 000-ta/

Näringsgren/Sektor

MI
Vårdo omsorg

UtbiIdn.,oforskn.
Handeiokomm.
Finansiellverks.

KvinnorTillverkning
NlänOffentligförv. försvaro

Pers. kult.tj.,hotell.resto
Byggverksamhet

Jordb.,skogsb.,fiske

"i"
Kommun

Enskild
Landsting

Stat
Egenföretagare

O 100 200 300 400 500 600
Antal personer

Käl/a: i 1 000-taSCB, u 39 SM 9502

Ett antal kvinnorstörre fick personalutbildning första halvåret 1995.
ÖverAntalet 886 kvinnor000 813 000 män. 40motvar procent av

kvinnorna arbetade med Värd- och 7 männen.mot procentomsorg av
Eftersom lika andel kvinnor fickstor män personalutbildningen som
blir effekten den fler320 000 kvinnor fick utbildning.att

Inom Tillverkningsindustrin dominerar männen starkt till antalet
bland dem fick utbildning; omkring kvinnor72 000 246 003motsom

Ävenmän. andelen något högreär för männen; 36 kvir-procent av
för40 männen.motnorna

Om till de olika sektorerna det vanligast få utbild-attman ser var
blandning de Statsanställda; 61 kvinnorna 54procent mot procertav

männen. Anställda inom Kommun och Landsting låg på respek-55av
tive 56 för kvinnorna och för54procent Enskildmännen. Inom seistcr
fick 36 kvinnorna och 38procent utbildningmännenprocentav av
och bland företagareEgna repektive14 22 procent.

Se utbildning i kapitel imer om
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och sektorefter näringsgrensysselsattablandPersonalutbildning
halvåret 1995första

utbildningfickgenomsnitt för demAntal dagari som

Näringsgren/Sektor

Vårdoomsorg ,.g,A HOffentligförv.o försvar
i iTillverkning

Handelokomm.
iforskn.UtbiIdn.,0

Finansiellverks.
tj.,hotell,Pers.0kult. rest

Byggverksamhet
%skogsb.,fiskeJordb.,

Stat .,,3:,A,x A i q
Kommun

161410 12860 2 4
Antal dagar

PersonPerU SM 9502Källa: SCB, 39

personalutbildningfickallaantalet dagarstuderarOm somsomman
nivå kvinnorna.något högrepå änerhöll, ligger männen en

fick kvin-kommunikationerHandel ochTillverkningsindustriInom samt
fickandra män-alla näringsgrenarutbildning. Inågot längrenorna

Offentligerhölltiden ilängsta männenutbildning.längre Dennen
kvinnornasmed dagar genomsnittoch försvar iförvaltning 14 mot

fick nå-dagar.fick drygt MännenVård och 8Kvinnorna inom omsorg
got mer.

personalutbildningfickandelhögstSlutligen kan nämnas att som
grundskole-bland dehögskoleutbildade och minstbland defanns

förför kvinnor män.ungefär detsammautbildade. Mönstret är som
heltidsarbetande och lägstandel defick högstPå sätt an-avsamma

Även härutbildning. mönst-halvtid ärarbetade högstdel dem somav
förför kvinnor män.ungefär detsammaret som

i kapitel 6utbildningSe mer om
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2.9 Internationella jämförelser

Relativa arbetskraftstal år1615-64 1993"i EU-länderna

Procent
100iKvinnor l Mänl

90l å Storbritannien/l 1; Irland
Sverige Danmarkll3 80 i Sverige, PortugalDanmark

ÖsterrikeTyskland,Storbritannien
, §j, GreklandHnland l5 $ 70i I Luxerrburg
ll Finland, NederländernaFrankrike
+äÖsterrike Frankrike

60 4EPortugal l
SpanienTyskland ,l , Belgienl

50 fallenNederländerna r-- iLuxerrburg x
Grekland 9f"

Belgien 40 4
3Irland l, .

Spanien I
ilItalien 30

J20
l

410

l 1990: Irland, Luxemburg, Portugal
1991: Belgien, Tysklandl3 1994: Frankrike0

Källa: ECE, SCB Women and Men Europe Northand America 1995 samtm
SCB: Om Kvinnor och Män i Sverige och EG, 1992

I alla länder arbetskraftstalenär lägre för kvinnor förän Denmän.
minsta skillnaden har Sverige, Finland och Danmark och den största
Grekland, Luxemburg och Spanien.
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1993år EU-Iänderna1615-64 iarbetslöshetstalRelativa

Procent
50

MänKvinnor
45

40

35

30
9Spanien

25

Finland20 O Spanieno
Finland, Grekland

Italien O 15:Danmark, Frankrike
Storbritannien

o Danmark, FrankrikeNederländernaBelgien, 00
10 . Sverige

: italien:Storbritannien
GreklandSverige g

5 Belgien,NederländernaTysklanqösterrike . ÖsterrikeTyskland,
O . LuxerrburgLuxerrburg

O
1 1990: Luxemburg

Tyskland1991:

1995AmericaEurope and NorthECE, SCB Women and MenKälla: m

länderför allaför kvinnorArbetslöshetstalen högre män iänär utom
förförhögredär de män änStorbritannien och Sverige, ärFinland,i

Spanien; 29har kvinnornahögsta arbetslösheten ikvinnor. Den pro-
fråntaldockLuxemburg somfinnsoch den lägsta i rapporterarcent

1990.
kapitel 5arbetslöshet iSe mer om
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Tidsbegränsat anställda i EU-länderna 1993
Andel % alla anställdaav

Spanien

||Finland

Nederländerna

Portugal

Kvinnor
Frankrike Män1

Tyskland

Sverige

Danmark

Irland

Grekland

Italien

Storbritannien

IBelgien

Luxerrburg

O 10 15 20 25 30 35 4

Procen
Källa: ECE, SCB Women and Men Europe and North America 1995m

Kvinnor högrei utsträckningär tidsbegränsatän män anställda allai
EU-länder Grekland där andelarna desamma för kvinnorärutom sorr

Österrikeför Förmän. finns siffror.inga
Spanien har den högsta andelen bland både kvinnor och medmän

39 för kvinnorna och för31procent männen.procent
Nederländernal andelen dubbelt så högär för kvinnor försom

man.

Se den "flexibla" arbetsmarknaden i kapitel 4mer om
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1993utbildningsnivå ålder omkringefter i EU-IändernaBefolkningens
åldersgruppenProcentuell fördelning inom

Ålder HögskolaGymnasium HögskolaGrundskolaLand
årår 3minst3

MKvKv MKv MKv M

39 61831 19 822 1225-44Danmark
28142 338 2846 4145-641992
131010 857 5224 27Finland 25-44
108 626 756 3045-64 571992

16 1713 949 5822 1625-44Frankrike
10 14435 46 549 3545-641994

1010 81135 262544 46 54Irland
9514 7 568 71 2145-641992

181412 937 4030 2725-44Luxemburg
1358 739 24 3345-64 521991

917 82330 43 4425-44 26Nederländerna
918 16 533 4043 3545-64

16 144 762 16 1864Spanien 25-44
103 6188 80 5 745-64

10 159 719 3762 41Storbritannien 25-44
126 534 949 1645-64 701992

11 1218 155217 22 5425-44Sverige
131111 839 3839 4145-64
1611 1164 816 9 6525-44Tyskland
146 15 55736 14 5445-641991

Österrike 90 973 018 6025-44 31
3 70 042 652845-64 55

1995and North AmericaMen EuropeECE, SCB Women andKälla: m

befolk-lågutbildade kvinnor iandelhar lägstTyskland och Sverige
ovanståendeungefärBland ligger Sverige i mittenningen. män av

Österrike har lägreochTyskland, FrankrikeBland andraländer. an-
lågutbildadedel män.

ochDanmark Ne-kvinnor harhögutbildadehögsta andelenDen
och tvåabland de kvinnornaderländerna. liggerSverige trea yngre

äldre.bland de
kommerDärefterhögutbildadeandelDanmark har högst män.

Nederländerna och SverigeTyskland,bland deSverige samtyngre
de äldre.bland

kapitel 6utbildning iSe mer om
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Förvärvsarbetande med högst grundskoleutbildning i olika länder 1992
Andel % ålderalla i med grundskoleutbildningav samma

U 0I D
i i i

Danrmrk

Finland

Schw eiz

Norge

Frankrike

Storbritannien

Portugal

Tyskland

USA

Belgien

Nederländerna

Italien

Spanien
l i i

Irland
i i i i i i i

O O 40 OO 80 100
I Kvinnor

Män
.

Källa: OECD, Education glance,at Paris 1994a

Utbildningsnivån betyder mycket för kvinnor för detän mån närmer
gäller chansen till betalt arbete. Kvinnor med endast grundskolaett
hade betydligt lägrei utsträckning med utbildnings-än män samma
nivå betalt arbete. gälldeDet alla länder diagrammetett i utomovan

Sverige,i Danmark och Finland. skillnadenDär likainte stor,var men
ändå alltid till fördel.männens

Sverige hade den högsta andelen förvärvsarbetande kvinnor bland
de lågutbildade; 81 följt Danmark på 68 och deprocent, procentav
övriga nordiska länderna Schweiz. Irland hade endast 29samt pro-

följttätt Spanien på 35, Italien på ochcent, 37 Nederländerna på 38av
procent.

Bland låg Schweizmännen medi 92 följt Sverigetopp procent, av
på 91 Finland och Belgien låg ibotten på följt73procent. procent, av
USA OCh påNorge 75 procent. Se utbildning i kapitel 6mer om
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1992olika ländergymnasieskola iFörvärvsarbetande med högst
ålder gymnasieutbildningmedAndel % alla iav samma

Sverige

Danmark

Portugal

l-Inland

Norge

Frankrike

Storbritannien

USA

Schw eiz

italien

Belgien

Tyskland
lSpanien .yk: . u., rs.

Nederländerna

Irland

10080600 20 40

Kvinnor
Män

OECD, Education glance, Paris 1994Källa: at a

ochskillnaden mellan kvinnorsBland de gymnasieutbildade mänsvar
jämfört med hur detlikabetalt arbete landandelar intei inom storett

grundskola.såg för dem med endastut
betaltgymnasieutbildade kvinnorhade högst andel iSverige ar-
Särskilthade och Portugal ibete; Danmark 87 8591 procent.procent.
för låg-jämfört med denVäsentligt högrePortugal andelenvar

Irland medlåg, bland de lågutbildade, 54utbildade. liksomLägst pro-
ochföljt Nederländerna Spanien.cent av

följt Sverigelåg högst medBland Schweiz 96männen procent, av
Skill-pålåg Tyskland 86på och Irland på Lägst95 93 procent.procent.

för kvinnor.så förnaden mellan länderna inte mänstor somvar
i kapitel 6Se utbildningmer om
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Förvärvsarbetande med högskoleutbildning i olika länder 1992
Andel % ålderalla i med högskoleutbildningav samma

Portugal
i

Sverige
, A

Danrrark

Finland
j

Norge

Italien j
Storbritannien

g
Belgien

i
Tyskland

Wi
USA

Schweiz
j V

Frankrike

Spanien

Irland
i

Nederländerna
g

Kvinnor
Vän"

Källa: OECD, Education glance,at Paris 1994a

Bland de högutbildade skillnaden mellan andelen kvinnor ochvar
andelen betalt arbetemän i bådeminst, landinom varje och mellan
länderna.

Här Portugal föri kvinnornas del med betalt94 itopp procentvar
arbete. Sverige låg därefter också med följt94 destrax procent, av
övriga nordiska länderna. Nederländerna påsist 77 procentvar nu
följt Irland på 80 procent.av

Skillnaden mellan länderna liten för Den skiljdemän. hel-sigvar
ler inte mycket från nivån för gymnasieutbildade Schweiz lågmän.
högst med 98 Sverige hade och96 Spanien låg lägst medprocent,
knappt 91 betalt arbete.männen iprocent av

Se utbildning i kapitel 6mer om
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på arbetsmarknadenRörligheten3

arbetslöshet.hög1990-talet präglatsharredan konstateratSom vi av
År bland 8,3 %och mänbland kvinnor 6,7 %arbetslösheten1995 var

År siffror 1,4 %motsvarande62. 1990tabellen på sidanse varvar
börjadelågkonjunkturenför När stegochför kvinnor 1,5 % män. ar-

arbetslöshetensjönkårEfter 1993 to-kraftigast förbetslösheten män.
"gapet"tillvilket lettförocharbetsmarknaden mänpå atttalt mest
hängerdettabeskrivit hurtidigareharminskat.könen har Vimellan

arbetsmarknaden.påkönsuppdelningenmedihop
påSCBarbetsmarknaden harpå"rörligheten"bildfåFör att en av

Arbets-datapåspecialbearbetninguppdragvårt gjort urnyaen
huvudsakli-data hämtasAMPAK. Dessamarknadsstatistiskt paket

materialetkönsuppdeladekontrolluppgifterna. Detfrån ossgergen
arbete,förloratochfåttuppfattningfåmöjlighet att vem somomen

"rörlighet"Medutbildningsnivåvilkensektor, medvilkeninom osv.
årenochför kvinnor mänoch arbetearbetslöshetmellanflödetavses

hadeoch inteårfick arbete 1994,och De1993 1994. sompersoner som
"Avgångna""nyrekryterade". är mot-definierasdet året innan som

årsådantsaknadearbetehade 1993,svarande de ettsätt mensom
1994.

individenförvärvsarbetande ärför klassas attKriteriet att som
månadnovember mät-underarbeteutförtha timmarsbedöms 4

för-sjukdom räknaspå grundfrånvarande,Tillfälligtåret. t.ex somav
förvärvsarbete iutfört 4 timmarsvärvsarbetande. En no-somperson

därpå, kommeråretheltidsarbete januarifår ivember, och ettsom
nyrekryterad.därför registrerasinte att som

mellanskillnadenanalyserlångtgåendealltförvill förVi avvarna
ochnyrekryterademellanSkillnadenavgångna.nyrekryterade och

diskuteratspå det"arbetslöshet" sättavgångna intemotsvarar som
betänkandet.tidigare i
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3.1 Nyrekryteringar
Definitionen nyrekryteringar på föregående sida kanav anses gan-

Ändåska siffrornasnäv. visar nyrekryteradeöver det tillkommitatt
Århel del jobb under 1990-talet. fick1993 260 000 jobben ca personer

Åretsådant 1992. efter,utan 1994,ett motsvarande siffrasom var var
325 000 Detta innebär nästan 600 000 fått arbeteattpersoner. personer
under 1993 och 1994. Samtidigt har naturligtvis arbetstillfällen för-

vilketsvunnit, återkommervi till.
Som tidigare påpekats har de 600 000 saknat arbetepersonerna

föregående år. Med vidare definition, de lämnatt.ex. etten som ar-
bete och fått under år, skulle siffrornaett nytt högre.samma vara

3.1.1 Hela landet

Hur fördelar desig jobben på kvinnor och män Tabellen nedannya
visar främst män nyanställts underatt tid. Skillnaderna är möj-senare

Årligen såinte det ibland framställts debatten.stora i 1994som var
könsfördelningen bland dem fick jobb kvinnor43 % och 57 %som

Tabellenmän. visar den "traditionella" bilden. fickKvinnor företrä-
desvis anställning offentligainom sektorn och i varuproduktion.män
Män dominerar också bland nyrekryterade till privat tjänstesektor.

Nyrekryterade år på20-64 arbetsmarknaden under 1994 efter sektor
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning %

Sektor Kvinnor Män Könsfördelning
Antal % Antal % Kv M

Varuprod. 18 179 13 73 076 39 20 80
Tjänsteprod.,
offentlig 61 661 45 32 446 17 66 34
Tjänsteprod.,
privat 55 105 40 74 739 40 42 58
Uppgift saknas 3 039 2 6 335 3 32 68
Summa 137 984 100 186 596 100 43 57

Källa: SCB, AMPAK
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ochföretagdetunder 1994Tabellen nedan storavisar att orga-var
flest kvin-ocksårekryteradeflest Deanställdenisationer personer.som

flestanställde män.Småföretagnor.

storlekefter1994underpå arbetsmarknadenår20-64Nyrekryterade
på arbetsgivarenföretaget

%könsfördelningförde/ning ochprocentuellAntal,
KönsfördelningMänanställda KvinnorAntal

MKv%Antal%Antalföretageti
68323055 9911906910 26färre än
663424410451723 59510-99
65351323 414912 687100-499
45553361 781633 5575500-
5743100596186100137 984Summa

AMPAKKälla: SCB,

påbland detabellernabådade attSammantaget visar nyaovan
tjänsteproduktionoffentligkvinnorna idominerararbetsmarknaden

starktdomineraranställda. Mänmed 500arbetsgivare änoch hos mer
allahostjänsteproduktion samti privatvaruproduktion, äveni men

anställda.mindre 500hararbetsgivare änsom

tidigareefterunder 1994på arbetsmarknadenår20-64Nyrekryterade
sysselsättning

%könsfördelningförde/ning ochprocentue/IAntal,
KönsfördelningMänKvinnorTidigare

MKv%Antal%Antalsysselsättning
445616692292838 516Studier
65354787 548174 3447Arbetslöshet
5743Övrigt 356 37693852 294
5743100186 596984 100137Summa

SCB, AMPAKKälla:

kvinnor.10studier 6från nästanärrekryteratsBland dem avsom
"Övrigt"två Imän.arbetslösa ärdem varitBland tre gruppenavsom

gjortdevård barn,förhemmavaritingår somt.ex. avpersoner som
Troligenlångtidssjukskrivna.varitvärnpliktsin samt sompersoner

påhållerstatistikenhärDendensistnämnda största.denär gruppen
detalj.istuderagårdet inteutvecklas och ännu att meratt gruppen
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Nyrekryterade år20-64 på arbetsmarknaden under 1994 efter
utbildningsnivå
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning %

Utbildnings- Kvinnor Män Könsfördelning
nivå Antal % Antal °/o Kv M
Grundskola 24 833 18 40 511 22 38 62
Gymnasium 73 285 53 101 605 54 42 58
Högskola
mindre 3årän 25 592 19 26 988 14 49 51
Högskola

3årminst 13 150 10 15 205 8 46 54
Uppgift saknas 1 124 1 2 287 1 33 67
Summa 137 984 100 186 596 100 43 57

Källa."SCB, AMPAK

Bland dem har endast grundskoleutbildning drygt tred-som var en
jedel kvinnor och två tredjedelar de högremän. I utbildningsnivåe-

könsfördelningen heltnästan jämn.rna var

3.1.2 Regionala skillnader

De regionala aspekterna har mycket relevans för skillna-stor mätaatt
der på arbetsmarknaden. harVi inte möjlighet så djupttränga in iatt
materialet skulle Önskvärt.som vara

harVi därför valt slå storstadsregionernasatt Stockholm,samman
Göteborg, Malmö förvärvsregioner. Dessa förvärvsregionernaär 1-

Storstadsregionen har valtvi jämföra med övriga landet.att Dit
räknas regionerna 4-10. Vi medvetnaär "övriga landet" ärattom en

indelning, och de olika förvärvsregionerna skiljeratt åt här.siggrov
bilagal vilka2 visas kommuner ingår dei olika förvärvs-som

regionerna.
På sidanästa Visar nyrekryteradevi efter sektor i storstadsregionen

och i landet.övriga
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1994underår på arbetsmarknaden20-64Nyrekryterade
efter sektor1-3FRstorstadsregionernai

%könsfördelningochfördelningprocentuellAntal,

KönsfördelningMänKvinnorSektor
MKv%Antal%Antal

78222819 620105 553Varuprod.
Tjänsteprod.,

3763509 18123821 191offentlig
Tjänsteprod.,

57435135 747236 4927privat
663442 73731 389Uppgift saknas

564410070 613369 10055Summa

SCB, AMPAKKälla:

under 1994på arbetsmarknadenår20-64Nyrekryterade
efter sektorFR 4-10landeti övriga

%könsfördelningochprocentuel/ fördelningAntal,

KönsfördelningMänKvinnorSektor
MKv%Antal%Antal

81194653 456626 1512Varuprod.
Tjänsteprod.,

33671719 937470 4940offentlig
Tjänsteprod.,

58423438 992869 3427privat
6931598 3321 650Uppgift saknas

5842100115 98310082 615Summa

AMPAKKälla."SCB,

storstadsre-mellanskillnaderdet finnsframgårtabellernaAv att
huvudsakkvinnorna ilandet harlandet. övrigaIoch övrigagionerna

anställts inommedansektorn, männenoffentligadenfått jobb inom
ochbåde kvinnorsharstorstadsregionernavaruproduktionen. Inom

tjänstesektornVidareden privatakommitarbetstillfällen inommäns
hardet relativtnyrekryteradepå de settkönsfördelningen attvisar

landet, ävenövrigaistorstadsregionerna änfler kvinnor inomanställts
små.skillnaderna ärom
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Nyrekryterade år20-64 på arbetsmarknaden under 1994 i
storstadsregionerna FR 1-3 efter påstorlek företaget
arbetsgivaren
Antal, procentuel/ förde/ning och könsfördelning %

Antal anställda Kvinnor Män Könsfördelnirg
i företaget Antal % Antal % Kv M
färre 10än 11 412 21 22 278 32 34 66
10-99 10 779 19 16 899 24 39 61
100-499 5 667 10 8 019 11 41 59
500- 27 511 50 23 417 33 54 46
Summa 55 369 100 70 613 100 44 56

Kä/Ia. SCB, AMPAK

Nyrekryterade år på20-64 arbetsmarknaden under 1994 i
övriga landet FR 4-10 efter påstorlek företaget arbetsgivaren
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning %

Antal anställda Kvinnor Män Könsfördelnirg
i företaget Antal % Antal % Kv M
färre 10 14än 657 18 33 713 29 30 70
10-99 12 816 16 28 511 25 31 69
100-499 7 020 8 15 395 13 31 69
500- 48 122 58 38 364 33 56 44
Summa 82 615 100 115 983 100 42 58

Källa: SCB, AMPAK

Här framgår det finns viss skillnad nyrekryteringaratt i mellanen
storstadsregionerna och övriga landet det gäller storlekennär på den

arbetsgivaren. Kvinnor i landetövriga har högrei utsträcknirgnya
kvinnorän i storstadsregionerna nyanställts arbetsgivare med flerav

än 500 anställda. Andelarna 58 repektiveär 50 %. En anledning till
denna skillnad torde kvinnor i utsträckningstörre anstälsattvara
inom offentlig tjänsteproduktion i landetövriga i storstadsregio-än
nerna.

För det någotmän vanligareär storstadsregionernai iän Övriga
landet nyanställas arbetsgivare med färreatt 10 anställda.änav en
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1994år på arbetsmarknaden under20-64Nyrekryterade
sysselsättning1-3 efter tidigareFRstorstadsregionernai

%könsfördelningochprocentuel/ fördelningAntal,

KönsfördelningMänKvinnorTidigare
MKv°/oAntal%sysselsättning Antal

45552013 8633117 209Studier
6238767 3625618 28arbetslöshet 15
584230 983 4422 542 41Ovrigt
5644613 1007010055 369Summa

SCB, AMPAKKälla:

under 1994år på arbetsmarknaden20-64Nyrekryterade
sysselsättningefter tidigare4-10landet FRi övriga

%könsfördelningochprocentuel/ fördelningAnta/,

KönsfördelningMänKvinnorTidigare
MKv%Antal%sysselsättning Antal

43571415 8292621 307Studier
66345361 781556 38Arbetslöshet 31
56443338 3733629 752Ovrigt
5842983 10011510082 615Summa

SCB, AMPAKKälla.

ioch männenkvinnorna 53 %%Tabellerna Visar 38att avavovan
betydligt lägreAndelarnaarbetslöshet.frånlandet kornövriga var

högreocksårespektive Vi38 %.28 attför storstadsregionerna; enser
storstadsregio-från studier ikommerochandel, både kvinnor män,

storstadsregionernaarbetenfler idettaanledning till ärEn attnerna.
denstöderpå sidaTabellerna nästautbildning.formellkräver högre

tesen.
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Nyrekryterade år på20-64 arbetsmarknaden under 1994
i storstadsregionerna FR 1-3 efter utbildningsnivå
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning %

Utbildnings- Kvinnor Män Könsfördelning
nivå Antal % Antal % Kv M

Grundskola 8 851 16 13 954 20 39 61
Gymnasium 27 357 49 34 326 49 44 56
Högskola
mindre 3årän 11 646 21 12 374 18 48 52
Högskola

3årminst 6 824 12 8 625 12 44 56
Uppgift saknas 691 1 1 334 2 34 66
Summa 55 369 100 70 613 100 44 56

Källa: SCB, AMPAK

Nyrekryterade år på20-64 arbetsmarknaden under 1994
i övriga landet FR 4-10 efter utbildningsnivå
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning %

Utbildnings- Kvinnor Män Könsfördelning
nivå Antal % Antal % Kv M
Grundskola 15 982 19 26 557 23 38 62
Gymnasium 45 928 56 67 279 58 41 59
Högskola
mindre 3år 13än 946 17 14 614 13 49 51
Högskola

3årminst 6 326 8 6 580 6 49 51
Uppgift saknas 433 1 953 1 31 69
Summa 82 615 100 115 983 100 42 58

Källa: SCB, AMPAK

De nyrekryterade i storstadsregionerna har relativt högresett ut-
bildningsnivå deän anställdes landet.i övriga Detta gäller bådesom
för kvinnor och män. I storstadsregionerna har de jobben i störrenya
utsträckning gått till högskoleutbildade i landet.än övriga

Könsfördelningen relativtär jämn för grundskoleutbildade,utom
där fått jobbmän betydligti högre grad kvinnor. finnsän Här ingen

skillnadstörre mellan regionerna.
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Avgångar32

År hadearbeten. Dessasinaförlorade 0002751994 personerpersoner
kraftigtminskadeavgångarAntaletår 1994.arbete 1993 inteett men

År sinaförlorade 475 0001993åren och 1994.mellan 1993 personerca
arbete 1992hade dessamotsvarandePåarbeten. sätt ett menpersoner

1993.inte

Heblandet3.2.1

samtidigtårjämfört med 1993,årökade 1994nyrekryteradeAntalet
detkan det konstaterasminskat. Vidareavgångna har attantaletsom

detsamtidigt ärmed jobbet,blivitfler kvinnor än mänär somavsom
nyrekryterats.kvinnorfler män än som

efter sektorunder 1994år från arbetsmarknadenAvgångna 20-64
%könsfördelningochprocentuell fördelningAntal,

KönsfördelningMänSektor Kvinnor
MKv%Antal%Antal

72283848 0001318 955Varuprod.
Tjänsteprod.,

2519 7524 01370 766 47offentlig
Tjänsteprod.,

46543746 788435 3755privat
643667 4153147Uppgift saknas 4

4654100126 216100149 303Summa

SCB, AMPAKKälla:

sektornvaruproducerande ärfrån denförsvunnitdemBland som
förhållandet dettjänsteproduktion motsatta;äroffentligI3 4 män.av

det för-hartjänsteproduktionenFrån denkvinnor. privata3 4 ärav
kvinnorlika många män.ungefärsvunnit som

nyrekryterade. intressantför EnbildenTabellen motsvararovan
offentligadenfler kvinnor inomslutadedetdockobservation är att

det tvärtom.nyrekryterades. För mändettjänsteproduktionen än var
slutade.sektornnyrekryterades äninomflerDet män somsomvar

många kvinnordet likaslutadevaruproduktionenInom som
slutade.nyrekryterades änBetydligt flernyrekryterades. män
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Avgångna år20-64 från arbetsmarknaden under 1994 efter storlek
på förra företaget arbetsgivaren
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning %

Antal anställda Kvinnor Män Könsfördelning
i företaget Antal % Antal % Kv M

färre 10 25än 590 17 36 123 29 41 59
10-99 23 432 16 25 418 20 48 52
100-499 13 013 9 15 425 12 46 54
500- 87 268 58 49 250 39 64 36
Summa 149 303 100 126 216 100 54 46

Källa. SCB, AMPAK

Även denna tabell bilden för nyrekryterade. detmotsvarar När
gäller arbetsgivarens storlek har det försvunnit fler kvinnormån än
från de riktigt små företagen och dubbelt sånästan många kvinnor

frånmän de riktigt Från företagövriga har det försvunnitstora.som
ungefär lika många kvinnor män.som

Avgångna år20-64 från arbetsmarknaden under 1994 efter
nuvarande sysselsättning
Antal, procentuel/ förde/ning och könsfördelning %

Bakgrund Kvinnor Män Könsfördelning
Antal °/o Antal % Kv M

Studier 28 754 19 15 149 12 65 35
Arbetslöshet 58 221 39 61 507 49 49 51
Ovrigt 62 328 42 49 560 39 56 44
Summa 149 303 100 126 216 100 54 46

Källa: SCB, AMPAK

Kvinnorna dominerar bland dem försvunnit till studier. Tillsom
"Övrigt"arbetslöshet har försvunnit ungefärsamt lika många kvin-

Denna bildmän. riktigtinte den för nyrekryterade.motsvararnor som
Där det hälften sånästan många kvinnor rekrytera-mänvar som som
des från arbetslöshet.



arbetsmarknaden 95RörlighetenSOU 1996:56

efterår från under 1994Avgångna arbetsmarknaden20-64
utbildningsnivå

%och könsfördelningprocentue/l fördelningAntal,

KönsfördelningMänUtbildnings- Kvinnor
MKv%nivå AntalAntal %

514937 437 30648 25Grundskola 36
56 445266 01883 965 56Gymnasium

Högskola
41593år 12 438 1012mindre 18 193än

Högskola
4852805 63år 78 460 6minst
55452 518 21Uppgift saknas 2 037

4654126 216 100149 303 100Summa

Källa: SCB, AMPAK

allaimånga kvinnor mänungefär likahar försvunnitDet som
högskole-har kortareför demmed undantagutbildningsnivåer som

kvin-flerungefärförsvunnit 50dem har detutbildning. Bland procent
än män.nor

utbild-efteravgångnaovanstående tabelljämför överOm man
slutakannyrekryteradetabell förningsnivå med motsvarande man

avgångna.deutbildninghar högre ännyrekryteradetill desig att
allablandkvinnor Avbland män.dessutom änSkillnaden störreär

högskoleutbildning.någon formhadenyrekryterade kvinnor 29 % av
högskoleut-någon formhadeavgångna 18 %Bland de kvinnorna av

nyrekryteradeför deförMotsvarande siffror 22 %bildning. män är
avgångna.och för de16 %

bådemedkvinnorfanns flernyrekryterade män änBland de
för låg-svårareförefallergymnasieutbildning.och Detgrundskole-

grundskole-förarbete, särskiltkvinnor komma iutbildade att
ochkvinnorsbetänkande har mänsdettautbildade. andra delarI av

kvinnorpå sidan 69 visarutbildningsnivå Diagrammettagits attupp.
formellhar högreår generelltocharbetskraften mellan 5425i sett
stärkerTabellernamotsvarandeutbildning iän män ovangrupp.

bild.denna
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3.2.2 Regionala skillnader

Avgångna år från20-64 arbetsmarknaden under 1994
i storstadsregionerna FR 1-3 efter sektor
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning %

Sektor Kvinnor Män Könsfördelning
Antal % Antal % Kv M

Varuprod. 5 893 10 14 390 29 29 71
Tjänsteprod.,
offentlig 24 640 43 9 325 19 73 27
Tjänsteprod.,
privat 25 495 44 22 175 45 53 47
Uppgift saknas 1 836 3 3 287 7 36 64

Summa 57 864 100 49 177 100 54 46

Källa: SCB, AMPAK

Avgångna år från20-64 arbetsmarknaden under 1994
i övriga landet FR 4-10 efter sektor
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning %

Sektor Kvinnor Män Könsfördelning
Antal % Antal % Kv M

Varuprod. 13 062 14 33 610 44 28 72
Tjänsteprod.,
offentlig 46 126 50 14 688 19 76 24
Tjänsteprod.,
privat 29 940 33 61324 32 55 45
Uppgift saknas 2 311 3 4 128 5 36 64

Summa 91 439 100 77 039 100 54 46

Källa: SCB, AMPAK

detNär gäller skillnader mellan storstadsregionerna och övriga
landet bilden densammaär föregåendei avsnitt nyrekryte-som om
ringar. Kvinnor arbetar utsträckningi den offentligastörre inom sek-

och arbetar utsträckningtorn män i större inom varuproduktionen i
övriga landet. I storstadsregionerna arbetar både kvinnor och män i
större grad deninom tjänstesektorn.privata Denna uppdelning visar
sig statistikenäven i avgångna.över
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1994underår från arbetsmarknadenAvgångna 20-64
på företagetefter storlekFR 1-3storstadsregionernai

arbetsgivaren
%könsfördelningfördelning ochprocentuellAntal,

KönsfördelningMänKvinnorAntal anställda
MKv°/oAntal%Antalföretageti

58422914 4791810 277färre 10än
5050983 209179 94310-99
52486 113 1210100-499 5 744
37633818 60231 900 55500-
465410049 17710057 864Summa

SCB, AMPAKKälla:

1994underår från arbetsmarknadenAvgångna 20-64
arbetsgivarenpå företagetstorlek4-10 efterFRövriga landeti

%könsfördelningochprocentuell fördelningAntal,

KönsfördelningMänKvinnorAntal anställda
MKv%Antal%Antalföretageti

59412821 6441715 313färre 10än
5347435 2015489 151310-99
5644129 3128269100-499 7
36644030 6486155 368500-
465410077 03910091 439Summa

SCB. AMPAKKälla."

företag ifrån mindrehar försvunnitandel kvinnornågot högreEn
Skillna-gällerlandet. även män.Detövrigastorstadsregionerna iän

mycket liten.här dockden är
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Både storstadsregionernai landeti övriga har andelstörresom en
både kvinnor och slutat demän i företagenstörsta nyrekry-än som

dit. Jobben verkar ha kommitterats de företagen,i minsta eftersom
andel harstörre nyrekryterats dit andelen harän slutat dessaien som

företag. Detta tendensär verkar starkare storstadsre-ien som vara
gionerna i landet.än Övriga

Avgångna år från20-64 arbetsmarknaden under 1994
i storstadsregionerna FR 1-3 efter nuvarande sysselsättning
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning %

Bakgrund Kvinnor Män Könsfördelning
Antal °/o Antal % Kv M

Studier 12 325 21 6 807 14 64 36
Arbetslöshet 19 770 34 20 783 42 49 51
Övrigt 25 769 45 21 587 44 54 46
Summa 57 864 100 49 177 100 54 46

Källa: SCB, AMPAK

Avgångna år från20-64 arbetsmarknaden under 1994
i övriga landet FR 4-10 efter nuvarande sysselsättning
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning %

Bakgrund Kvinnor Män Könsfördelning
Antal % Antal % Kv M

Studier 16 429 18 8 342 11 66 34
Arbetslöshet 38 451 42 40 724 53 49 51
Övrigt 36 559 40 27 973 36 57 43
Summa 91 439 100 03977 100 54 46

Källa: SCB, AMPAK

Även dessa tabeller visar liknande bild de regionalaöver skill-en
naderna tabellerna nyrekryteradeöver gjorde. En intressant jäm-som
förelse kan dock nyrekryterade och avgångna storstadsregio-ivara

Tabellerna tidigareöver sysselsättning visar det i storstads-attnerna.
regionerna vanligareär komma från studier in sysselsättning,att i än

till studier från sysselsättning.att Denna skillnad förminstär män
i övriga landet.
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1994underår från arbetsmarknadenAvgångna 20-64
utbildningsnivåefterFR 1-3storstadsregionernai

%könsfördelningfördelning ochAntal, procentuell

KönsfördelningMänKvinnorUtbildnings-
MKv%Antalnivå %Antal

4951266681212 953 22Grundskola
45555125 0725330 535Gymnasium

Högskola
4060553 113år 58 465 15mindre än

Högskola
485294 3343år 84 692minst
564431 550219 2Uppgift saknas 1

46100 5449 17710057 864Summa

SCB. AMPAKKälla:

1994år från underAvgångna arbetsmarknaden20-64
utbildningsnivåefterFR 4-10övriga landeti

%könsfördelningochprocentuell fördelningAntal,

KönsfördelningMänKvinnorUtbildnings-
M% KvAntalnivå Antal %

5149769 3224695 26Grundskola 23
4353 5740 9465853 430Gymnasium

Högskola
415996 8853år 119 728mindre än

Högskola
4852471 53år 3768 4minst 3
544619681Uppgift 818saknas

465410077 03910091 439Summa

AMPAKKälla: SCB,

devisadelandethelaavgångna iFöregående avsnitt attom
tendensavgångna.de Dennautbildninghade högrenyrekryterade än

storstads-avgångnanyrekryterade och ijämförblir tydligare när man
utbildningsnivåformellanyrekryteradesSkillnaden mellanregionen.

dålandet,övrigastorstadsregionerna än iavgångnas ioch störreär
respektivekvinnor män.antaletandelar totalapåtittar avman
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arbetsmarknaden"flexibla"Den4

arbets-påförändringardebattpågåreuropeiska länderfleraI omen
ochmellan arbetsgivareförbindelser""lösareinnebärmarknaden som

utveck-diskuterasmedlemsländerna EUide flestaarbetstagare. I en
uthyrningprojektanställningar,deltidsarbete,gradhögreling mot av

bryter mönst-arbetenformer motpersonal, vikariat Nya somavosv.av
kallasfem,åtta ochmellanarbetstiderochanställningarmed fastaret

"flexibla" EU-föranställningsformernaocharbeten""atypiskaofta
sammanhang.

påregleringutarbetamedmisslyckatsharKommissionen att en
arbets-påvillkor"flexibla"medarbetstagareskydd förområdet till

förkonsultationharDärfördeltidsarbetande.marknaden, t.ex. nu en
mellandeltidsarbetande inlettsförvillkorkollektivavtalett omev.

överenskommel-nivå enligteuropeiskpåarbetsmarknadens parter
protokollet.socialadetbifogatssocialpolitik somsen om

frågaolika idelaskan in iSverigesysselsatta i treDe omgrupper
anställda, ochtidsbegränsatanställda,fastanställning.för De ärform

företagare.egna

1995anställningsformefterSysselsatta
fördelningProcentuell

MänKvinnor

7580anställdaFast
914anställdaTidsbegränsat

166Egna företagare

AKUKälla: SCB,

tidsbe-ochmed fastabland arbetstagarebådedominerarKvinnor
frågaföretagarna. Iblandmajoritetigränsade anställningar. Män är
fastaharkvinnor mänmångalikaantal det nästanär somsomom

slutetjobb undertillfälligaandelenökadeTotaltanställningar. sett av
årförsta ilågkonjunkturensunderminskasedan1980-talet för att

År ungefärandelen1995ökaoch sedan igen.1990-taletbörjan varav
årlika hög 1987.som
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Många företagare tillhör de har uppdrag under kortareegna som
eller längre tid och delutgör den "flexibla" arbetsmarkna-som en av
den. Företagande och sysselsättning i särskilt avsnitt.tas ettupp

4.1 Deltidsarbete

allaI europeiska länder dominerar kvinnor bland deltidsarbetande.
Nederländerna har flest manliga deltidsarbetande, det sigrörmen
ändå bara 15 %. Majoriteten de deltidsarbetande därmännenom av

ungdomarär riktigtännu inte etablerat på arbetsmarknadensigsom
och de högresigrör i grad kvinnorän till heltidsarbeten FNVsenare
1996.

Som framgår kartläggningen kvinnorär klart överrepresenteradeav
bland deltidsarbetande och deltidsanställda Sverigei se 45. Dets.
gäller blandäven deltidsarbetslösa och undersysselsatta, skarorvars
har kraftigtvuxit och snabbt under 1990-talet se 50. Samtidigt hars.
andelen deltidsarbetande sjunkit. Fler kvinnor jobbar heltid se 44.s.

Frivilligt och ofrivilligt deltidsarbete förekommer inommest
kvinnodominerade sektorer offentliginom och privat sektor. Deltids-
arbete utbrettär inom bl.a. branscher handel och vård.som

4.2 Tidsbegränsade anställningar
Även bland arbetstagare med tillfälliga kontrakt på arbetsmarkna-
den, dominerar kvinnor i Europa. Skillnaden i genomsnitt såär inte

med drygt 12 kvinnor% ochstor drygt 10 % Olikheternamän. mellan
de olika medlemsländerna dockär liksom fördelningen tillfäl-stor av
liga jobb på olika branscher. SpanienI är över tredjedelt.ex. en av
arbetstagarna fast anställning se 80. de kvinnorutan Av job-s. som
bar i serviceyrken i Storbritannien fler tillfälligt fastär än anställda
Rubery al. 1995.et

Andelen tidsbegränsat anställda Sverigei kvinnor14är % och 9 %
mellanmän 20 och år64 1995 se 53. I antal innebär det 250 000s. ca

kvinnor och 190 000 män. För kvinnor har andelen ökat sedan början
1990-talet och tenderar stiga. För kurvanmän börjanatt iav steg av

lågkonjunkturen för plana under de två åren.att ut Unga harsenaste
högre andel tillfälliga jobb, vilket hänger ihop med deras etablering
på arbetsmarknaden och kombination jobb och studiert.ex. etc.av

Tidsbegränsade anställningar delas i vikariat,upp grupperna prov-
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prak-vid behov","kallasobjektsanställning,feriearbete,tjänstgöring,
vanli-anställningar ärTidsbegränsadesäsongsarbete och övrigt.tik,

skogsbrukochlant-sjukvård samthälso-,yrkesområdenaigast m.m.,
54.servicearbete seochfiskeriarbete s.

for-vanligastedenvikariatframgår ärpå sidan 56bilden attAv
årochmellan 5425alla kvinnorjobb.tidsbegränsade Av sommen av
Siffranår 1989.vikariathade 67 %arbete,tidsbegränsat etthade ett

år37 %siffror förMotsvarande män ärårtill 1995.sjunkit 53 %hade
omfattningminskat ivikariatentillSkäletåroch 1995.24 % att1989
erbjudsoch kommunerlandsting attövertaliga imångaär t.ex.att

vik-Behovetuppsagda.blistället förför kolleger i"vikariera" att av
förlängsvikariatsförordnanden inte.ochminskar"utifrån"arier

andelhar ökat sinbehov"vid"kallasoch inObjektsanställning av
anställdatidsbegränsatanställningar. Avtidsbegränsadeformer av

vidkallades inoch 8 %objektsanställningår 1989hade 9 %kvinnor
ÅrÅr 1989respektive %.15tillökat 14andelenhade1995behov.

vidkallades inoch 5 %objektsanställningarhade % männen24 av
År respektive %.11siffrormotsvarande 32behov. 1995 var

År hade1989provtjänstgöring.harbland demdominerarMän som
hadebåda könenFörkvinnorna.på 7 %anställning18 % mot avprov,

respektive 7 %.tillår 15sjunkit 1995andelarna
könen.mellanskillnaderocksåfinns16-24-åringarBland stora

och mänVikariatöverrepresenterade iklartkvinnor ärUnga unga
Även kvinnor iharblandferiearbeten.utsträckninghögrehar i unga

behov"vid"kalladeblirdär deanställningargradhögrebetydligt
könen.för bådaandelen har vuxitoch

Kurvanmäns.undersysselsatta änär störredeandelKvinnors av
deltidsar-konstateratredanharbild 51. Vi attseför kvinnorstiger s.

domine-kvinnoroch1990-taletunderbetydligt attbetslösheten stigit
ocharbetentidsbegränsadehardestarkt Avi somsomgruppen.rar

arbetaviljamångadeltid skullejobbar mer.
jobbar majoritetenanställningartidsbegränsadehardeAv som

förhögre mänAndelen är%.det drygt 40gällerkvinnornadeltid. Av
betyd-detAntalsmässigt ärmycket liten.ärkvinnorän gruppenmen

och hardeltiderlångaellerjobbar kortafler kvinnor mänligt än som
anställ-tidsbegränsadehardemanställningar. Avtidsbegränsade som

andra.medjämförtdeltidandelnågot högrejobbarnin enar
ökahalvtid sinarbetade högstdemville %651995Ar somav

då 35 %årmed 1989,jämförtökningdramatiskarbetstid. Det är en
utgörungefär lika, mänförSiffrorna män ärarbete.haville menmer

del-arbetadealla kvinnorandel Avmycket liten somgruppen.aven
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tid med tidsbegränsade anställningar, ville öka17 % förvärvsar-sitt
bete år 1989 jämfört med år34 % 1995. Motsvarande siffror för män är
11 % respektive 21 %.

4.3 Arbetstagare på den "flexibla" arbets-

marknaden påhur de sig självaser-

Genom undersöka hur kvinnor ochatt mellanmän 25 och år54 som
har tillfälliga arbeten på sig själva, går det kanske få bildattser en av

År"tidsändan" på arbetsmarknaden se 58. såg1989 arbetsmark-s.
nadsläget med arbetslöshet pågott ut 1 % i genomsnitt, relativten

Årjämnt fördelat mellan kvinnor och män. 1995 situationen be-var
tydligt dramatisk med genomsnittlig arbetslöshet på med6 %mer en

för5 kvinnor% och för7 % åldersgruppen.män i
Är förekom1989 också tidsbegränsade anställningar, demen som

hade den arbete då såg delvis påsortens sig själva på sätt änett annat
år 1995. Uppgifterna skiljer åtsig mellan kvinnor och män.

Kvinnor såg högrei grad påän män sig själva förvärvsarbe-som
tande båda åren, och båda könen gjorde det högrei grad år 1995 än
1989. Betydligt fler såg sig arbetssökande år 1995 och kvinnorsom
gjorde det i större utsträckning Fåän män. såg sig hem-personer som
arbetande, kvinnor gjorde det i större utsträckning än män.men

En intressant parallell det faktumär kvinnor befinneratt av som
sig utanför arbetskraften det betydligtär färre sig hem-som ser som
arbetande år 1995 år 1989. betraktarDe självamot sig allt högrei grad

arbetssökande och studerande se 60.som s.

4.4 Konsekvenser

Objektsanställningar och "kallas vid behov" de formeratt är till-av
fälliga anställningsformer oftast debatteni "flexibili-som avses om

påtet" arbetsmarknaden. Kvinnor är överrepresenterade bland dem
måste bevaka telefonen för få jobba, de blir "kalladesom atts.a.s. som

vid behov". Andelen hade fördubblatsnästan under år.sex
För arbetstagarna kan former för anställningar och arbetstidernya

säkert få olika konsekvenser beroende på individuella önskemål,
familjesituation, ekonomiska förhållanden denFör inte harosv. som
familj, vill på upplevelser ofta och inte beroendesom prova nya vara

och arbetsgivare friareär former för arbete säkertav en samma nya
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kon-ochekonomi sätterhar familj,godo. denFör somsvagaresomav
viktiga.anställningarföre frihet ärtinuitet trygga

be-inkomstenförvärvsarbetarflestade allra ärSkälet till attatt
blirställtdetharbostad sämrekläder och Denhövs för etc.mat, som

livs-för klarapå arbetetillgångenberoendenaturligtvis att avavmer
lönerhar lägre änkvinnor genomsnittEftersom inödvändiga behov.

anställningsvillkorenoftare position närhar kvinnormän, utsatten
do-ekonomiskt "spelrum"har mindreBland demblir osäkrare. som

kvinnor.minerar
deltidsjobb fört-ochtidsbegränsade arbetenförekommerDessutom

innebäroftastvilketbranscher, i sigkvinnodominerade atträdesvis i
och till-undersysselsättningKonsekvensernalöneläget lägre.är av

kombine-bli arbetstagarenlåglönejobb kanfälliga anställningar i att
behövs.den inkomstarbeten för komma iflera olika att somupprar

leder ioch USA. DetStorbritannienhar skett bl.a.Sådan utveckling i
och förslitning.många fall till stress

efter detanställningfå fastsannolikhetenaspekt ärEn attannan
tidsbegränsade arbetenarbetet. de variantertidsbegränsade Av somav

högstdedominerar idärprovanställningarfinns mäni AKU, är som
anställningfått fasthadedeleder till fast jobb. Avutsträckning som

år kom 36 %kvartalet 1994,andratidsbegränsad anställningefter ca.
objektsanställningarsiffror förMotsvarandeprovanställning.från var

leddeanställningsformertidsbegränsadeKvinnodominerade%.11ca.
underfastfåttdem tjänstfastutsträckning till tjänst. Avmindrei som

frånochvid behov" 7,5 %från "kallasperiod kom endast %6samma
vikariat.

tillfälligaattraherasmångaungdomsåren finnsUnder ar-avsom
oftare ipå 1970-talet mänfödda änkvinnor ärbeten. Unga samma

kul-andralärastudera och sigintresseradeålder att ommerresa,av
till-medkombineragår lättareönskemålSådanaSCB 1996. attturer

månad harför den varjeförsvåras livetfälliga arbeten. Däremot som
försörjningsbörda.utgifter ochfasta

totaltarbetenandelen tillfälligahuruvidasvårt settDet sägaär att
anställningartillfälligaslagshar detminskar.eller Däremotväxer som

dekraftigtarbetsmarknaden ökattill"lösligast" anknytninginnebär
stigande,utvecklingendär och äråren. majoritetKvinnor iärsenaste
anställdatidsbegränsatMånga deför undersysselsättningen.liksom av

ökat. Sammantagetdeltider hardeltidsarbetande. Kortadessutomär
arbetsmarknadenpåställningosäkrarealltsåhar kvinnorna ge-en

ochundersysselsättningdeltidsarbetslöshet,deltidsarbete,mernom
inför fram-oroande bildskaparanställningar.tidsbegränsade Det en
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tiden, eftersom sysselsättningen dessutom totalt sjunkit försett mer
kvinnor för deän män månaderna.senaste
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Arbetslöshet5

År sysselsätt-vad gällerhoppnågothittills störrehar inte ingett1996
arbetsmarknaden. EU nästanI ärpå helasjunker justDenningen. nu

arbetslöshe-år 1996arbete. januarimänniskor Imiljoner20 utan var
sysselsätt-sjunkerSverigekrigsslutet. Ihögst sedanTysklanditen

tillåldern 25särskiltför kvinnor, inågra månadersedanningen mest
År arbetslösa.deutgjorde kvinnorna 46 %decemberår. 1995 i54 av

långtids-deandelandel Kvinnorsderas 43 %.år tidigareEtt avvar
årtill 45 %december 1995frånockså ökat 42 % i ettarbetslösa har

1996.AMSsenare
tilloch ledersamverkarstrukturomvandlingochLågkonjunktur

samtidigtsjunkeroffentliga sektorn storasysselsättningen iatt som
kontorsadrninistrativadetyrkesområdenkvinnodominerade t.ex.som

syssel-branscher därandraoch försäkringHandel, bank ärminskar.
dess-1996.AMS Kvinnor ärförändras negativtförväntassättningen

bland deochdeltidsarbetslöshetöverrepresenterade iredanutom
arbetsmarknaden.på helaundersysselsatta

"heltidsar-varithar främstkartläggningen mänframgårSom av
skiljer Sverige61.se Det1990-talet Sverigehittills under ibetslösa" s.
påoch berormedlemsländer EUifrån flesta andra attde mans-

byggnadsindustrinochtillverknings-branscher såsomdominerade
problemen.ekonomiskadehittills hårdastförst ochdrabbades av

grundpånågot, bl.a.sysselsättningen stigittillbaka hartvå årSedan
gåttföreträdesvisharjobbenexportindustrin. Deuppgångar i nyaav

uppgångenharUnder början 1996till mattatsmän. av.avunga

arbetslöshetStrategier vid5.1

allakönsuppdelad imycket nästanarbetsmarknadenEftersom är av-
fårarbetslöshetenhandstill ävenseenden, ligger det nära anta attatt

livs-liv ochderasochochför kvinnor män,konsekvenserolika att
beskrivitharkartläggningen viannorlunda.påverkas Isammanhang

arbetskrafts-sysselättningen,arbetslösheten,statistik hurmed
andra si-naturligtvisfinns ävenutvecklats. Detdeltagandet harosv.
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dor arbetslöshet svårareär "mäta".attav som
Mannen har traditionellt "familjeförsörjaren". Rollernasetts som

förändras, ganska långsamt. Liksom tidigare finns det ingenmen
på arbetsmarknaden förvärvsarbetar så mycketgrupp som som

småbarnsfäder frågai andel och antal arbetade timmar se 29,om s.
45 och 48.

kvinnorNär blir mödrar minskas däremot deras arbetsutbud. Sta-
tistiken dock kvinnorsvisar faktiskt arbetade hartimmar ökat underatt
1990-talet jämfört med tidigare. Samtidigt har deltidsarbetslösheten
och undersysselsättningen Skälen förstigit. denna utveckling kan ligga
på olika plan. kanDet tolkas kvinnors inkomster fortfarandesom om

komplement till inkomst hushållet,i och användsses som en annan
"reglage" huvudförsörjarens inkomster faller bort ellersom om ver-

kar osäkrare. liggerDet dock också till hands kvinnorsnära ökadeatt
förvärvsarbete beror på det allti utsträcknigstörre möjligtatt är att
förena jobb och familj. Rollerna förändras och kvinnor och män ser
sig samtidigt föräldrar och professionella. l Sverige årsigsom ser
1995 jämfört med år allt färre1989 kvinnor utanför arbetskraften som
hemarbetande. De uppfattar högresig i grad studerandeän män som
eller förvärvsarbetande.

Ensamstående föräldrar blir naturligtvis känsliga förextra yttre
ekonomiska faktorer höjd minskaderänta, ersättningsnivåer etc.som
och behovet inkomsterstörre ökar. Arbetslösheten blandav ensam-
stående föräldrar, särskilt har kraftigtstigit under 1990-talet.unga,

ekonomiskaDen får psykiska och fysiska konsekvenser. En-pressen
samstående föräldrars ekonomiska beskrivssituation nyligeni pub-en
licerad från arbetsgrupp inom Socialdepartementetrapport Social-en
departementet 1996.

Vad händer då familji eller relationinom dennär partenen en ena
förlorar arbetesitt påverkarHur arbetslösheten kvinnor och män
psykiskt och socialt Förändras den fysiska hälsan Vilka konsekven-

kan det i sin tänkas ha på samhället itur övrigtser
Susan Walsh konstaterar kunskapen kvinnors arbetslöshetatt om
litenär i den psykologiska forskningen. figurerarKvinnor oftast som

makor eller mödrar till barn till den arbetslöse. Kvinnors strategier
för hantera arbetslöshet lite kända. Walshatt är påpekar denattegen
forskning belagt arbetslöshetens generellt starka negativa inver-som
kan på det psykiska välbefinnandet, med hopplöshet och passivitet

följd, oftast utgått från manliga arbetslösa. Under tid harsom senare
psykologer kommit fram till alla arbetslösa inte likadant.att reagerar
Det viktigtär könsperspektivväga in Walsh al.att 1995.ett et
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Även arbets-ungdomarföljt svenska iAnne Hammarström, som
köns-på områdetkunskaperpå brister och behovlöshet, pekar urav

1996.perspektiv Hammarström
kvin-aktiva NärWalsh arbetslösa kvinnor än män.Enligt är mer

tid till obetaldadeförvärvsarbeten,förlorar ägnarsina upp-mernor
ellerhushållsarbete idelgifter oftast ihemmet. intei Män tar mer

förhållandebådesker ide barnen. Passiviseringenomsorgen om egna
uttryckdettaWalshfamiljesysslorna. ärtill arbetslivet och attmenar

könsrol-påomvärldens förväntansjälvuppfattning ochför identitet,
rolltill iidentitet delvis sinoch relaterar sinler. Både kvinnor män

uppskattadeblirkvinnor oftareharfamiljen. Flera studier visat att
människor,andraförhållande tillföroch synliggjorda insatser isina

aktivbehov. känna siguppfyllande mål och Ett sättiän attav egna
obetaltutbudökatarbetslösheten kanoch uppskattad trots avvara

liderkvinnorinnebärabehöver dockarbete hemmet. intei Det att
förlorat förvärvsarbetet.mindre haattav

ochhur arbetslösa kvinnor mänockså undersöktWalsh harSusan
visadeStudienfrånoch socialt stödpå psykologiskt attpartnern.ser

mindre stödansåg få sina män än tvärtom,arbetslösa kvinnor sig av
familjen.förändringararbetslösheten och ihanteradet gälldenär att

påverkade kvinnor män.uppbackning från änBrister i partnern mer
vändeförsämrades.förhållandet Deupplevde högre gradKvinnor i att

familjen för stöd.oftare till någon utanförsig
bedrifter kan för-fortfarande denMän som genom egnasomses

andraochför relation ärandra. villkorEttsörja omsorg ommannens
vidolikaochfrån hemmet.ofta frånvaro Kvinnor mänjust reagerar

för denbehovsysslorna fyller olikaalternativaarbetslöshet, och de
arbetslöset.

åter-och familjförhållande till arbeteidentitet iResonemanget om
Björnbergstudie gjord Ulla visarundersökningar.finns andra Eni av

samtidigt till-familjelivet högt,kan prioriteravissa mänattt.ex. men
familjenbidrag tillförvärvsarbetar Derashöra de mest.somgrupper

derasfrågadefrånvaro.på och I-Ion mänrealiseras vissätt omgenom
självaombads kategorisera sigpå arbete och familj. De somsyn

hadeParadoxalt"arbetsorienterade"."familjeorienterade" eller nog
debemärkelsenden"familjeorienterade"de ansåg isigmän attsom

kar-barnen högrevälbefinnande, kontakt med änfamiljenssatte osv.
utsträckningmindre änpå prioriteringslistan,yrkeslivet högst iriär i

och bar-för familjensarbetstiderarbetsorienteradede sinanpassat
befordranövertid eller iavstått frånskull. hade hellerDe intenens

svå-haansåg"arbetsorienterade" sigutsträckning.högre De männen
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balansera hem och arbete och tyckte oftare behövasig "kom-attrare
barnen för frånvaropensera" från hemmet. påpekarHon alla indi-att

vider de tvåi inte på ochsätt, attgrupperna reagerar samma menar
förändringar faderskapi och partnerskap måste analyseras utifrån

livssammanhangmäns Björnberg 1995.
mångaI europeiska länder och arbetslöshetenregioner hög blandär

lågutbildade Nordengland.män, i Kvinnorna sköter istäl-t.ex.unga
let det allt högre grad; förvärvsarbete,i studier huvudan-mesta samt

för hem och barn efter jobbet. Samma står finnamönster iattsvar
bl.a. där mångaAsien filippinska kvinnor till Hongkongunga reser
och andra länder för jobba hembiträden. Syftet medatt som
utlandsarbetet ofta de måste försörjaär barn och arbetslösasinaatt

hemlandet.i lämnar barnenmän De till kvinnliga släktingar. Många
blir således försörjdamän fruar, leversina kontakt medutanav men

henne och barnen och arbetsuppgifter både hemmet och för-i iutan
värvslivet Wingborg 1996.

Sverige,I Norrlandsi inland se 31 sysselsättningenär hög-t.ex. s.
för kvinnor för vilket förändringän män, är underägtre en som rum

1990-talet. På förefallervissa mindre benägnamänorter attunga vara
studera, omskola eller flyttasig kvinnor.än

tidskriftenI "Arbetsmarknad och arbetsliv" skriver Mikael
Nordenmark hur kvinnor och upplever arbetslöshet.män Arti-om
keln, bygger på sociologiska studier, inget entydigtsom ger svar om

det könet påverkas eller mindre det andra. Författarenatt änena mer
olikheter finns, det sociala skillnaderatt är änattmenar men snarare

generella olikheter mellan kvinnor och hurmän avgörsom man ser
på arbetslöshetssituation.sin sin refererar forskningHan från 1930-

talet kommit fram till identifieratmän förvärvs-sigattsom mer som
arbetande och familjeförsörjare och därför haft svårare finna sigatt
till arbetslöshet.rätta i kunde lättareKvinnor orientera rollsig mot en

hemmeti betald sysselsättning. Senare resultat har ochutan visat iatt
med kvinnors förvärvsarbetande blivit vanligt, har kvinnor haftatt
lika svårt då de blivit jobb.män tillvaroEn hemmafruutansom som
upplevs längreinte alternativ varken för kvinnor ellerett mänsom
Nordenmark 1995.

Försämrad privatekonomi med ovisshet framtida inkomster,om
skapar familjer. Ohälsani ökar. Könsrollerna kan påverkas ochstress
spänningar uppstå familjeri och parförhållanden, enligt rapporten
utgiven TCO TCO 1996. Stress, ökad alkoholkonsumtion ochav an-

ohälsa kan bli följder arbetslöshet visar studier på detnan av
socialmedicinska området Levi 1995.
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utbildningsnivåoch5.2 Arbetslöshet

utbildning har för-formell "hög" och "låg"Innehållet begreppeni
betraktasKvalifikationskraven skärps. Idagändrats tiden.över per-

gymnasieutbild-och formermed grundskoleutbildning vissa avsoner
år sedan hade"lågt" utbildade. majoritetenning För tjugo avsom

nivå.befolkningen folk- grundskoleutbildning högstaeller sinsom
finnasutbildningsnivån höjs, kommer det alltidmycketHur än att en

"lägsta utbildningsnivå".
särskilt lågutbildade kvinnor ochUnder 1990-talet det mänär som

Statistiksvårare komma tillbaka jobb.blivit arbetslösa och haft iatt
arbete,lågutbildade byttesträcker fram till årsig 1990 visar attsom

Arbetskraftsdeltagandetyrke och oftare andra SCB 1996.näring än
lågkonjunk-återkommerhar sjunkit kraftigt. iDet är mönsterett som

samhälls-med försämradStrukturomvandling kombinationiturer.
hårdast.ekonomi drabbar de lägst utbildade

lågutbildadeandel formellt iSverige har länge haft unikt storen
mellanSkillnaden särskiltarbetskraften och sysselsatta. är storsom

länder. Exempelvis kansvenska kvinnor och kvinnor andrai nämnas
arbetskraftsdeltagandegrundskoleutbildning hadekvinnor med ettatt

siffranOECD-länderna år medanpå knappt 1992,50 % i genomsnitt i
talmotsvarande 80 %för svenska kvinnor 81 %. För männen ärvar

respektive 90 %.
särskiltutbildningdiskuterar betydelsen i avsnitt,Vi ett menav

pålågutbildades utsatthetvill lyfta frågan dehär viäven gärna om
Lågutbildadearbetsmarknaden idag och i är över-morgon.av

andelförhållande tillrepresenterade bland långtidsarbetslösa sini av
efterutbildningsnivå snabbare till arbetearbetskraften. lederHög

avslutad utbildning.
och låg-lågkonjunktur drabbades både hög-Under 1990-talets

på olika unik situationutbildade arbetslösheten, Detsätt. var enav
svåra uppgifter.arbetsmarknadspolitiken inför Nyaställde nyasom

arbetslösaåtgärder skulle bidra till hjälpa deskapades att nyasom
fortfarande oklart hurtill arbetsmarknaden.tillbaka Det ärgrupperna

de verkat.
arbetstillfäl-På Metallarbetareförbundets område har 120 000ca

årfrämst lågkvalificerade, försvunnit sedan Kvinnorlen, 1989. var
arbetsuppgifter.bland arbetare med Iöverrepresenterade monotona

kvinnorna hö-förhållande alla metallarbetare, blev itill andelsin av
på metallområdetpå kvinnorna igrad jobb. beroddeDet attutangre

konjunktu-hade låg utbildning.utsträckning Närstörre än männen
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blev lite under de två åren, har desenasteren gynnsammare nya ar-
betstillfällen skapats främst gått till med treårig tek-mänsom unga
nisk gymnsieutbildning. andel metallarbetarna harKvinnors sjun-av
kit, eftersom det finns färre kvinnor med yrkesutbildning påän män
området. Liknande beskrivningar utvecklingen går finna frånattav
andra delar industrin Metallarbetareförbundet 1995.av

sjukvården har kompetenskraven på liknandeInom stigit ochvis
bl.a. inneburit vårdbiträdesyrket försvunnit landstings-i principatt
området. Undersköterskorna har gymnasieutbildningminst ärsom

"lägsta nivå". På kontorsarbetsmarknaden har nästannumera
arbetstillfällen försvunnit under 1990-talet.100 000 klaratDe sigsom

bäst, de kontorister hade grundskoleutbildning ochär änsom mer
hade kunskaper eller fick möjligheti lära data.sigattsom som

de arbeten arbetsförmedlingarna har förmedlaAv alltärattsom
färre "lågkvalificerade" jobb. finns oftastDe inomärsom mans-
dominerade branscher AMS 1995. Arbetsgivarna har skärpt kva-sina
lifikationskrav betydligt under efterfrågar1990-talet och alltmer kom-

Önskemålbinationer kunskaper. språkkunskaper och socialav om
kompetens blir vanligare AMS 1996.

Ålder5.3 och arbetslöshet

Det de haft högst arbetslöshet hittills under 1990-taletär unga som
se sidorna och 62. dominerar, kvinnors61 Unga andelmän men av
ungdomsarbetslösheten Arbetslösheten lägst för arbetsta-växer. är

år. Arbetskraftsdeltagandet också påverkats45 haröver minstgare
för åldersgruppen. har lägre arbetslöshet ålders-Kvinnor iän män

har kvinnor högre grad förtidspensionerats.Däremot igruppen.
Aven statistiken så länge hög ålderinteännu visar i sigattom

medfört problem för andra under 1990-talet, verkar infor-större än
mella krav på låg ålder Från Arbetsmarknadsverket ochstiga. Trygg-
hetsstiftelsen finns vittnesmål äldre arbetssökande medt.ex. attom
bakgrund yrken eller branscher både drabbats strukturellai som av
och konjunkturella problem, har ökade problem finna jobbatt nya
eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder hjälper vidare. I stu-som en
die Skolöverstyrelsens nedläggning framkom hög ålder och könattav

Ålderndiskrimineringsfaktorer betydelse vid anställningar.var av
verkade spela roll för kvinnor för Gonäs 1993.större än män

mångaHos äldre kvinnor och deoch prak-män är motivationen
tiska finansiellaoch möjligheterna studera ibland begränsade. Er-att
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farenheter under projekt för arbetslösa kontorister hargjorts t.ex.som
lågutbildade kvinnor ålder hade svårare hittavisat vissöveratt atten

tillbaka till arbetsmarknaden andra kvinnor. Undervägar ännya
projektverksamhetens gång kom betydelsen bearbeta "själv-attav
bilden" stå Många kvinnor arbetat längei inomatt centrum. yr-som
ket ville till början någon yrkesroll. efterinte sig i Försten se annan
självförtroendeträning och den arbetsmarknadenorientering om nya
ville flera till teoretisk eller praktisk utbildning ellerta steget annan
åtgärd för byte till yrke Carleståhl 1994.nytt

5.4 invandrade kvinnor och män

fullständighar möjlighet bild invandrade kvin-Vi inte att ge en av
påoch på arbetsmarknaden. beror delssituation Detmäns attnors

frågan så finns forskningkomplex, dels på det mycket litet medår att
på området. skallkönsperspektiv Invandrarpolitiska kommittén, som

redovisa resultat under våren har beakta jämställdhets-sina 1996, att
perspektivet på område alla utredningar.liksom "Kvin-sitt I rapporten

arbetsmarknad 1990-talet återtågets årtionde" skrivernors - -
Wuokko Knocke invandrade kvinnor på arbetsmarknaden underom
tider förändring.av

vår kartläggningsdel framgår arbetssökande med utländsktAv att
har svårigheter få arbete infödda svenskar påstörre änattursprung

arbetsmarknaden och utvecklingen dramatisk. Arbetslöshetenäratt
högre arbetskraftsdeltagandet konjunk-och lägre. Oberoendeär är av

så har utländska medborgares arbetslöshet alltid högrevarit äntur,
ofta såsvenskars, och dubbelt hög se 68.s.

olyckligt kalla invandrare för eftersom skill-Det är "grupp",att en
naderna mycket Olikheterna harinom "gruppen" är görastora. att
med skäl för invandring, utbildningsbakgrund, socioekonimsk bak-
grund, geografisk härkomst Mellan kvinnor och med invand-mänosv.
rarbakgrund finns skillnader, liksom mellan andra kvinnor och män.
Ofta diskuteras invandrare dessutom det huruvidanämnsutan att
det fråga kvinnor ellerär män.om

finns tendens debatten diskutera kvinnor med invand-Det i atten
rarbakgrund ganska homogen med dåliga språkkun-som en grupp
skaper, låg utbildning och små möjligheter påverka sin situa-att egen

finns bilden invandrarkvinnan förtryckttion. Dessutom somav mer
andra kvinnor de könsroller kan tänkas förhärska iän genom som

andra länder, förhållande till den äktai Mytent.ex. mannen. om
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invandrarkvinnan och instängd hemmet gammal,passiv i är trotssom
invandrarkvinnor olika nationaliteter förvärvsarbetat Sverigeiatt av

alla tider Knocke 1986.i
föreställningarna kvinnor med invandrarbakgrund harVissa av om

säkert riktighet och alls. Många harsin dem högstämmer inteannat av
utbildning, lång yrkeserfarenhet och utmärkta svenskkunskaper. And-

analfabeter och några vill familjeliv framför arbetsliv.är prioriterara
Utbildningsnivån för utländska medborgare lika högär i genomsnitt

för svenska, mellan låg-"polariserad" och högutbildade.som men mer
Faktum dock under 1990-talet sysselsättningsgraden förharär att

kvinnor med utländskt medborgarskap låg både jämförelse medvarit i
utländska och siffran fallitmed svenska kvinnor. harmän Dessutom
kraftigt under lågkonjunkturen se sidan 68. Sysselsättningsgraden
sjönk från år till från förtill Motsvarande tal1990 1995 70 43 %.t.ex.

från till etableringssvårighetemaSkälen till mycketmän 78 52 %. ärvar
komplexa. Förklaringen finns olika faktorer.kombinationeri av

Wuokko skriverKnocke artikel möjliga orsaker till de ökadei en om
svårigheterna för invandrare få jobb Sverige.i Hon närings-nämneratt
livets strukturomvandling och ökad samband medautomatisering i
lågkonjunktur lett till sysselsättningstillfällena inomattsom
tillverkningsindustrin minskat. har invandrare bådaDär könenav va-

relativt överrepresenterade. skäl till färre möjligheterrit Ettsett annat
finna jobb på föränderlig arbetsmarknad enligt Knockeäratt en

invandrarnas underrepresentation internutbildning. kunska-i Brister i
det arbetslivet skapar hinder för anpassning.per om nya

Överrepresentationen förslitandejobb med arbetsupp-i monotona
gifter också utslagning förtidspensioneringar och lång-visar sig i genom

sjukskrivningar. Särskilt kvinnor, bl.a. från f.d. Jugoslavien ochvariga
Grekland, har mycket höga sjukskrivningstal och förtidspensioneras
vid låga åldrar Knocke och1994. Ekberg Gustafsson skriverJan Björn

de ökade svårigheterna vid inträde på arbetsmarknaden för utom-om
nordiska och särskilt utomeuropeiska invandrare. kvinnorSpeciellt

hinder Ekberg al. 1995.möter et
Knocke räknar också antal hinder för invandrares inträde påettupp

arbetsmarknaden har med föreställningar invandraresnarastsom om
och tillkortakommanden läggs hos dem "BlameBrister själva.göra.att

the exempel kravet på språkbe-victim-principen" Ettsig in. ärsmyger
härskning. viktigt kunna svenska, påpekar bris-Det hon,är att men
tande språkkunskaper används ofta skäl för anställainteattsom en

med utländsk bakgrund svenskkunskaperna ställs iutan attperson
relation till arbetsuppgifterna Knocke 1994.
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åtgärderArbetsmarknadspolitiska5.5

arbetsmarknadspolitiskaanslagen till delågkonjunkturen harUnder
och antalet ianslagna medlenåtgärderna ökat kraftigt. De personer

hade tillArbetsmarknadspolitiska kommitténåtgärder har stigit. som
ladearbetsmarknadspolitiken sittsamladeuppgift denöveratt se

direktivetallmännahade, förutom detbetänkande i 1996. Denmars
vilkenförslag, uppdrag ijämställdhetsanalyser överattett seavom

bidragit till köns-arbetsmarknadspolitikenutsträckning att
arbetsmarknaden bryts.påuppdelningen

ingårarbetsmarknadkvinnorsdirektiven till UtredningenI om
sakfråga. Då någotarbetsmarknadspolitikendärför inte resone-som

åter-könsperspektivarbetsmarknadspolitiken inteetturmang om
efter-betänkande ochkommitténsfinns Arbetsmarknadspolitiskai

under 1990-exempellöstomfattningarna på åtgärderna varit storasom
frågan.här helt korttalet, vitar upp

tradi-viktig rollåtgärderna har iarbetsmarknadspolitiskaDe en
förursprungligenarbetsmarknadspolitik. skapadestionell svensk De

på arbetsmarknadenföreträdesvis fanns innanarbetstagarede som
manligeusträckning.förvärvsarbeta Denkvinnor började i större

tillverknings-byggnads- ellerbakgrundyrkesarbetaren med inom
Beredskaps-utformning."fick stå modell" för åtgärdernasindustrin

förstarbetsmarknadsutbildning tillhör dearbete och program som
utbildningsvikariat, haråtgärder,tillkomnautformades. Senare t.ex.

branscherfrån andraarbetslösaförskapats att passa nya grupper av
Ännu speglar"könsstämpel". idagfortsattoch jobb, har ävenmen

pååtgärder, deras fördelningochfördelningen kvinnor imän ar-av
betsmarknaden.

övergripandehaft deArbetsmarknadspolitiken har länge ettsom av
på arbetsmarknaden skall brytas,könsuppdelningenmålen att men

på åt-pekarochandelen kvinnor imän attsnarareprogrammenav
omgångar anslagitskonserverande roll. harhar Det igärderna en

könsuppdelningen ochför bryta"öronmärkta" medel till insatser att
bättre skall kunnafå de ordinarie medlenhitta metoderför att att

studerade AMS hante-Riksdagensanvändas otraditionellt. revisorer
uppfölj-låga vad gälldeambitionernamedlen och fannring att varav

Därför har1995. revisorernamedlen Riksdagens revisorerning av
uppdrag utvärderaföreslagit riksdagen regeringen i attatt gesenare

jämställdföreslå åtgärder för skapa"brytprojekt" och att ar-ennya
betsmarknad 1995 / RR8.96:
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Kunskaperna hur åtgärderna totalt verkat under hög arbets-om
löshet små. Forskningär på området finns, har sällan köns-men
perspektiv. Vissa fakta dock kända.är kostarMän kvin-änt.ex. mer

arbetsmarknadspolitikeni åtgärderDeras dyrareär kvinnors.ännor
Det gäller både till deersättningen arbetslösa och kostnader för själva

förra hängerDet med högretätt lönermänsprogrammen. samman
och längre arbetstider i eftersomgenomsnitt, utbildningsbidragt.ex.
grundar påsig från arbetslöshetskassanersättning grundar sigsom
på inkomst Det har med oftare fårgöra mänatt att t.ex.osv. senare
arbetsmarknadsutbildning med dyr ochutrustning i mindre grupper

kvinnorän AMS 1996.
Kvinnors och andelmäns platser åtgärder hari i princip mot-av

deras andel de arbetslösa under 1990-talet sesvarat sidan 64. Dä-av
finns de olikai åtgärder. dominerarremot Män starktsorters it.ex.

beredskapsarbete och kvinnor utbildningsvikariat.i Kvinnor under-är
representerade åtgärderi direkt riktas arbetslivetmot t.ex.som som
rekryteringsstöd och starta-eget-bidrag. De arbetssökande i störstsom
utsträckning hade arbete 90 dagar efter ha lämnat arbetsmark-att en
nadspolitisk åtgärd, hade haft rekryteringsstöd, arbetsplatsintroduk-

ellertion utbildningsvikariat.
Arbetsmarknadspolitiken bygger på principen målstyrning.om

Åtgärderna skall inte speciella branscher och bara undan-anpassas
hatagsvis särskilda målgrupper. Arbetsmarknadsstyrelsen har att

använda de generellt inriktade åtgärderna så de de behovatt passar
finns på de lokala arbetsmarknaderna på sättett motsvararsom som

de politiska målen. dettaTrots har vid flertalregeringen tillfällenett
beslutat praktikensatsningar i riktade till specifikaär bran-om som
scher. gällerDet infrastruktur och tidigareläggningar investe-t.ex. av
ringar första handi kommer sysselsättningen byggbranschenosv. som
till godo. Arbetslösheten byggbranscheni har varit mycket hög. Lik-
nande riktar sig kvinnodominerade branscher,mot t.ex.program som
kontor- eller vårdsektorn, där strukturomvandling och lågkonjunk-

lett till antalsmässigt lika många arbetstillfällentur försvunnit,att är
mindre vanliga.

Ett exempel på riktade åtgärder kvinnodominerade sektorermot
de s.k.är kommunavtalen. De Länsarbetsnämnden och primär-ger

eller sekundärkommuner möjlighet teckna avtal utbildnings-att om
insatser stället föri uppsägningar. Volymen uppgår till 22 000ca pers

Preliminärajuni 1995.t.o.m. visar behovet utbildnings-rapporter att av
insatser landstingi och kommuner börjar då allt färre avtalmättas,
ingås förlängd avtalsperiod AMS 1996.trots



Arbetslöshet 117SOU 1996:56

åtgärdernasutvärderingbetydelseavgörandeDet är att avenav
grundligsådan innehållerochgenomförsträffsäkerhet att ge-enen

kvinnor och Av intressearbetssökande män.behoven förnomgång av
finnersöker ochochhur kvinnornaturligtvis män nyttävenär ar-

ungefärframgår kvinnor ipå sidanbete. bilden 63 ut-Av att samma
sökerkvinnorarbetsförmedlingen,söker jobbsträckning mengenom

direkt till arbets-gårmedanhellredessutom männengenom annons
för söka jobb.givaren att

mänochdrabbas kvinnor5.6 Hur

och sällanarbetslivetså olika villkorhar iEftersom kvinnor och män
frågan hu-besvaradet svårtåterfinns arbetssituation, äri attsamma

finnsarbetslöshet. Dethårdastdrabbaskvinnor ellerruvida män av
haftoch järn-där kvinnorarbetslöshet mänstudier beskriversom
påindustrinedläggning 1980-studieförbara jobb. GonäsAv Lena av en

tillbaka tillsvårare kommadär hadetalet framgår kvinnor attatt ar-
hamnade oftare ikolleger.manliga Kvinnorbetsmarknaden sinaän

1989.på arbetsmarknaden Gonästillfällighet""permanent
har mindredentänkarimligt signaturligtvisDet är attatt som

mindre ochlägre över-på arbetsplatsen, har position, tjänarinflytande
förutsättning-marginaler" närhuvudtaget har är"snävare utsattmer
oftarebefinner mänförändras. sig änförvärvsarbete Kvinnorförarna

förkvalificeratoftare sighar dessutombelägenheten.den Mäni er-
kvinnor.arbetslöshetskassanfrån änsättning

individerarbetslöshet påverkar ihurnaturligtvisbetydelseAv är
diskussionenfamiljeförhållanden. Avlivsföring ochfråga ovanom

och kvin-förefaller ha olika strategierochframgår kvinnor män attatt
famil-tillroll relationhitta iverkar kunnafall lättarei vissa en nynor

dockKunskapenmindre ärskulle dem passiva.görajeansvar som
statisitikSvensk visarutländska studier.främst påoch byggerknapp

gradallt högrearbetskraftenutanför ibefinnerkvinnor sigatt som
förvärvsarbetandehemarbetande ochmindresig sommersomser

och studerande.
till. Detligger sämstdetKanske intressantinteär mest vem som

konsekvenser.och får skildaslår olikaarbetslöshetenviktigaste är att
Åtgärderna förhållanden.generellautgå fråndärförkan inte

under längrearbetslöshetenmedlemsländer harde flestaI EUsav
idag. Kvinnor ärråder Sverigeliknar de ipå nivåertid legat somsom

långtidsarbetslösa,arbetslösa ochbland deöverrepresenterade utom
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Sverige,i Finland och Storbritannien, där har högre arbetslöshetmän
se bild på sidan 79. finnsDet oroande tecken i Sverige idag för kvin-

del liknar utvecklingen länderi med hög kvinnlig arbets-nornas som
löshet. Exempel sjunkandeär sysselsättning på tid, överrepre-senare

desentation i formerna tidsbegränsade anställningar,mest otrygga av
undersysselsättning och vittnesmål äldre kvinnor blivitattom som
arbetslösa har allt svårare återkomma jobb.i En intressant bildatt är
den på sidan 63, visar kvinnor år 1995 högreuppvisar talatt änsom

alla formermän arbetslöshet läggs ihop.om av
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Utbildning6

framtiden. Förförviktigutbildningkommer attPå många sätt vara
arbetsmiljömässigtutvecklande ochdeenskilde kommer mestden

hög-ochpå gymnasie-utbildningkräverdejobbenbästa att somvara
För-kvalifikationer.formellakräverarbetsgivareAlltflerskolenivå.

och demo-tekniskinternationalisering,samhället,ändringar i p.g.a.
måsteindividerkrävakommer attutvecklinggrafisk attetc. samma

liv.yrkesverksammaunder sittgångerfleralära nytt
sannolik-betydelsefull förmycketutbildningsnivånRedan ärnu

Chansenoch män. attför kvinnorbådearbeteikomma varaheten att
högskoleutbildadeförstudieravslutade är störreefterårarbetei ett

grund-sannolikhet änhar störregymnasieutbildade, i sin turän som
tid.långlikaefterjobbskoleutbildade haatt

Hög-andrapå sätt."vattendelare" ävenUtbildningsnivån är
arbets-utbildning ibetydligtfåroch mänutbildade kvinnor t.ex. mer

lågutbildade.på fritiden änochjobbetdatorer ianvänderochlivet mer
bland deöverrepresenteradeutbildning ärmed kortArbetssökande

långtidsarbetslösa.
Sverige.arbetslivet ivanlig ilikastudiernaKönsbundenhet äri som

vissaförutom iskett,förändringarsåhar1970-talet inteSedan stora
otraditionelltvaltallt kvinnorframförDet ärakademikergrupper. som

nyutexaminerade jämnnästandeblandkönsfördelningendagdär. I är
samhällsvetare.ochläkarearkitekter,ekonomer, jurister,bland

"könsmärkta".utbildningsnivåerÄven ochbland lärarna ämnenär
ioch mänhumanioraochsamhällsvetenskapundervisar iKvinnor

desto störreelever,Junaturvetenskapliga ämnen.tekniska och yngre
talasläraryrket. Detåterfinns ifärreAllt mänkvinnliga lärare.andel

yrket."feminisering" avom en
diskussiongrundlignågonförahärmöjlighethar ominte attVi

pekakortfattatmycketvillfunktionssätt, utanutbildningssystemets
Påkönsperspektiv.arbeteochutbildningmellansambandetpå ur

bl.a.tillsatta,utredningarfleraområde ärUtbildningsdepartementets
förKommittén översynoch1996:27allakunskapslyft för avEtt

betänkan-lades1995december1994:148. Idirstudiestödssystemet
ochför kvinno-förstå" insatserviljanoch"Viljandet attvetaatt om
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jämställdhetsforskning SOU 1995:110.
Uppgifterna i kommeravsnittet från publikationer från SCB om

inte Källor främstannat är Utbildningsstatistisk årsbok 95anges. samt
olika skrifter i serien "Information utbildning och arbetsmark-om
nad" från år 1995.

6.1 Arbetskraftsdeltagande och
utbildningsnivå

Vem förvärvsarbetar olikai länder hänger ihoptätt med utbild-som
ningsnivå kombinationi med kön. Arbetskraftsdeltagandet OECD-i
länderna i genomsnitt högstär bland arbetstagare med akademisk

se 84. Skillnaderna mellan kvinnor ochexamen män minsts. är i
I Danmark, Sverige och Portugalsamma arbetskrafts-ärgrupp.

deltagandet likanästan högt mellan könen för högskoleutbildade.
För kvinnor och medmän grundskoleutbildning däremotär skill-

naderna mycket se 82. I Spanienstora förvärvsarbetar 35 %s. ca
kvinnor nästan 92 %mot männen i Skillnaderna mellanav gruppen.
länderna ocksåär mycket Sverige ligger högststora. frågai om
arbetskraftsdeltagande för kvinnor med grundskoleutbildning, på
drygt 80 % 91 % männen. kanmot Det jämföras med Tysklandt.ex.av
där motsvarande siffror är 46 respektive% 80 %.

Drygt 90 % de svenska männen med grundskoleutbildning finnsav
arbetskraften.i fleraI länder är motsvarande siffror betydligt lägre.

Det gäller Belgien, Finland,t.ex. Norge och USA där ungefär fjär-en
dedel de lågutbildade männen inte med arbetskraften.är i OECDav
1995.

Sverige har hög andel lågutbildade kvinnor och påmän arbets-en
marknaden. Särskilt skillnadenär mellanstor kvinnor här och and-i

länder. andraI europeiska länder utför kvinnor med kortra utbild-
ning betydligt oftare obetalt omsorgsarbete och finns inte arbets-i
kraften. Utbildningsnivån i arbetskraften i Sverige har stigit under

år. berorDet förstai hand på lågutbildade lämnatsenare arbets-att
kraften. Inom landet finns det regionala skillnader frågastora i deom
förvärvsarbetandes utbildningsnivå. bruksorterI och områdeni med
småskalig industri utbildningsnivånär lägre än i storstäder. Skillna-
den mellan könen liten.är
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Gymnasieutbildning6.2

tillfrån grundskolagår vidareungdomarnaEn majoritetstor av
ochpå väljer kvinnorgymnasieskola. Bland eleverna gymnasiet män

medelbetygFlickor har högrelika "könsbundet" tidigare. änsom
ochbåde grundskola gymnasium.pojkar under hela skoltiden, d.v.s. i

det tidi-olika inriktningar harmed medEtt ersattsystem program
återfinns pojkarstudieprogram inomlinjesystemet. På teoretiskagare

ochhumaniorateknik respektiveteknik och flickor huvudsaki inom
eko-på utbildningsprogramsamhällsvetenskap. Fördelningen inom

och naturvetenskap jämn.nomi är nästan
yrkesutbildningfå fullständig ifortfarande möjligtDet är att en

till någradock begränsadgymnasieskolan. möjlighetDenna är pro-
bl.a. vård- ochflestadär pojkar klar Dei majoritet.är program,gram

högskolestudier.kompletteras medmåsteomsorgsprogrammet

6.3 utbildningHögre

högskolestudieravslutarunderrepresenterade bland deMän är som
frågakönsuppdelningenakademisk grundexamen. imed Här är om

påbörjar fors-gymnasieskolan. deminriktning starkare i Avän än som
Ärkvinnor däremot minoritet.karutbildning och disputerar iärsom

ochavlade grundexamen vid universitetde1995 56 %var av som
avla-doktorsexaminaallahögskolor kvinnor, medan 70 %nästan av

des se 75.mänav s.
1993/läsåretstuderade utomlandsBland de 00014 personer som
blandfördelningenkvinnor och Det94, 60 % 40 % män. motsvararvar

för studerapå högskolan Sverige.studenterna i Motiven utom-att
överrepresenterade blandskiljer åt mellan könen.lands Kvinnor ärsig

de lästeutomlands för detvalde studera ämnede intresseatt avsom
studen-miljö". andeloch för utländsk Mäns större"intresse var avav

ochstudielandetpå studierna bättreansåg kvaliteten iter att varsom
fanns Sverige.för utbildningen ide läste land intei attannatav som

Vuxenutbildning6.4

för hem ochhuvudansvaretfaktum kvinnor fortfarande harDet att
livetutbildamånga gånger väljer sig i änbarn, degör attatt senare

folkhögskolor.och påsker bl.a.Det i Komvuxmän.
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Kvinnors andel de studerande mellan 85/86 93/94i Komvuxav -
i Undergenomsnitt 62 %. mätvecka 1993 140 000var en var ca perso-
inskrivna. Kvinnor i gymnasialstörst majoritet inomner var vuxen-

utbildning. Läsåret 1993/94 200 inskrivna vid nå-000var personer
folkhögskolekurs. de studerandeAv 40 Antalet% män.gon var

inskrivna inom vuxenutbildningen har ökat under år, främstsenare
arbetsmarknadsskäl.av
Vuxenutbildningen diskuteras bl.a. betänkandet föri "En strategi

kunskapslyft livslångtoch lärande" SOU 1996:27.

6.5 Utbildning i arbetslivet

Möjlighet till lärande och kompetenshöjning arbetslivet betydels-i är
fulla arbetsliv där kunskaperi och problemlösningsförmåga blirett
allt viktigare. Kompetensutredningen behandlade frågorna in-som
gående lade betänkande årsitt SOU1992 1992:7.

År fick milj.1994 1,7 personalutbildning Sverige, dvsipersoner
utbildning betald arbetsgivaren se 76. börjanI 1990-talet fickav s. av

något andel kvinnor tillfälle utbildastörre påän män sigatten ar-
betsgivarens bekostnad, innehållet utbildningarnai skiljer sigmen
kraftigt åt. Eftersom utbildningarna ofta återspeglar köns-
uppdelningen på arbetsmarknaden går kurser teknik före-ochmän i
tagsekonomi och kvinnor utbildas hemkunskap,vård ochi social

utbildningarMäns dessutom längre kvinnors och kvin-änomsorg. var
får i utsträckning studiedagarstörre och renodlade kurserintenor

Björklund al. Grandi Le al. 1993.et et

6.6 "Matchning"

I Arbetskraftsbarometern har95 SCB beskrivit utsikterna på arbets-
marknaden för antal utbildningar. SCB antal utexamineradeett anger
från olika utbildningar läsåret 1993/94 och det relationi tillsätter
efterfrågeprognoser för olika yrken framtiden.i Rapporten anger an-
tal utexaminerade och hur andel dem kvinnor.stor av som var

Exempelvis dominerar bland frånmän togpersoner som examen
civilingenjörsutbildningen, byggnadsträarbetareutbildningen samt

och Andelarna kvinnor bland desystemerare programmerare. som
dessa områdeninom respektive12 %, 0,2tog % 38 %.examen var

SCB förutser ökad efterfrågan på med kunskap teknikpersoner om
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ochkunskap ITKombinationinformationsteknologi. t.ex.och omav
ytterligare.få jobbhöja chansenbedömseller biologiekonomi att

ochäldreomsorgenföreståndare iandra sidan socionomer,åAv
bedö-SCBrespektive %.11andel 15 %, 7 %sjuksköterskor mänsvar

svårt för socionomerarbetsmarknadsläget kommer attatt varamer
Tillgångenpå sikt.längremed "balans"räknaråren,de närmaste men

mycketenligt SCBkommerföreståndare äldreomsorgeni att vara
behovetberäknas överstigaeftersom examinationenframtiden,istor

mellan"balans"påsmåningomSCBsjuksköterskorkraftigt. För tror
definnasberäknasöverskottmedan visstoch efterfrågan,utbud ett

tiden.närmaste
idagutbildningarutexaminerade frånförefallerSammantaget som

arbetsmark-morgondagenspåutsikterbättrehadomineras mänav
diskussionensamband medpå sikt.kort låtminstonenad övriga,än

påpekar SCBbranscherkvinnodominerade atttraditionelltom
minska.kommeroch intevårdarbetsuppgifterna attinom omsorg

ekonomiska prioriteringarochpolitiska attkommerDäremot vara
på arbete.tillgångenföravgörande

och utexamineraskvinnormånga mändär likautbildningardeFör
vanskligtnaturligtvisgoda. Det attarbete relativt ärtillutsikternaär

ändåkandetta. Detpå grundvallångtgående slutsatserdra för av
ensidigtbild SCB inte ärdenkonstateraintressant attatt gersomvara

kvin-skulle kunnadet könet. Detfördelaktig för uppmuntra ungaena
friare.våga väljaoch män attnor

studierefterArbete6.7

försäm-arbetslöshet,med högsamhälletsvenskadetFörändringar i
tillutsikternaosäkerhetochde socialarade villkor i systemen om

1990-talet. Harunderdramatisktlivmänniskorspåverkatarbete har
arbeteochutbildningvalinriktningtill förändringar idetta lett avav

harenkelt: Kvinnorhelt nej.på frågan äroch Svaretför kvinnor män
ochteknikstudera mänbörjatutsträckninghögregenerellt inte isett

vård- ochväljer inte omsorg.
börjarförändra,svåraförefaller såyrkesvalTraditionella attsom

flickorsbörjarutbildningstidenUnderskolan.redan tidigtforma isig
direktellerindirekt ävenochvuxenlivetförberedelser föroch pojkars

arbetsmarknaden.deras orientering mot
dock En intressanthar tagits.andra hålletelleråt detSmå steg ena

på gymnasiet i störreteknikläserkvinnorutveckling är t.ex. att som
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utsträckning gårän män vidare till teknologiska högskolestudier än
män, skillnadenäven inte är För rekrytera fler kvinnorstor. attom
och till tekniskamän utbildningar där arbetskraftsbehovet förefaller

framtiden,i har de tekniskastort utbildningar frågaöver isetts om
upplägg, innehåll och pedagogik. Tekniska högskolan i Luleå erbju-
der sedan några år utbildningt.ex. till dataingenjör enbart för kvin-en

Universitetet Linköpingi har inrättat utbildningslinje där tek-nor. en
nik och humaniora blandas. Båda har väckt intresse bland kvinn-stort
liga studenter.

Under hela 1990-talet har kvinnor i utsräckningstörre kommit i
arbete efter avslutad utbildning. hängerDet ihop med konjunktur-
läget i privat respektive offentlig sektor också lett till mänsattsom
arbetslöshet på "heltid" fortfarande högre. Klyftanär minskar emel-
lertid och det rimligtär utveckling kommeratt anta att attsamma
gälla för könens möjligheter komma arbetei efter studier.att

Kvinnor och får olikamän i grad arbeten derasmotsvarar ut-som
bildning. Av anställda hade grundskoleutbildning avgångarsom
1980-83 hade kvinnorna17 % jobb krävde gymnasieutbild-av som

Ärning, medan siffran för män 35 %. hade1990 56 % männenvar av
med gymnasieutbildning åren 1982-85 befattning krävdeen som gym-
nasieutbildning. Motsvarande siffra för kvinnor SCB41 % 1995.var

6.8 Kunskaper kunskaperom

Kvinnor beskrivs ofta de borde utbilda till "någotsig annat"som som
och deras utbildningar föratt är "smala". Arbetslivet behöver flert.ex.
civilingenjörer idag,än för få väljer studera tekniska yrken. Detattmen

naturligtvisär eftersträvansvärt både kvinnor och haratt yrkenmän
kommer efterfrågas och möjliggör inflytandeatt det fram-översom som

tida samhället. Försök med kombinationer humaniora och tek-nya av
nik eller ekonomi, och tekniska utbildningar särskilt utformats medsom
tanke kvinnors liv och intressen har utfallit mycket positivt.

Alla problem har med matchning utbud och efterfrågan påsom av
arbetsmarknaden blir dockgöra, löstainte föratt kvinnorjust går inatt
på områden.mäns Samhället kommer alltid behöva humanistiskatt
och samhällsvetenskaplig kompetens. De jobb företrädesvis ut-som
förs kvinnor idag, kommer efterfrågas även iatt Kunska-av morgon.

vård,inom utbildning krävs också framtiden.i Därper omsorg, osv.
skulle behövas fler Inom denmän. högre utbildningen har kvinnor i
princip stått för den "inbrytning" skett.som
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skallsakkunskaperproblemlösningsförmåga ochkreativitet,För att
behöverpå arbetslivet inteanvändas bästa ikunna frigöras och sätt

Arbetettraditionella.bli mindreoch yrkesvalenbara utbildnings-
ochformellabåda könenspåmåste vis görorganiseras attett som

arbetsle-måste fåFler kvinnorkan blomma.informella kompetens
erfaren-kunskap ochoch värderasdag definierasdande positioner. I

inflytelserikafortfarande höga ochharheter främst Demän. pos-av
företrädare för arbetstagare.och blandhos arbetsgivareter

ledade skallkunskaper hosockså kunskaperkrävsDet somom
chefer män,rekrytera. Eftersom majoriteten ärochorganisationer av
kunskaperde harhands tänkadet till sigligger nära mestattatt om

arbetslivserfarenheteroch inne-utbildningarvad traditionellt manliga
påefterfrågasyrkensvårt exakt vilkabär. Det är vetaatt mor-som

verkar dockarbetsmarknad. överensgondagens Experterna omvara
kräva analys-,grad kommerhögrearbetslivet allti attatt

Så-1992:7.problemlösningsförmåga t.ex. SOUochkommunikations
vård eller socialspråk,studierfärdigheter idana tränas om-avupp

eller data.tekniksåväl ekonomi,isomsorg
bättretillväxt ochför ökadbehöver höjd kompetensArbetslivet

ökadleda tillförlängningen bedömskonkurrensförmåga, vilket i sys-
formell utbildning ihar längre än mänselsättning. Kvinnor genom-

oftare inneharbetydligt tjänsterfaktumsnitt. Men är mänatt som
står förutbildningsnivå.deras Kvinnoreller överstigermotsvarar en

tillvara.behöveroutnyttjad kompetensresurs, tassom
tillväxtfaktorerkvalifikationerbåda könensInsikten utgörattom

framgårvilket bl.a.europeiska länder,också andrastår finna iatt av
bör-Allt fler kvinnorför jämställdhet.handlingsprogramfjärdeEUs

högreofta genomsnitthar Sverige iförvärvsarbeta. iDe ut-jar som
kompe-sällan chans utnyttja sinfårbildning än männen, attmermen

förvärvsar-kvinnorsvill därför främjafullt Kommissionentens ut.
ochindividuellaförhorisontellt,rörlighet vertikalt och störrebete och

samhällsekonomiska vinster.
fack-där dendelstatenfinns den tyska Hessenexempel iEtt annat

någraGewerkschaftsbund ochDeutschecentralorganisationenliga
projektgenomförtjänstesektorndenarbetsgivare privatainomstora

FrankfurterochCommerzbankingår företagtillsammans. Bl.a. stora
uppnå resultat ibättreverksamhetenFlughafen. Syftet med är att

tillvarakonkurrenskraft,frågakunskapsföretag i att tagenomom
1994.DGBaktivt tidigarekvinnliga anställdas kompetens änmer

Även syftar tillsamarbete mellanfinnsSpanien atti parterna som
1995.C.C.0.0.kompetenstillvarata kvinnliga arbetstagaresbättre
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Rådgivning yrkeslivet under och/ eller efter utbildningstidom spe-
lar roll för val. Könsmönster kan förstärkas eller brytas.stor ungas
Därför det avgörandeär personal studie- och yrkesväg-att som ger
ledning på skolor, högskolor och arbetsförmedlingar tränadet.ex. är i
jämställdhetsfrågor och har kunskaper "moderna" yrken och bran-om
scher. För skapa bättre verktyg för bryta könsuppdelningenatt äratt
också kunskap nödvändig vad händer kvinnor ochnär mänom som
förvärvsarbetar på för könet otraditionellt område, dvs.ett utgör min-
dre yrket.än 40 % Uppföljning och utvärdering projekt-av av
verksamhet och andra insatser viktig kunskapskälla.är en
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företagandeEget7

anställningtillalternativett-

utvecklingochförnyelseförförutsättningNyföretagande är aven
för sysselsättningen.betydelseocksådetDärför harnäringslivet. stor

alternativtinnebäregenföretagandetandel ettDen snarastsomav
totaltdetinnebäradockbehöver inte settåta arbete attsigsätt att

medföra kvalitéeremellertidjobb. kanmånga fler Detskapas som
Ä nackdelarfinns detsidanandrasjälvständighet.ochökad frihet

ökad otrygghet.t.ex.som
förstdockföreteelse. Det ärföretagdriver ingenkvinnor ärAtt ny

finns skillna-detuppmärksammahar börjatårpå attsom mansenare
blandfinnsOlikheterföretag.driver annatkvinnor ochder hur mäni

företagare,frekvensenföretagsformer,ochbranschervali mo-avav
medattityderocharbetssättförtiv start, mera.

närvarande vid närings-pågår förföretagsstödenutredningEn av
Översyn Dir.1995:124. Dettaföretagsstödstatligadepartementet, av

ochöversiktligt kvinnors mänsganskaendastdärförkapitel diskuterar
företagande.vad gällerolika förutsättningar

företagandemanligtochKvinnligt7.1

rådande1995.stämpel Sundin DenmanligFöretagande har man-en
hakankvinnorinnebärapraktikenblandkan iliga attannatnormen

med intervjuerNuteksbekräftasnågot ifå lån,svårt rapportatt som
företagar-kvinnor i1992. FlerNutekföretagaremed kvinnor som

skill-attityden och utjämnaändratilltroligen bidraskullerollen att
naderna.

demandelkan konstaterasviktiga.Förebilder Det att storär aven
hållpåförebilder näraharförsörjningföretagandetväljer somsom

självstän-harochbåde kvinnor män,familjen. Varannan,inom enav
hartiondeochfemte kvinnafar, ocharbetandedigt enmanvarvar

1995.Holmquistarbetandesjälvständigt mor
företag-ochkvinnorsstatistik mänsdelkapitel över2 visasI en
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ande s. 40-43. Den ganskavisar väl hur kvinnors och företag-mäns
ande Sammanfattningsvis kan dock följande tilläggas.ut.ser

I Sverige finns halvnästan miljon företag. demAv före-99är %en
med färre 50 anställda.än Endasttag 0,1 de% svenska företagenav

har anställda.än 500 Ungefär fjärdel alla företag i Sverigemer en av
eller ledsägs kvinna. 1994 startades företag,30 000 vilket kanav en ca

jämföras årmed då1993 19 företag000 startades. de företa-Avca nya
leddes kvinnor.23 %gen av

Den vanligaste företagsformen både bland kvinnor och män är
enskild firma. Mer två tredjedelarän de kvinnor startade före-av som

startade enskild firma 1994, drygt hälftentag Flermännen. män änav
kvinnor valde aktiebolagsformen 1994, och flerårigti perspek-sett ett
tiv preferensär männens för denna bolagsform SCBännu större 1995,
1994, 1993, 1992.

Under 1990-talet avvecklades också många företag. Antalet kon-
kurser låg på 1992 med drygt 21 året000. Dettopp antaletöversteg
konkurser till och med antalet nystartade företag. Sett i störreett per-
spektiv utgjorde konkurserna 5,5 det totala företagsbeståndet,% av
medan de företagen utgjorde 5,2 Antalet konkurser%. har sedannya

Överskuggandeminskat. 1994 gick knappt 15 företag000 konkurs.i
delen konkurserna skedde aktiebolagi fjärdedelar.än treav mer-
Aktiebolag kan ha många ochägare påregistreras inte kön SCB 1993
och 1995.

SCB har i undersökning företags överlevnad för Nuteks räk-en av
SCBning konstaterat1995 kvinnors och företagmäns under denatt

undersökta perioden 1991-94 överlevde ungefäri utsträck-samma
ning. Däremot hade företag ledda eller ägda kvinnor inteav samma
utveckling företagmäns det gällde tillväxtnär företagen, medsom av
avseende på omsättning och personal. Kvinnor har generellt färrre
anställda företagi sina vad har.än kraftigastemän Den sysselsättnings-
ökningen skedde SCB-undersökningeni företag leddai kvinna ochav

gemensamt.man
De företagen små. har lågär De omsättning och sysselsätternya

oftast bara delEn företagen, tredjeänstor 1994,en person. av mer var
har kommit igång med hjälp starta-eget-bidraget bidragettav som-
arbetsförmedlingen kan bevilja arbetslösa eller riskerarpersoner som

bli arbetslösa, och har hållbar affärsidé.att Andelen star-som en som
företag med hjälp bidragtat varierar dock med bransch. Förav

industrinäringarna startade företagen44 % med hjälp bidrag.av av
Motsvarande andel inom tjänstenäringarna 36 %.var

Trots detta dominerar tjänstesektorn bland de nystartade företa-
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År Statistikenalla nystartade företag.utgjorde den 811994 % avgen.
handels-kvinnor finnsföretag drivs inomde flestavisar att avsom

tillverkning.serviceområdena medan dominerar inomoch män t.ex.
fådetalla branscherföretagare ärfinns kvinnliga inom ävenDet om

kvin-Tabellen på sidan hurbranscher. 41 visartypiskt manligainom
fördelar olikaoch näringsgrenar.sig övermännor

för syssel-betyder delnyföretagandekan konstaterasDet att en
företagen, 40 000arbetade dei65 000sättningen. varavnyapersoner

på heltid.

företagVarför7.2 eget

erbjudaflexibelt tjäns-kan alternativtföretagande sättEget attettvara
ocherbjuder företagande bättreåta falloch arbete.sig I vissater

Företagande med-anställningar.förhållande tillibland villkor isämre
"anställningstrygghet" ochbåde det gällerför osäkerhet, närstörre

inkomster.
låtit kvinnliga fö-enkätundersökningharSundin-Holmquist i en

Sundin-Holmquist,företagaretill blirangordna motiven attretagare
likafå skapa något själv. Enstarkaste nästan1989. motivetDet är att

på brafamilj och jobbkunna kombinera sätt.stark orsak är ettatt
fåliv. AttPå plats kommer bestämma sitttredje över ut-egetatt

drivkraft ochockså viktigkunskaperveckla och få sina ärnytta enav
högt på listanockså kommer ärnärliggande anledning uppsomen

få goda in-Långt kommer motivetfå arbete branschen.i attatt ner
arbetslöshetundersökningfå har dennakomster och väldigt i som

anledning att starta eget.
frampå uppdrag Nutek statis-CentralbyrånStatistiska tarsom av

till företags-ocksånyföretagandet år kartlägger motivettik varjeöver
påverkadsäkerligenbild,delvisSCB 1995. Hårstarten en annanges

på arbetsmarknaden.förändradeden situationenav
Är fö-tillarbetslöshet anledning271994 % startaattsomuppgav

skäl.detandel kvinnor 24 29 %män,Lägre än motretag. somangav
Ännu transportverksamhet där 34ochsiffrorna bygg-högre inomär

föreller riskstartade på grundföretagenrespektive 44 % ar-avav
dominerarde här sektorernabetslöshet. män.Inom

startadeGotlands län 39 %finns regionala Ivariationer.Det t.ex.
Kopparbergs,Västmanlands län,på grund arbetslöshet.företageget av

Älvsborgs siffror,har också höga 37, 33Västernorrlands länoch res-
på mindreglesbygd ochför de båda sistnämnda.pektive I32 % orter
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det kvalificeradeär jobb. kunna boEtt kvar skapasättont äratt attom
sig arbete Företagande fördelat på länett eget att starta eget.genom
återfinns på sidan 42.

7.3 Utvärdering starta-eget-bidragenav

Starta-eget-bidraget relativt liten del detutgör arbetsmarknads-en av
politiska stödet, däremot avgörande del stöd tillstatensmen en av

Öhrlingsnyföretagande Reveko Nutek1993, 1995.
Bidragen har utvärderats olika omgångar.i gjorde omfat-Ams en

tande utvärdering 1994, avslutade554 bidrags-sinav personer som
period år tidigare AMS 1995. visadeDet bara fjärdedelsigett att en

Ävenbidragen hade gått till kvinnor. fanns del köns-i övrigtav en
skillnader värda att notera.

finnsDet bl.a. könsskillnader det gäller valet företagsform,när av
utsträckning kani härledas till olika företagsformerstor ärattsom

bäst lämpade olika branscher.i Enligt utvärderingen kvarstår dock
övervikt för aktiebolag bland bortsett från kvinnormän, även atten

och företagmän olika branscher.inom Eventuella orsakerstartar som
könsskillnader försiktighetär och olika tillgångi till kapital.anges

Två tredjedelar kvinnorna och fjärdedelar männentreav av var
verksamma företaget år efteråt.i Hotell och restaurangföretag,ett
tillverkningsföretag och personliga och sociala tjänsteföretag hade
klarat sig överlevnad hade företagsämst. Bäst de där företagaren hade
tidigare erfarenhet. företagDe drevs kvinnor hade sämresom av
överlevnadsresultat, vilket utvärderingen hänför till de kvinnligaatt
företagarna oftare saknade erfarenhet från verksamhetsområdet.

Bland dem längreinte verksamma företagaresom var som var or-
saken oftast bristande lönsamhet. Ingen kvinnorna gick dock kon-iav
kurs det gjorde Konkurserna5 % dockmännen. barautgörmen av

hundrade det totala undersökningsunderlaget. de kvin-47 %en av av
lagt företagsitt arbetslösa, bara 33 % männen.motnor som ner var av

Mer hälften kvinnorna och hälftenän nästan männenav av upp-
de skulle ha bidraget. Hälften kvinnornaävenatt startat utanger av

och 58 tycker% ha fått mycketmännen sig bra handläggningav av
ärendet från arbetsförmedlingens sida.
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hinderochMöjligheter7.4

kapitalförsörjningen.företagandeförutsättning för ärviktigmycketEn
oftastkapitaloch kapital. Eget ärtvå delar; lånbestårDenna egetav

på sikt.överlevnad Detstabilitet ochföretagetsförförutsättningen
kapitaltillgång på änkvinnor harstuderas huruvida sämrebör eget

man
få lånsvårareskulle ha än mäntyder på kvinnorStudier attatt

företagarlånsärskiltbakgrund skapades1992. dennaNutek Mot ett
ALMI.handläggsFöretagarlånet för kvinnorför kvinnor ijuni 1994. av

låntagaren 50 %det krävskr ochpå högst 000Lånet 150 satsarär att
lån bank.måste fåförst ioftast låntagarnainnebärsjälv. Det att

finnsför alla företagaregällerförutsättningarfrån deBortsett som
branscheroch manligaför kvinnor. Mändet hinder är storaextrasom

och harrådgivning. Kvinnor mänför stöd ochmallhar ofta utgjort
kvinnorUndersökningar visatkommunicera.olika attsätt att som
rådgivarekvinnlig änmedlättareaffärsidé ofta harhar att prata enen

1992.manlig Nutek,en
detföretag,drivariskmoment ifinnasalltidkommerDet attettatt

riskenför nyföretagandethämsko ärsakens Menligger atti natur. en
skulle blidettillhandsliggerför Det närabedöms attatt trostor.som

minskad risk.med Attföretagareoch manligabåde kvinnliga startafler
därmedfacket ochmedlemskap iinnebär sigpå heltid avsägaatteget

minskadkan leda tilloch stödutbildningrådgivning,a-kassa. Brasin
hadevisade destarta-eget-bidragetrisk. Utvärderingen att somav

bäst.området hade klarat sigfrånerfarenhet
få olikastödområden kanglesbygd ochligger typeriFöretag som

gles-lokaliseringsstöd,Nutek-undersökningstöd.statliga En avav
ägda kvinnorföretagsysselsättningsstöd visadebygdsstöd och att av

stödtyper1992. OmNutek,stödenliten delförhållandevisfick aven
kunnastödreglernaföretag bordedriverkvinnorförinte sompassar

anpassas.

marknadernafinns deVar7.5 nya

Även arbetsmarknaden ärbetydelseföretagandet har detför attstor
utsträckning arbetar inomeftersom kvinnor i störrekönsuppdelad,

offentliga sektorn. Inomdenåterfinnshuvudsakligen iyrken som
utbrett.såhittillsegenföretagandet inte varitområden hardessa

privatiseringarhel deldock talatshar detUnder 1990-talet omen
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offentlig verksamhet. När det gäller landstingen har det i Stock-av
holms läns landsting funnits tydlig politisk viljeinriktning. Hälf-en

all privatisering skett landstingsverksamhetten har ägtav som av
i Stockholms län. I landet harövriga det mycketvarit varierande,rum

del landsting har vidtagitinte några åtgärder. Intresset för privati-en
sering verkar ha varit södrai och mellerstastörre Sverige iän
Norrlandslänen.

Även kommunernai har det funnits politiska och ekonomiska driv-
krafter för privatisering och avknoppning. Liksom för landstingen

det dock mycket olika på olika håll landet,i och det har likasåutser
funnits del problem vid genomförandet. En kartläggning fram tillen

ESO1994 1995 visade det på de flesta håll häntattsommaren gan-
ska lite, helhetsperspektiv.i I juni 1994 det bara cirkasett ett 5,5 %var

de anställda inom skolan, vården och anställdaav omsorgen som var
i offentlig.regi än Företagandet på traditionellt offentligaannan om-
råden har dock ökat snabbt.

Förklaringar till den ringa omfattningen privata alternativ kanav
enligt kartläggningen framför allt utvecklingen ännu är i sinattvara
linda, alternativen till kommunal drift eventuelltsamt att inte inne-
burit de fördelar förespeglats debatten.i Andra har konstateratsom

ledare den offentligainom sektornatt inte identifierar företa-sig som
de skulle hainte särskilt mycket på blisamt att vinnaatt attgare,
skulle förloratvärtom de bland anställningstrygghetsinannategna,

Friberg 1995, Baude, Tyrkkö 1995.
En del kommunala privatiseringar har lett till misslyckanden deni

meningen kostnaderna blivit betydligt högre föratt än motsvarande
kommunal verksamhet konstateras i från Industriensrapport ut-en
redningsinstitut Fölster 1993. SNS Konjunkturråd bland andra, pe-
kar också på brister konkurrensneutraliteti och långsiktighet vad gäller
villkoren Konjunkturrådet 1994.

Ur renodlad sysselsättningssynpunkt har företagande genom av-
knoppning och privatisering troligen mindre betydelse, eftersom det
ofta är uppdrag tidigare utfördes/ förväntades utförassamma som
offentligt sker privat. det gällerNär vård och finnssom nu omsorg
förvisso ökat behov, framför allt på grund alltett andelstörreav en
äldre befolkningen.i Möjligheten för nyföretagande dock avhängigär
människors förmåga betala och därmed efterfrågaatt isamtomsorg,
vilken utsträckning samhället den offentliga sektorn vill ochgenom
kan tillfredsställa behoven, bl.a. fortsatt hög subventione-genom en
ring tjänsterna.av
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framtidens områden finnsBland andra områden bedömssom som
etablerabranscher där kvinnor bör ha lika god chans sigäven att som
reklamområdet,egenföretagare gäller data- ochDetmän. t.ex.som

språk ochinformationsbranschen, ekonomi och redovisning, miljö,
kunskapsföretag",utbildning. "Könshierarkier i gungning. Kvinnor i

kvinnors för-doktorsavhandling Martha Blomqvist, beskriveren av
kandel data- och reklambranscherna, där goda kundrelationeri vara

avgörande.
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konsekven-villkor och dessFrågan offentliga sektorns förändradeom
offentliga sek-våra direktiv.central Denför sysselsättningen iärser

ochför både kvinnorslång haft betydelse mänshar under tid stortorn
ochförvärvsarbetande kvinnornahälften desysselsättning. Drygt av

offentlig verksam-sysselsattafemtedel Sverige, ii ärmännenaven
medan kvinnor tillhet. statliga sektorn dominerasDen män storav

kommunala sektornsektorn. dendel arbetar den kommunala Bara ii
arbetskraften.totalaarbetar fjärdedel denen av

förutsättningarnade ekonomiskaUnder de åren hartiosenaste
sektornden offentligaförändrats vilket innebäravsevärt, att genom-
skapas vill-de anställdagår strukturella förändringar. Förstora nya

Organi-ochoffentliga sektorn effektiviseras omorganiseras.kor. Den
eller läggsverksamhet bolagiserasbantas och offentligvisssationen

offentliga sysselsättningen.på entreprenad. påverkar denDetut

ochoffentliga sektorn8.1 Den

sysselsättning

arbetskraftsunder-producerarStatistiska centralbyrån SCB som
och kom-offentliga sektornräknar till densökningarna AKU staten

affärsverkenockså de statligadenna definition ingårI menmunerna.
ingår denoch Telia. i pri-statliga bolagen Dessade Posteninte t.ex.

anställda kommu-sektorn räknas isektorn. Till den kommunalavata
nala bolag.

anställda kom-ochpå sida kvinnor inomvisar mänFiguren nästa
åren enligt AKU.landsting och 1990-1995,statenmuner,

överrepresenterade landstingentydligt kvinnor iFiguren visar äratt
traditionella kvinnoyrkenoch vilket förklaraskommunerna, attav

också syssel-vård och återfinns där. Figuren visarinom attomsorg
helahar minskat under 1990-för kvinnor landstingensättningen inom

för-ökat Dettakvinnor kommunernatalet, medan antalet inom svagt.
skett. Ge-huvudmannaskapsförändringarklaras till delstor somav

Ädel-reformen haft landstingetanställda tidigarehar1992 somnom
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Offentligt anställda 1990-1995

Antal i 1 000-tal

800

Kvinnor korrmunalt Ã..--

600

400 -.- . .Å . i .
Kvinnor landstingx

i - i .ä åNlänstatligt
" Män kommnalt200 - - - .

Kvinnofslatligt--- .""--"--.

lvläh-lands-tlr-ig- a u t - u

0 . . . .
1990 1991 1992 1993 1994 1995

Källa: SCB, AKU

arbetsgivare övergått till kommunal anställning se vidare nedan.som
Den könsfördelningenojämna dessa sektorer hari inte sin motsvarig-
het den statliga sektorni där fördelningen utförsjämnare. Därär tjäns-

med traditionell manlig prägel, bl.a. polisen och försva-inomter mer
Där finns också myndigheter såsom Socialstyreslen och skatte-ret.

myndigheten.
Tabellen till höger jämförelsevisar sysselsättningen mellanen av

år 1990 och dvs. mellan1995, hög- och lågkonjunkturår. I tabellenett ett
redovisas kommuner och landsting tillsammans, dvs. hela kommun-

Årsektorn. 1990 sysselsatte kommunsektorn miljon kvinnor1 motca
900 fem år000 totalaDen sysselsättningsminskningen denisenare.
kommunala sektorn uppgick till drygt 140 000, kvinnornavarav sva-
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färrealltså 000innebär 108för Detför och 23.rade 77 % männen
perioden.underfärre sysselsatta mänkvinnor 32 000sysselsatta mot

åren 1990 och 1995Offentligt anställda
Antal

Förändring19951990

500-107900 1006001 007kommunala sektornKvinnor
900-32234 300200267kommunala sektornMän
400-140134 400800 11 274Totalt kommunalt

100200 -7494168 300sektornKvinnor statliga
-84 200500139223 700sektornMän statliga

-158 300233 700000392statligtTotalt

600-181994 300175 9001totaltKvinnor
100-117373 800490 900totaltMän
700-298368 100666 800 11Totalt offentliga sektorn

Källa: SCB, AKU

anställda med 158 000antaletminskadestatliga sektorndenl per-
förstår störretidsperiod. Relativt mänunder sett ensammasoner

kvin-mycket liten, 47 %skillnadenminskningen, ärandel varmenav
sysselsättningsminskningentillförklaringoch En53 män.% varnor

respektive 1994.bolagiseringades år 1993ochTeleverket Postenär att
statlig tillgick från pri-innebar 90 000Bolagiseringarna att personer

minskningen. Köns-står för 57vilket %anställning,vat avca
minskningenResterande dryga 40 %ganskafördelningen jämn. avvar

personalminskningar inom Te-bl.a. denedskärningarpåberor stora
90-talet.börjanleverket och Posten i av

gällerförändringar skett. DetliknandeharkommunsektornInom
kooperativdrivs iverksamheterochbolagiseringart.ex. numerasom

be-kommunal regidrevstidigare iverksamheterMångaform. som
anställda räk-ochhuvudman kommunenmed ändrivs en annannu

kraf-deförklarakan delvissektorn. Dettadärmed till den privatanas
kommunala sektorn.densysselsättningsminskningarna itiga

kommun-och tabellenfigurenSammanfattningsvis visar attovan
Föränd-vadfler kvinnor gör.änsysselsättersektorn avsevärt staten

för kvin-konsekvenserfår särskiltsektordennaringar inom stora
sysselsättning.nors
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Inom offentliga sektorn har bl.a. huvudmannskapsför-stora
ändringar ägt Den huvudmannaskapsförändringenstörstarum. som
skett, åtminstone tid, denrör skedde på skolanssenare som om-
råde. Den januari fick1 1991 kommunerna totalansvaret för 133 000
lärare, skolledare och SYO-funktionärer Gonäs, 1995. Tidigare fanns
för dessa s.k. dubbelt huvudmannaskap. betyddeett Detgrupper att
de anställda kommunerna förhandlade och slötstatenvar av men
avtal deras löner. Anställningarna reglerades också statliga fö-om av
reskrifter prop. /1989 90:40.

Huvudmannaskapsförändringen vad gäller skolpersonalen var
bara del mycket omfattande reformering skolan. Reformer-en av en av
ingen gick i påprincip övergång från regelstyrning till mål-ut en

skolan.styrning Besparingar har gjorts skolansinom område deav
åren. Antalet elever har ökat samtidigtsenaste antalet lärare mins-som

kat, vilket lett till antalet elever lärare har ökat kraftigtatt sedanper
1980-talet. Inför år 1996 räknar knappt 40 kommunerna% med attav

i grundskolan, medan 20 räknar% med öka kostnadersinaattspara
Kommunförbundet 1998.

Den fick1 januari 1992 kommunerna samlat för långva-ett ansvar
Ädel-rig och vårdservice till äldre och handikappade, den s.k.genom

reformen. Syftet med reformen skapa klara ansvarsförhållandenattvar
ändamålsenlig organisation.samt Kommunerna fick skyldigheten

inrätta särskilda boendeformer föratt ochservice omvårdnad för äldre,
särskild skyldighet inrätta bostädersamt med särskildatt serviceen

för handikappade prop. /1990 91:14.
Ädel-reformeneffektEn 66 000 landstingsanställdaattav var ca

bytte arbetsgivare den januari Vårdbiträden1 1992. äldreomsorgeni
övergick i utsträckning till kommunerna. fickstor Det bl.a. följdtill

sammansättningen personalstyrkani landstingenatt i förändrades.
De personalgrupper bytte arbetsgivare huvudsaki sjukskö-som var
terskor, undersköterskor och biträden Gonäs al, 1995.et

En förändring den s.k.är psykiatrireformen bl.a. inne-annan som
bar verksamhetviss avsåg stöd ochatt till psykisktservice stördasom
fördes från landstingenöver till kommunerna den januari1 1995. Vi-
dare har även de psykiskt utvecklingsstörda och sär-omsorgen om
skolan förts till kommunen.över Denna huvudmannaskapsförändring
har skett och skallsuccesivt fullt genomförd den 1 januari 1996.vara

Tabellen på sidanästa deVisar personalförändringar skett inomsom
landstingen till följd huvudmannaskapsförändringar. lands-Förav
tingen har personalen minskat med 96 000 mellan årenca personer
1992 och Eftersom1995. det handlar förändringar på landsting-om

område exkluderas förändringarna på skolans område. Förutomens
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siff-de beskrivna huvudmannaskapsförändringama inkluderarovan
tabellen del andra förändringar. gälleri Detäven t.ex.rorna en

bolagiseringar.

Personalförändringar inom landstingen till följd av
huvudmannaskapsförändringar

1992 1993 1994 1995 Totalt

Antal -69 012 -4 385 -4 212 -18 500 -96 109personer

Källa: Landstingsförbundet, Landstingens ekonomi april 1995

Även har genomgått betydande förändringar. Omfattandestaten
omstruktureringar, sammanslagningar myndigheter och organi-av
sationsförändringar har skett mycket antal myndighe-inom ett stort

Många dessa omstruktureringar har inneburit uppsägningar.ter. av
Statskontoret beräknar "viktigare" och struk-100 organisations-att

turförändringar åt-genomförts mellan och vanligaste1990 1994. De
gärderna 1 och uppgiftsomfördelning mellan myndighe-är ansvars-

och 2 avveckling, nybildning eller sammanslagning myndig-ter av
heter Statskontoret, 1994. Totalt myndigheter har lagts ned och65

flesta förändringarhar nybildats. Statskontoret konstaterar de47 att
har skett under den delen perioden.senare av

myndighet ned det normala åtminstone hu-När läggs är atten
vuddelen verksamheten någon existerandeövertasav annan myn-av
dighet eller nyinrättad ev. mindre myndighet. Siffran överav en
antalet avvecklade myndigheter kanske så mycket verk-intesäger om
samheten, eftersom den de flesta fall fortsätter med elleri en mer

påmindre ändrad inriktning och ambitionsnivå. med tankeMen att
det den juli fanns bokföringsskyldiga myndigheter kan1 1994 305

påstå omfattandeförändringarna det gäller denvarit närattman nog
statliga sektorns organisation.

omfattandeOmstruktureringarna har inneburit Cauppsägningar.
från utgången000 har april till43 i 1990sagts statenpersoner upp av

år dessa under1995. har drygt 5000 1995Av sagtspersoner upp
Trygghetsstiftelsen, 1995.

Trygghetsstiftelsen harorganisationär partssammansatten som
till uppgift så långt förhindra blirmöjligt statsanställdaatt attsom
arbetslösa följdtill arbetsbrist eller omlokalisering. Enligt Trygghets-av
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stiftelsen har de60-65 uppsagda under kvinnor.% 1995 varit Avca av
dessa har år. Alder faktorer60 % varit 45 och utbildningöver är som
har betydelse det gäller hitta jobb.störst denär Av 43 000att ett nytt

under första halvan har mellan1990-talet 40-50 %sagtssom upp av
fått jobb uppsägningstiden gått Tendenseninnan underut.nya se-

år har dock de blirVarit uppsagda dag mindre attrak-i ärattnare som
de blivit med jobb beror påtiva än tidigare. desina Detta iattsom av

äldre och har lägre Trygghetsstiftelsengenomsnitt utbildning 1996.är
Omfattningen på områdetdet statliga haromorganiseringenav

Ävenaccelererat från slutet 1980-talet fram återstå-till idag. underav
ende delen kan förändringar1990-talet räkna med med ratio-av man
naliseringar och följd. Trygghetsstiftelsen räknaruppsägningar som
med fram utgången20 000 tilluppsägningar inom 1998staten av
Trygghetsstiftelsen, följd1995, bl.a. till den bespa-procentiga11av

ålagd myndigheterna /ringen prop. 952100.är 1994som

8.2 Har offentliga förut-sektorn varit en

sättning för förvärvsarbetekvinnors

Det uppenbart den offentliga sektorn haft betydelse förär att stor
kvinnors och förvärvsarbete. gäller bara för denmäns Det inte att
offentliga sektorn har sysselsatt fortfarandeoch sysselsätter majorite-

kvinnorna, också för många välfärdsekonomiskaten utan attav re-
former medfört ökade möjligheter kombinera förvärvsarbete ochatt
familjeansvar. praktiken har det främst möjliggjort för kvinnorl att
kombinera lönearbete med barn och familj, vilket alltid möjligtVarit
för offentliga barn- och äldreomsorgsreformernaDe harmän. varit
särskilt viktiga det perspektivet.i

En fråga sammanhanget den offentliga sektornsintressant i är om
förutsättning för det ökade arbetskraftsdeltagandetexpansion varit en

bland kvinnor, och det höga arbetskraftsdeltagandet bland kvin-om
i Sverige endast beror på offentliga sektorns detexpansion Omnor

så, skulle då offentligminskad sektor innebära återtåg förär etten
kvinnan från arbetsmarknaden till "spisen"

några frågorDetta de Furåker undersöker forskar-är Bengt iav som
"Kvinnors arbetsmarknad 1990-talet återtågets decen-rapporten -

slutsatsernium" Hans kan tolkas på båda de ovanstående"ja"som
frågorna, dvs. kvinnors höga arbetskraftsdeltagande berori Sverige
på den offentliga sektorn har expanderat, och neddrag-att att stora
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minskatleda tillden offentliga sektorn kommerningar inom att ett
kvinnligt arbetskraftsdeltagande Ds 1993:8.

jämfö-på internationellFuråker bygger delvis sitt resonemang en
OECD-länder hardata frånrelse. vissaHan nyttjar grupperatssom

den offentliga sektornsarbetskraftsdeltagande ochefter kvinnornas
informationsysselsättningen. nedanandel Figuren presenterar somav

frånhar lagt till dataåterfinns Furåker med den skillnaden vii att
1993.

år offentliganställdaRelativa arbetskraftstal 15-64 samt
% offentliganställda totala antaletAndel % i arbetskraften andelsamt av

anställda
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Kä//a:OECD Historical Statistics, 1995 Andel % offentliganställda

frågaskillnader mellan ländernadet iFiguren visar åratt stora om
kvinnliga arbets-längre det högstaarbetskraftstal. Sverige har inte

studie, baseradesfallet Furåkerskraftsdeltagandet, vilket i somvar
från år siffrorna från OECD tåtpositionenpå data visar1990. De attnya

Danmark. Statistiken i avsnittistället övertagits presenterassomav
forpå gjord ECE, Commissionbygger insamling Economic2.9 en av

högstbearbetats SCB. ligger Sverigeoch DärEurope, som senare av
Länderpå olika mätmetoder. Fin-år. Skillnaden beror somsamma
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land och harUSA högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande,ett men en
mindre offentlig sektor Sverige, Danmark ochän Norge.

nedanFiguren relativa arbetskraftsdeltagandevisar förhål-mäns i
lande till andelen anställda den offentliga sektorn.i skandinaviskaDe
länderna ligger också för deti gäller arbetskraftsta-män närtoppen
len och storleken på offentlig sektor.

Relativa årarbetskraftstal 15-64 offentliganställdasamt
Andel % i arbetskraften samt andel % offentliganställda totala antaletav
anställda

AK-tal Män
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.SchwellJapan Island. Danrmrk90 . .. , . . .L rTb. 3uxe :° Finland80 v . 0 NorgeNederl. Sverige. .70 Spanien Belgien
60-
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0
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Andel % offentliganställdaKälla: OECD, Historical Statistics, 1995

De nordiska länderna ligger både det gälleri det kvinn-närtopp
liga arbetskraftsdeltagandet och det gäller storleken på den of-när
fentliga sektorn. Tvärsnittsdata detta slag beskriver dock bara ettav
statiskt läge enskilt år, vilket innebär länder1993, med helt olikaett att

historia och kultur jämförs med varandra.system,
Ett jämföra på förändringarsätt titta tidenär över iannat att att

enskilt land.varje Figuren till höger års-visar genomsnittliga
förändringar antalet offentligt anställda och antalet kvinnor iav ar-
betskraften mellan och kan konstateras1971 1993. Det de flestaatt
länder haft förändring perioden bådepositiv det gälleröver nären
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sektor.antalet kvinnor arbetskraften och antalet anställda offentligii
såledesEndast Storbritannien avviker från tyderDetmönstret. mesta

på tillväxten den kvinnliga arbetskraften underpositivi äratt samma
offentligperiod det finns tillväxt antalet anställdapositiv isom en av

sektor.

arbetskraftenGenomsnittliga förändringen 1971-1993 kvinnor iav
offentliganställdaoch

Kvinnor i arbetskraften, procentuell förändring
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tyder påDet det finns samband mellan kvin-positivtmesta att ett
arbetskraftsdeltagande påoch storleken offentliga sektorn. Dennanors

länderjämförelse måste dock tolkas mycket försiktigt eftersomtyp av
bilden spridning. Många faktorervisar spelar ocksåin. Det ärstor
viktigt observera figuren utgångsnivån.hänsyn tillinteatt att tar

figurerna framstår USA land jämföra deAv intressantett attsom
nordiska länderna med. kvinnliga arbetskraftsdeltagandetDet är re-
lativt högt, offentligaunder den sektorn anställer70 %,strax men
förhållandevis färre de nordiska länderna.i När tit-änpersoner man

på förändringarna tiden för USA figuren tidigarevisarövertar att
tillväxten den kvinnliga arbetskraften periodeni varit större över än
tillväxten offentligaden sektorn. skulle kunnai Detta sägas vara en
skillnad mellan Sverige och USA. skillnad andelenEn ärstorannan
lågutbildade kvinnor arbetskraften. länder använderi De sigsom av

tjänstesektor eller informell sektor förprivat omsorgstjänsteren en
har betydligt lägre andel lågutbildade kvinnor på arbetsmarkna-en
den Sverige.än

ovanståendeDe analyserna har på antal kvinnor arbets-gjorts i
kraften. Bland den offentliga sektorns utbyggnad harannat genom
kvinnor utsträckningSverige andra länder kunnat jobbai i istörre än
deltid. Christina och den faktisktJonung Inga Persson ävenattanser
arbetade tiden måste beaktas då skall studera kvinnors och mänsman
arbetsutbud olika länder. och jämförsi artikelI Jonungs Perssons
Sverige med Frankrike, Finland, och kommer framUSA.Norge De
till den faktiskt arbetade tiden förhållande till befolkningeniatt om

blir skillnaderna lika Jonung al.vägs in, inte 1993.stora et

8.3 Konsekvenser

kvinnorna ökade arbetskraftsdeltagande frånNär sitt Sverigei 1970-
talet och framåt skedde detta efterfrågan från offent-växandepga. en
lig sektor och från näringslivet. Eftersom kvinnorna fortfarande hade
huvudansvaret för hem och familj, skapades arbetsmarknad meden
hög grad deltidsarbeten och tidsbegränsade anställningar. Genomav

den kommunala sektorn och Vård- ochi i omsorgssektornatt man
kunde konstruera sådana lösningar kunde kvinnor med småbarn kom-
binera betalt och obetalt arbete Gonäs al 1995.et

Gonäs, Johansson och Svärd beskriverLena Susanne Inger utveck-
lingen så här:
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fränverksamheterna kundede offentligt organiserade"Expansionen av
arbetskraftsdeltagandettack det kraftigt ökadeslutet 1960-talet ske vareav

heltidsarbetandeför Fortfarande låg dock denkvinnorna. normen om
utformning och i arbets-familjeförsörjaren fast socialförsäkringarnasi

infö-undantag fickinnebar speciellamarknadens regelsystem. Detta att
rekryterades. Deltids-arbetsmarknaden dit kvinnornade delarras av

tillfälliga arbetskontrakt kom där bli normala Där-arbete och mönster.att
"kvinnospecifika", ditdefinierades arbetsmarknadermed dessa mänsom

arbetsgivarna."eller efterfrägadessig intresserade söka sigatt avvare var
Gonäs al. 1995.et

för underlättapekar på åtgärder vidtogsRapporten även attsom
föräldraförsäk-familjeansvar och förvärvsarbete, bl.a.kombination av

och särbeskattningen.ringen
fördes arbetsupp-den offentliga sektornGenom utbyggnaden av

hem-på arbetsmarknad tidigare utförts kvinnorgifter iut aven som
vård framfö-på arbetsuppgifter kanSom exempel nämnasmet. men

-innehållet för-och äldreomsorg. Arbetsuppgifterna ochrallt barn-
arbetsmarknaden.kraftigt och med de fördes på Deändrades i att ut

teknikutveckling och erfaren-proffesionaliserades utbildning,genom
het.

förena yrkesarbete medmöjligheten tillLars Svensson attattmenar
välfärdsstaten harfamiljeansvar har haft svenska vis-sitt pris. Den

mycket hög sysselsättnings-serligen bidragit till internationellt setten
påockså form kvinnlig underordninggrad, har skapatmen en ny av

1995. fortsätter:arbetsmarknaden Svensson, Svensson

befattningarfördelar individer sektorer och"Via de mekanismer som
de flestakvinnor allmänhet för diskrimineringi utestängerutsätts somen

frän arbetsmarknaden. Välfärdsstatens institu-dem karriärvägarav
och för-undantagslöst medverkat tilltioner har permanentanästan att

stärka för kvinnlig underordning."detta system

på arbetsmarknadenkvinnors utträde inteTrots män övertog
allhushållsarbetet. skapadesmotsvarande del Systemen, isomav

familje- ochför underlätta kombinationvälmening, kom till att av
fördet reformer underlättade kvin-arbetsansvar. praktiken blevI som

tryckförena med familjeansvar, skapadeyrkesarbete inteatt mennor
kvin-på motsvarande del hushållsarbetet. Trots attatt tamannen av

mindrefår tillsammans det fortfarandeoch barnmän ses somnor
föräldraledighet, vårdyrkeskarriären förtroligt avbrott imän göratt

mångahar detta lett till kvinnorsjukt barn Sammantaget attetc.av
bl.a.diskriminerade på arbetsmarknadenblivit dubbelarbetande och



148 Offentliga sektorns omvandling SOU 1996:56

för de "investeringsrisk".att ses som en

utvecklingDenna har enbart berott på utbyggnadeninte av en
kvinnodominerad offentlig tjänsteproduktion. Enligt Svenson har

skattte- och transfereringssystemenäven skapat för del-incitament
tidsarbete och yrkesavbrott. Arbetsmarknadslagstiftningen har varit
mycket frikostig vad gäller tjänstledigheter och möjligheter till del-
tidsarbete. Syftet med reformerna har befrämjavarit förvärvsar-att
bete, har också haft utestängande effekter.vissamen

8.4 Varför omvandlas den offentliga
sektorn

8.4.1 Finanser och besparingar

offentligasektornsDen finanser försvagades kraftigt börjani 1990-av
talet till följd tillväxt deni svenska ekonomin, ökande arbets-av svag
löshet och stigande realräntor. ekonomiskaDen krisen påverkade både
den offentliga sektorns inkomster och dess utgifter. Minskad syssel-
sättning, ökade konkurser och vikande företagsvinster bidrog till att
urholka skatteunderlaget och därmed minska skatteinkomsterna.
Ökad arbetslöshet har lett till ökade utgifter för arbetslöshetsersättning
och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. framföralltDet den stat-var
liga sektorns finansiella sparande skillnaden mellan inkomster och
utgifter försämrades kraftigt.som

rad åtgärderEn har genomförts syftei stärka statsfinanserna.att
nuvarandeDen har framregeringen lagt förslag med besparings-ett

åtgärder till och årmed 1998. samlade budgetförstärkningenDen
uppgår till miljarder118 kronor. Utöver detta fattade riks-ca program
dagen våren beslut1995 införa förtak de offentliga finan-att ettom

Regeringens uppfattning kontrollen de offentliga fi-attserna. var av
borde förbättras. närvarande diskuterasFör den närmarenanserna

utformningen detta utgiftstak.av
kommunalaDen sektorn förfogar betydande andelöver denen av

offentliga sektorns kommunala utgifternaDe beräknas årresurser.
1995 drygt hälften de statliga utgifterna inklusive sjuk-motsvara av
och arbetslöshetsförsäkringen eller fjärdedel BNP. Andelenca en av
sysselsatta kommunali verksamhet uppgår också tidi-nämntssom

till drygt fjärdedel den totala sysselsättningen. Till störstagare en av



omvandling 149Ojjfentliga sektornsSOU 1996:56

skattemedel.medverksamhetenkommunaladelen finansieras den
kommunal-skattemedel,inkomsterna utgörsCa 85 % varavavav

statsbidrag förstår för och 18 %.skatten 68 %
Även kom-påverkaså kansjälvstyrandekommunerna är statenom

delsstatsbidraget ochnivån påutveckling, delsmunsektorns genom
verksamheten.kommunala Dess-denlagstiftning reglerarsomgenom

skattefinansieradekommunsektornsförriktlinjerstatenutom anger
statsbidrag.ochdvs. skatteinkomsterutrymme,

Även årnågragåttlandsting har igenomochkommuner somnu
skatteinkomster-utvecklingochlågkonjunkturpräglats avsvagenav

under åren 1991-93. Dehar gälltkommunalt skattestopp stat-Ettna.
till denstatsbidraghar bl.a. inneburitbesparingstgärdernaliga att

harbesparingsåtgärderstatligaAndrakommunala sektorn dragits in.
exempel på-Tillutgifter.landstingenskommunernas ochpåverkat

utgifternasocialförsäkringarnaersättningsnivåerminskade iverkar
statsbidrag.för

emellertidkommunala sektornhade denlågkonjunkturen ettTrots
år medföljdoch eftersparande år 1993finansiellt 1992positivt aven

År påkommunala sektorndenunderskott. och 1995 visar nytt1994
sektornkommunalaundvika densparande.negativt För attattett
arbets-verksamheter hardriftenkostnader förlånefinansierar enav

på de kom-kravföreslagitFinansdepartementetinom attatt ettgrupp
kommunallageninförasbalans, skall iskallmunala budgetarna ivara

Ds 1995:57.
upplå-ökad statligsåväl höjda skatterförEftersom utrymmet som

utveck-beskrivnaovanståendeharbegränsatharning ansetts vara
of-på denomvandlingstryckstarktfunnitsinneburit detling ettatt

lågkonjunktu-följdtillbegränsadesektorn.fentliga Trots avresurser
utförs där.definns ändå behov tjänster somavren

finanseroffentliga sektornsdenkanSammanfattningsvis sägas att
samhällseko-beroende denstarktverksamhetoch därmed dess är av

deförgäller besparingarutvecklingen. detnomiska När att sanera
/1995 96genomförda.många redan Ifinansernaoffentliga är prop.

skall ioffentliga finansernamålet dehar regeringen attangett vara
och regeringenfortfarandeBudgetunderskottetårbalans 1998. är stort

dessa.hålla fast vid saneringenatt avavser
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8.4.2 Strukturella orsaker

Underskottet i finanser och därigenom besparingarstatens påstatens
kommunsektorn förklaringär bakom offentliga sektorns omvand-en
ling. finnsDet dock långsiktig, strukturell förklaring. Lång-en mer
tidsutredningen skriver följande:

"De offentliga anderskotten allvarligt hot välfärden.är Däremotett mot
underskotten inte det enda skäletär till behovet omställning denav en av

offentliga sektorn. En faktoravgörande den offentliga sektorns inver-är
kan den allmänna ekonomiska utvecklingen. Pä rad olika områdenen
pâverkas olika aktörers val skatte- och tranfereringssystemen ochav av
den offentliga konsumtionen. harDetta betydelse för tillväxten istoren
ekonomin, och därigenom också för den offentliga sektorns fortsatta
nansiering" SOU 1995:4, 389.s.

Enligt Långtidsutredningen beror det begränsade förutrymmet
skattehöjningar främst på två faktorer. det förstaFör de flesta skat-ger

upphov till samhällekonomiska kostnaderter själva skatte-utöver
uppbörden, vilket hämmar tillväxten. detFör andra kan Sverige inte

längdeni beskatta relativt lättrörliga skattebaser mycket högre än om-
världen. taktI med ekonomin internationaliseras blir det allt svå-att

ha väsentligt högre skattetryckatt i Sverigeett i omvärlden.änrare

Långtidsutredningen påpekar dock för höga skat-att acceptansen
hänger med vilka offentligater och transfereringartjänstersamman

skattebetalarna erhåller och hur dessa värderas.

8.4.3 Gapet mellan behov och resurser

Kommunernas minskade inkomster enligt Svenskaär Kommunför-
bundet den främstaär orsaken till kommunerna framgentävenatt
måste minska sysselsättningen. Till detta kommer ökade kostnader i
samband med arbetslösheten, enligt Kommunförbundet kost-samt ett

löneavtal slöts år 1995. Detta innebärsamt tillsammans ettsom or-
dentligt tryck på den kommunala ekonomin, vilket kräver bespa-
ringar/ rationaliseringar. Kommunförbundet eftersom 3/4attanser

kostnaderna för den kommunala konsumtionen personal-utgörsav av
kostnader måste sysselsättningen kommunerna påverkasi bespa-av
ringarna Kommunförbundet, 1995, 5164-165.

Trots Kommunförbundet både räknar medatt rationalise-vissa
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efterfrågan kom-ökadsysselsättningsområdet ochutanförringar en
medpersonalenminskamåstekommunernafram till attmer man

påefterfråganökadmedförbundet räknar35 000 trots attpersoner,
förändringar.demografiskapåberoendebl.a.välfärdstjänster

ökadÄven med vissräknar1995:4SOULångtidsutredningen en
Långtids-skäl.offentligade tjänsternaefterfrågan sammaavav

sektornoffentligadenfördockhävdarutredningen utrymmetatt
offent-depå saneringendelsberorbegränsat. Dettaframöver är av

skattehöj-förbegränsadepå detdels utrymmetunderskotten,liga
ningar.

offentligamellanfinnsdetLångtidsutredningen ettatt gapanser
efterfrågan.framtidaförväntadedenochfinansiellasektorns resurser

följandepå sätt:slutasLångtidsutredningenenligtkanDetta gap
verksamhetenrationaliseringocheffektivisering av0

in-kommunernasföljd delsfår tillavgifter, vilkethöjda att0
efterfrågan dämpasdelsökar,komster att

offentligadvs.serviceutbud, vissaminskatellerkoncentrerat0
Så haromfattning.minskas ined ellerläggsverksamheter re-
biblioteks-ochbostadsförmedlingardet gällerskettdan när t.ex.

filialer
barn-ambitionsnivåer inomlägredvs. t.ex.ändrade tjänster,0

omsorgen
offentliganställdaförlöneutvecklinglångsammare0

idagarbetsuppgifterdedet tydligtSammanfattningsvis är att som
Frå-framtiden.iefterfrågas ävensektor kommeroffentligutförs i att

finansieras.ochde skall organiserasblir hurgan
syssel-minskartill nedskärningar,ledakanbesparingarAtt som

Även barn-avgifter inomhöjdaåtgärder t.ex.känt.sättningen, är som
följd. Besparingararbetsutbudminskatfåkan somsomomsorgen

kan ibarnomsorgenpåverksamhetskvalitetpåverkarkraftigt t.ex.
andraförsöker hittaföräldrarnaleda tilltroligenförlängningen att

arbetsutbud. Eftersomde minskar sittellerför barnomsorgformer att
fler-sannoliktdetär attlägre löner män,har ängenomsnittkvinnor i

arbetsutbud.kvinnornasminskaskulle väljaså fallhushålltalet i att
kapitel.idetta nästadiskussionEn tas uppom

jämförelseoffentliganställda ilöneutveckling förlångsammareEn
yrkenKvinnodomineradekönsintegration.motverkaandra kanmed

mansdomi-lönenivålägre änidagredanharvård ochinom enomsorg
förhållande tilllönenivån iarbetsmarknaden. Ompåyrkennerade
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andra sjunker kommer detta bl.a. motverka manligtattgrupper ett
inträde dessai yrken.

8.4.4 Vad innebär utvecklingen

Frågan den offentliga sektorns betydelse för sysselsättningen ärom
mycket komplex. Som framgått förändringarnaär ägersom rum av
mycket olika karaktär och de påverkas skilda sektorer. Det svårtärav

vadavgöra kan hänförasatt till teknisk utveckling, besparingarsom
och strukturomvandling.annan

Offentliga sektorns utbyggnad har förutsättningVarit för deten
höga svenska arbetskraftsdeltagandet. Välfärdsreformerna har ska-

förutsättningar för möjlighetenpat förena familjeansvar och för-att
värvsarbete. Samtidigt har arbetet organiserats med "kvinnovillkor"

den bemärkelseni arbetstider och arbetskontrakt utgåttatt ifrån att
de anställda har förstörst hem och familj och inte huvud-äransvar
försörjare. har förändratsDet i viss utsträckning på sistone. T.ex. har
andelen heltider ökat. Däremot har de osäkraste formerna tidsbe-av
gränsade anställningar ökat.

Arbetsorganisation och kompetensutveckling har diskuterats
mycket i samband med 1990-talets förändringar, bl.a. deni offentliga
sektorn. I bilaga till betänkandet diskuteras frågan forskarenen av
Marta Blomqvist. Viss verksamhet har privatiserats. Det svårtär att
få övergripande bild vad det innebär för sysselsättningen ochen av
de heltidsanställda där. företeelseEn uppmärksammats på sistonesom

förekomstenär "verksanpassade" arbetstider den bemärkelseniav
personal högrei grad arbetaratt deltid och ibland har delade skift.

Det naturligtär angeläget former föratt organisation arbetenya av
inte med eller förstärkersig konserverandetar könssegregerande
mönster.

betänkandetsl avslutande kapitel gör vi genomgången av prog-
vad gäller sysselsättning offentligi och sektor.privat Redannoser av

detta har dockavsnitt framgått de flesta bedömare räknaratt med en
sysselsättningsnedgång sektorn.inom Vidare förutser frånrapporter
AMS, SCB, Kommunförbundet m.fl. efterfrågan på flera deatt tjäns-av

utförs i sektorn kommerter efterfrågas framgentäven ochattsom
öka äldreomsorgen.inomt.ex. En viktigt samhällspolitisk fråga blir
alltså hur tjänsterna skall finansierasorganiseras och framtiden.i
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9 Föräldraförsäkring och barnomsorg

offentliga sektorns verk-Föregående kapitel handlade huvudsaki om
of-utförssamhet och roll arbetsgivare. verksamhet iDen somsom

kapitelfentliga sektorn innebär ofta till arbetstagarna. Dettaservice
tillhandahåller.handlar de offentliga sektorntjänsterom som

förutsättningarSociala reformer transfereringssystem skaparoch
konsekvenser föroch för förvärvsarbete, vilka får olikaincitament

har härkvinnor och exempel på det särbeskattningen. Vimän. Ett är
betydelsevalt diskutera föräldraförsäkringens och barnomsorgensatt

förhållande tillför kvinnors och arbetskraftsdeltagande imäns ut-
andra bety-vecklingen under 1990-talet. finns naturligtvisDet även

ochdelsefulla områden, arbetslöshetsförsäkringen pensions-t.ex.
frågor f.n. föremålinledningen redogör för devi ärIsystemet. som

för utredningsarbete.

framFöräldraförsäkringen9.1 växer

År reformerades årinfördes moderskapspenningen 1963.1955 som
föräld-år syftet bådaföräldraförsäkringen infördesNär 1974 attvar

föräldra-med barnet och uppbäraskulle kunna hemmastannararna
beloppkom då utbetalas medFöräldrapenningpenning. att samma

vikti-garantinivån. principielltsjukpenning, dock lägst till Densom
demföräldrarna själva fickförändringen avgöragaste att vem avvar

hos barnet med föräldrapenning. Samti-skulle hemmastannasom
för förälder till sjuk-föräldrapenningen infördesdigt med den rättnya

föräldrapenning. Tankenför vård barn senare tillfälligpenning av
underlätta för familjermed föräldraförsäkringenden attattvarnya

praktiken har reformen dockdela på hushålls-och förvärvsarbete. I
då bidragit till kvinnors högahaft betydelse för kvinnorna, denstörst

föräldraförsäkringenarbetskraftsdeltagande. användningMännens av
vilket bl.a. harfortfarande liten förhållande till kvinnornas,iär att

det obetalda arbetet.med den traditionella uppdelningen Engöra av
årens lopp.för har ändå skett under Männensökning mänsvag

fortfarande liten utsträck-påverkas dockarbetsmarknadsmönster i
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föräldraskapet.ning av
Föräldraförsäkringen möjliggör allt för bådeväljatrots attunga

föräldraskap och arbete. skiljer Sverige från andraDetta europeiska
länder. Konstruktionen den svenska föräldraförsäkringen bör haav
ökat kvinnors arbetskraftsutbud, främst beräk-ersättningenattpga.

utifrån lönen. Systemet har alltså skapat förincitament etableringnas
på arbetsmarknaden före barnafödande.

faktum framföralltDet kvinnor föräldraförsäkringenutnyttjaratt
förefaller ha effekt.utestängande förväntasäven Denen som vara
borta från förvärvsarbetet kan bli mindre attraktiv arbetskraft.som
Kanske blir det tydligt tider då utbudet arbetskrafti ärextra stort.av

komma problemetsFör lösning lite introducerades årnärmare 1995att
den s.k. pappamånaden. Lagstiftaren ville därigenom möjliggöra för
familjerna dela på hemmet och därigenom uppnåi bättreatt ansvaret
balans på arbetsmarknaden.

Föräldraförsäkringen består dels föräldrapenningen beta-av som
las för dagar efter450 barnets födelse, dels tillfällig föräldrapen-ut av

betalas då barnetning sjukt. Tabellen till högerär ärutsom en sam-
manställning de förändringar skett föräldraför-större inomav som
säkringen och den tillfälliga föräldrapenningen mellan och1974 1996.
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1974-1996föräldraförsäkringeninomFörändringar

Är TiiifälligFöräldrapenning
föräldrapenningGaranti-dagar ent. Ersätt-Antal

ningsnivåsjukpenningnivån dagar

åroch10 dagar/familj°/o 0180 901974

1 barndag/familj med121977
2 barndag/familj med15

dag/familj med 3 barn18

302401978

årdagar/barn och90 602701980
för i10-dagar sam-pappan

födelse,med barnetsband
°/oersättning90

1989 360

årdagar/barn och1201990

Ersättningsnivå förstaför de1991
%sänks till 8014 dagarna

från föräld-Kan föras90 % över30 "mamma-dagar"1995
till"pappa-dagar" 90 %30 somannan vuxenrarna

vårdar barnet%80300

Ersättningsnivån %7590"mamma-dagar" 85 %1996 30
%"pappa-dagar" 8530
%300 75

Riksförsäkringsverket, RFVKälla:
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Ersatta dagar med föräldrapenning 1974-1994

Antal dagari 1 000-tal

60 000 7 i r - i i

50 000

40 000 -

30000 /J i a

1978 1982 1986 1990 1994

Mammorna tar ut merparten föräldrapenningenav

Figuren Visar ökning antalet dagar med för-stor uttagnaovan en av
Ökningenäldrapenning mellan och1974 1994. beror sannolikt på de

förändringar försäkringeninom ikraft underträtt perioden.som
Mammorna står fortfarande för de dagarna.merparten uttagnaav
Efter de år föräldrapenningen20 funnits 89 %tog utsom mammorna
och dagarna år11 % 1994.papporna av
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1974-1994tillfällig föräldrapenningErsatta dagar med

Antal dagari 1 000-tal
6 000

W5 000

Män

0004

3000 -

2000
Kvinnor

1000 g

0 . ., ,
1990 199419861978 19821974

Källa: RFV

tillfällig föräldrapenningJämnare könsfördelning vid uttag av

sjukt.barnet Ikan bl.a.tillfälliga föräldrapenningen när ärDen tas ut
sjukpenninggrundandeersättningsnivån dendagsläget %75är av

före-för barn under år sekan användas 12inkomsten och förmånen
gående tablå.

med tillfällig föräldrapenningdagarOvan antaletvisas uttagna
Även ökat underantalet dagardenna figuråren Visar1974-1994. att

gradvis.försäkringen utökatssannolikt beroende påperioden, att
Årvid föräldrapenning.Könsfördelningen jämnare änär uttag av

dagarna 34.%1994 66 motuttog pappornasmammorna av
påräknatbarn underanvändes dagar 1994Genomsnittligt 7 per

kvin-för. dessa dagaranvändes 7de barn försäkringen Av togsom
dagar.och 2,34,7 männenutnorna
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Vid jämförelse mellan figurerna på föregående uppslag kanen man
det totalt gånger fler10 föräldrapenningdagar da-notera att äntas ut

med tillfällig föräldrapenning. kanFigurerna falsk före-gar ger en
ställning skulle flermännen dagar med tillfällig föräldra-att ta utom

med föräldrapenning.penning Såän alltså fallet.inteär

Pappornas utbildning och yrke har betydelse

Som det föregåendevisats i har antalet dagar männen utnyttjatsom
ökat, fortfarandeäven använder föräldraförsäkringenmännen iom
betydligt mindre omfattning kvinnorna. gäller, figurernaän Detta som

tidigare,visat särskilt föräldrapenningen. Riksförsäkringsverket vi-
i studie "Vilka1993 kom hem" bl.a. utbildning, ål-attsar en pappor

der, yrke civilstånd verkar ha betydelse för föräldra-samt uttaget av
penning.

Andelen föräldrapenning ökar högre utbild-tar utpappor som
bådening de själva och har. utbildningAven verkartypmamman av

ha betydelse. medPappor estetisk, humanistisk, religiös eller peda-
gogisk utbildning fler dagar med lant-än ochtar ut t.ex.pappor
skogsbruksutbildning, och serviceyrken polis och brandförsvar.som

flestMammorna dagar hon har utbildning förtar ut ettom en ser-
viceyrke och antal hon harminst estetisk, humanistisk ellerom en
religiös utbildning.

Pappornas yrkesbakgrund spelar roll. Pappor typiskainomstor
"kvinnoyrken" i utsträckning föräldrapenning.större Sammatar ut
sak gäller för arbetar offentliginom sektor jämfört medpappor som
dem arbetar deninom privata sektorn.som

Äldre fler dagar Medän dettar ut ärpappor yngre. mammorna
färretvärtom. De dagar äldre de detta avseendeär. I dentar ut är

där båda föräldrarna år denär 34 ojämställdaöver minstgrupp grup-
undersökningen.i Den jämställdaminst den där bådaärpen gruppen

föräldrarna mellan och år.är 20 24 denna skillnadenI är mel-grupp
lan och antal dagar RFV, 1993.störstuttagnamammans pappans

Enligt studie SCB det kvinnornas utbildningär spelaren av som
roll för omfattningenstörst högremännens Ju utbildninguttag.av

kvinnan har, desto fler dagar SCB 1994.tar utmannen
Sammantaget verkar förändring för små barn mellanen av ansvar

könen på utvecklingenväg, går långsamt.även syssel-Förvara om
kan detsättningen kanske leda till mindre mönster ävenstereotypa

inom förvärvsarbetet. I studie Ulla Björnberg framkom atten av
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påländer sigfrån andra sinskiljer något i isvenska mänsigmän syn
hänförastroligen kanarbete, vilketförhållande till familj ochsjälva i

1994.svenska Björnbergtill det systemet

offentliga barnomsorgen9.2 Den

skolbarnsom-Förskoleverksamhet ochstårSocialtjänstlagen "I att
med hänsynomfattning det behövstillhandahållas denskall isorg

behov"studier eller barnetsförvärvsarbete ellertill föräldrarnas eget
1980:620.SFS

årfyllttillhandahållas barnskallFörskoleverksamheten ettsom
barnSkolbarnsomsorgenuppnått skolpliktig ålder.inte uppavsermen

Socialtjänstlagengrundskolan. ärinskrivnaår och i12 ärt.o.m. som
finns det kommu-detgäller barnomsorgen. Trotsalltså tydlig detnär

skallplatsförskriverfölja den.klarar Lageninte attattsom avner
kom-eller förvärvsarbetar. Vissaföräldrar studerarerbjudas barn vars

detIbland lederåt arbetslösa.därför barnomsorgerbjuder intemuner
förfogandearbetsmarknadensstå tillarbetssökande kantill inteatt

ordnad.därför barnomsorgen inte äratt
ökat.harkommunala barnomsorgendenAntalet barn vistas isom

kommunala barn-den1-6-åringarpå sida antalet ivisarFiguren nästa
antalet barnhar ifigurenmellan och 1994. Som visar1970omsorgen

familjedag-antalet barnperioden, medan idaghem ökat helagenom
daghem harAntalet inskrivna barn ikonstant.hem variti stort sett

årökat med under 1994.3 %
den7-12-åringarsida antalet ifiguren på visarnedreDen nästa
härtidsperiod.motsvarande Avenunderkommunala barnomsorgen

Antalet inskrivnaframförallt under årökning, 1994.har skett storen
barn.med caår 36 500på fritidshem ökade under 1994 27 %barn

Ökningen blandsärskiltalla åldersgrupper,har varit i storstor men
verksamhetenförändringavspeglar den i6-7-åringarna. Detta som

"sexårsverksamheten".den s.k.skett genom
1990-talet.underökat kraftigtharAntalet barn barnomsorgeni

år inskrivna iåldrarnafanns barn 0-12Vid slutet år 532 000 i1990av
antalethadeåroch familjedaghem. Fyradaghem, fritidshem senare

med 20till ökning än %.ökat 645 000, meren
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Barn med kommunal ålderefter 1970-1994omsorg
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Källa: SCB, SM Förskolor och fritidshem Socialstyrelsen,samt Socialtjänststatistik 1995
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för kvinnors arbets-betydelsedå barnomsorgenPå vilket harsätt
"plot-diagram"sida överfiguren på ärmarknad nästaDen övre ett

förhål-kommunal barnomsorg iåråldern iandelen barn 1-6totala i
AK-talarbetskraftstaletdet relativatill samtliga barn,lande samt

arbetskraftstaletår. relativaDet20-64åldersgruppenför kvinnor i
arbetskrafteningår seiandel befolkningenhurmäter stor somav

från årsträcker 1970sigfigurenObservationerna ikapitel 2.vidare
förmotsvarande män.på sida visarfigurenundre nästatill Den1994.

direktkan överras-figurerna inte sägasresultatDe varagersom
samband mellan barn-finns positivtdetResultatenkande. visar ettatt

förSambandet gällerarbetskraftsutbud. inteoch kvinnorsomsorg
man.

barnomsorgensubventioneradeden offentligtUtbyggnaden varav
bland kvin-ökade förvärvsintensitetenför denförutsättningviktigen

syfteuttalatockså närförskoleåldern.med barn Dettai ettvarnor
verkstadsindustrin,framförallt inominfördes. Arbetsgivarna,den

barnomsorgs-skulle lösaför kommunernaargumenterade ivrigt att
År Curt-Steffan GieseckeSAF-direktörenframhöllproblemet. 1964

1995.daghem Svensson,särskilt behovet av
arbetskraftsbristpå denberoddeinställningArbetsgivarnas som

manlig. Denansågs billigarearbetskraft ändå fanns. Kvinnlig vara
för denockså betydelsehadeindustrinskettrationalisering inomsom

till skillnadvalde,arbetskraft. Sverigeefterfrågan kvinnligökade av
gradarbetskraftsutbud högreökat ipåTyskland,från satsaattt.ex.

arbetskraftsinvandring.ökadän
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åldernBarn åri 1-6 med kommunal barnomsorg AK-talsamt för
kvinnor åldernrespektive män i år,20-64 1970-1994
Andel % alla barn i åldermotsvarande med kommunalav andel %samtomsorg
i arbetskraften
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på9.3 Effekter kvinnors och mäns

arbetsutbud

beslut familjen skall hemma med bar-Ett inom stannaom vem som
föräldrapenningmed eller skall lämna barnet den of-inet om man

fentliga barnomsorgen påverkas många faktorer. ochNormer vär-av
deringar samhället och hos individen bör ha betydelse föri stor etten
beslut. den refererade studien bl.a. medI i avsnitt 9.1 visas mänatt
typiska "kvinnoyrken" utsträckning andra utnyttjari större än män
föräldrapenningen. kan tänkas dessa har någotDet mänatt annor-
lunda värderingar med typiskt "manliga" yrken.än män

tidigare refererade studien vilken betydelse inkom-Den visar även
har. med låga inkomster utsträckningMän i större än mänsten tar

med medelhöga inkomster föräldrapenning. tendens finnsSammaut
för kvinnorna, dvs. kvinnor med högre inkomster utnyttjaratt
föräldraförsäkringen mindre. Hushåll där har låg inkomstmannen en
och kvinnan hög vilka ovanliga kan tolkas deär mesten som- -
jämställda detta avseende. dessa hushåll dagari I 65tar utmannen
och kvinnan dagar hushåll där båda har medel-279 i genomsnitt. De
inkomst den skillnaden. Dåuppvisar istörsta tar utpapporna ge-

dagar och dagar RFV, 1993.nomsnitt 43 332mammorna
Resultaten refererade eko-den studien kan tolkas dei attovan som

nomiska Eftersom ersättningsnivåhar betydelse. dags-incitamenten i
läget sjukpenninggrundande förlorar familjen75 inkomst,är % av

på låta föräldern med den lägsta inkomsten föräldra-minst att ta ut
Vidare ligger den maximala på ersättningsnivånpenning. igränsen

föräldraförsäkringen vid basbelopp. högsta7,5 Den ersättningen som
utbetalas föräldraförsäkringen alltså basbelopp.i 75 7,5är % av

på sida inkomstfördelningen mellan kvinnorFiguren visarnästa
och inkomståret harhushåll ochmän i varje 1993. Kvinnan mannen
barn hushållet, gifta ocheller sammanboende, jobbar heltid 20-i är är

år. Uppgifterna figuren från centralbyrånshar Statistiska64 i tagits
SCB urvalsundersökning SCB, 1995. InkomstbegreppetHINK som
används ligger mycket begreppet sjukpenninggrundande in-nära
komst, dvs. lön plus företagarinkomster, sjukpenning och föräldra-
penning.

punkt figuren flera hushåll. Hushåll medVarje i representerar en
jämlik inkomstfördelning ligger längs tänkt 45-gradig linje. Figu-en

det finns betydligt fler hushåll hardär in-visar attren mannen en
komst basbelopp hushåll där7,5 kvinnan 7,5över tjänar änän mer
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Arbetsinkomst 1993 för gifta årheltidsarbetande 20-64 med barn
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basbelopp. Området där har inkomst basbelopp7,5övermannen en
och kvinnan ligger under denna har betydligt fler observatio-gräns

det förhållandet. Resultatetän särskilt förvånande.inteärmotsattaner
Vi sedan tidigare tjänar kvinnor.män änvet att mer

Det rimligt inkomstfördelningenär familjen på-inomatt anta att
verkar beslutet föräldrapenning. hushåll därEttuttagom av mannen
tjänar kvinnan, förlorar på låta hemma.än attmer mer mannen vara
Om basbelopp blirtjänar 7,5än incitamenten ännu star-mannen mer
kare.
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deltidsarbetandeheltids- ochför gifta1993Arbetsinkomst enen
år med barn20-64
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skill-med denföregående figurdata ivisasHär somsammaovan
hushållet. Ingendeltidsarbetande iochheltids-naden äratt enen

heltidsarbet-eller ärkvinnanskillnad det ärgörs mannen somom
till detslutadock sigkanplaceringpunktsvärmens attande. Av man

hushåll blirdessadeltidsarbetar. Förhuvudsak kvinnoräri som
för-medhemmalåta kvinnanstarkareincitamenten ännu stannaatt

äldrapenning.
liknandebarnomsorgsavgifter kandet gällerNär ett resonemang

alla kommunertillämpade 75 %Kommunförbundetföras. Enligt av
hushålletsdå påberäknasAvgiftenårinkomstrelaterad 1993.taxaen

inkomst.sammanlagda
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Daghemsavgiften för hushåll sammanlagtett tjänade 23 100som
kr/ månad i medeltal 1529 kr / månad för barn medelvärde förettvar
alla Sveriges kommuner år 1993. Ett hushåll med sammanlagden
inkomst på 39 400 kr/ månad hade avgift på 2153 kr/ månaden ien
medel för barn. Den maximala avgiftenett betalades föräldrarsom av

dennai inkomstklass 3 520 kr/ månaden för barn och kr/4 470ettvar
månaden för två barn Kommunförbundet, 1993.

Om inkomstskillnaderna familjeninom är och den beräknadestora
barnomsorgsavgiften blir hög, kan det finnas incitament till föratt
äldern med den lägsta inkomsten hemma med barnen.stannar Figu-

visar dei flesta hushåll har kvinnanatt lägre inkomstrerna ovan en
än Det därförär rimligt tänka högasig barnomsorgs-attmannen. att
avgifter får konsekvenser för kvinnors arbetsutbud på så desätt att
slutar förvärvsarbeta eller förvärvsarbetar mindre. Mäns arbetsutbud
kan å andra sidan komma öka.att

De behandlade har skapats med fördelnings-systemenovan en
politisk ambition. Dock får konstruktionen olika konse-systemenav
kvenser för kvinnor och fördelningspolitiskamän. Den ambitionen
har bara sträckt tillsig mellanutjämna olika hushåll.att Systemen har
i mycket liten omfattning hänsyntagit till inkomstfördelningen inom
hushållen.
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10 Teknik och jobbnya

tillverknings- och tjänsteproduktionen harStora delar automatise-av
beskrivsInformationsteknologi, har blivit begrepp. OftaIT,rats. ett

mål den redskap informations-medan iIT i sig, utgörettsom snarare
oftast fåSyftet med införa teknik arbetslivetsamhället. i är attatt ny

fått bådeeffektivisera arbetet. Utvecklingen harned kostnader och
för arbetstagarna, olikaoch konsekvenser sigpositiva negativa tarsom

för tekniska förändringens betydelseuttryck kvinnor och Denmän.
Of-omfattande litteratur.för samhälle och arbetsliv har beskrivits i

teknik stått fokus, bl.a. fordons-har mansdominerade arbeten och itast
tillverkning.

någradärför på utvecklingenexempel inomHär vitar upp
yrkesområden. naturligtvis ocksåkvinnodominerade harDe automa-

vård har ibland fått drama-handel, kontor, Dettiserats inom etc.-
för-uppmärksamhet motsvarandetiska konsekvenser mindre änmen

traditionellt manliga områden. har alltid varitändringar Kvinnor
teknikanvändare, lika ofta formgivare.intemen

och eko-På flera områden arbetslivet gjorde tekniska förändringari
för-nomiska svårigheter samverkan yrken och arbetsmomenti att

underminskade omfattning eller förändrades märkbart 1990-isvann,
arbetslösheten så snabbt ochtalet. bidrog hög grad tillDet i stegatt

åren ochkraftigt för början lågkonjunkturen. Mellan 1987imän av
medhar bygg- och tillverkningsindustrin minskat 260 0001995 ca

två Samtidigt harvilka tredjedelarän män. ma-personer, av mer var
många utslitande och arbetsmiljömässigtskiner detagit över mestav

dåliga arbetena.
arbetsorganisation ofta förutsätt-Forskningen visar äratt enny

för kunna mänsklig kompetens och tekni-tillvara utnyttjaning att ta
på så möjligt.kens kapacitet bra Datoriseringen vissasätt görett som

teknik-arbetsmoment överflödiga, innebär ocksåoch yrken attmen
måste eller högre kompetens för kunnaanvändarna ha utnyttjaattny

Arbetsinnehållet för-jobb skapas.tekniken maximalt dei nya som
teknisktframgårändras. studie SAAB grupporienteratl atten av

hierarkisktkönsdiskrimineringindustriarbete lägre gradvisar änav
arbete Gunnarsson 1994.organiserat
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finnsDet också exempel på arbetsorganisation och högaatt ny
krav på effektivitet bidrar till betydelsen in i "nor-att attav passa

allamen". Om laget hari begreppsapparat och referensramarsamma
går arbetet snabbare och smidigare. De inte kan få svårtinsom passar

hävda detsig i jobba. förefallersättet fallatt Det kunnai vissaattnya
drabba invandrare och kvinnor Aronsson al. och1994etsom grupp
Knocke 1994.

10.1 Kontorsadministrativa yrken

Kvinnodominerade yrken klassificeras ofta statistiken, vilketigrovt
bl.a. SCB har uppmärksammat SCB 1996. harDet bl.a. medfört att
den seglivade kvinnor finns färrei yrken fort-myten än månattom

frodas.sätter I nuvarande klassificering, Nordisk yrkesklassi-att
ficering, återfinns exempelvis flertal olika ingenjörer ochett sorters
tekniker uppdelade efter olika inriktningar, elkraft maskin-t.ex. m.m.,
teknik, kemiskt-tekniskt eller gruvtekniskt Vårdbiträden utgörm.m.
tillsammans med hemvårdare endast kategori.en

kontorsadministrativaDe yrkena också mängd skildarymmer en
arbetsuppgifter och befattningar indelade lika Tekniskär grovt.men
och utveckling medför olika förändringar för chefssekrete-annan en

på företag, kontorist på statligt verk eller sekre-ett stort ettrare en en
på familjeföretag.terare ett

Automatisering kontor började få betydande konsekvenser förav
sysselsättningen branscheni redan under åttiotalet,mitten då ut-av
vecklingen på arbetsmarknaden relativti övrigt Exem-var gynnsam.
pelvis försvann arbetstillfällen8 000 på det kontorsadministrativa om-
rådet åren Under1985-87. period ökade sysselsättningen to-samma
talt på arbetsmarknaden med 40 000 Mellan åren och1990personer.
1994 strukturomvandling och lågkonjunkturnär på allvar började sam-
verka, försvann arbetstillfällen100 000 kontorsbranscheni TCOca
1995.

Genom kontoren datoriserats, har de administrativa yrkena för-att
ändrats kraftigt i sitt arbetsinnehåll. har helt försvunnitVissa eller

andra yrkesgrupper.övertagits Utvecklingen har lett till ävenattav
arbetsorganisationen på kontoren har förändrats. Det svårtär sär-att
skilja vilka förändringar kan hänföras till teknisk utveckling, vadsom

beror på ekonomiska eller omvandlingstramaresom ramar annan av
strukturer.

Sammantaget har förändringarna medfört både utarmning och be-
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påkvarfinnsför de kontoristerarbetsinnehålletrikande ar-somav
uppgifter ti-cheferochhandläggareutförbetsmarknaden. Idag som

kontorsadministrativSamtidigt harbord.låg på kontoristernasdigare
tidigarearbetsuppgifterhandläggande änfåttpersonal ibland mer
överflö-skrivuppgifterrutinmässigamångateknikeneftersom gjort

databassökningellerprogrammeringlay-out,diga. Nya t.ex.moment,
strukturomvandlingenunderbästklarat sighar tillkommit. De som

akt lära sigtillfället ifått och tagitdehar attpå kontoren varit som
tekniken.den nya

blivit kontoris-själva automatiseringenarbetsplatser harPå vissa
ålagts sekreteraren,harsakfråga. "Dataansvaret" genomternas som

andrastödjaoch kanteknikendenlärtkompetensutveckling sig nya
arbetslös-prognostiserarAMSdataanvändningen. attyrkesgrupper i

kontorsarbetsmarknaden.högfortsatt inomheten kommer att vara
tillbaka.kommer inteförsvunnitarbetstillfällendeMerparten somav

Ökad medkontorsanställdaförendastAMSefterfrågan avance-ser
AMS 1996.informationsteknikkunskaperrade i

"slimning"hårdarbetsmarknaden,påförändringarAndra t.ex. av
kombina-personalkostnader iför förrädslaarbetsorganisation, stora

på kontorister-företeelserhar skapattekniska kravmedtion nyanya
och uthyrnings-exempel på det "in-ärarbetsmarknad. Ettnas

sekre-anställaförställetkontorspersonal. Imarknaden" att egnaav
arbetsplatseroffentligaochväljer privataväxeltelefonister etc.terare,

för-från företagarbetskraft"hyra in"alltid eller temporärtatt som
anställdaoftastpersonalenutlånade äryrkesgrupperna. Denmedlar

yrkes-andraföråterfinns ävenföretaget. Systemetuthyrandedetav
Arbetsmarknadspolitiskatillbilagaekonomer. lt.ex. ensomgrupper

uthyrningsbranschenbeskrivs1996:34betänkande SOUkommitténs
arbetsförmedling.offentligoch icke-

Vården10.2

Även för-tillbidragitförändringentekniskadenvården harinom
mel-uppgifterochoch förskjutningarbetsinnehålländrat ansvarav

sjukvårds-Yrkethögre.har blivitKompetenskravenyrkesgrupper.lan
Arbetsuppgifternalandstingen.försvunnit inombiträde har principi

automati-försvunnitelleryrkesgrupper,på andrafördelatshar p.g.a.
arbetsinnehåll,fåttharUndersköterskorna avanceratsering. mer

lä-endastarbetsuppgifterutfördelvissjuksköterskornamedan som
yrkes-förändratteknik harInförandetgjorde tidigarekarna avosv.
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rollerna i fallvissa också klargjort mellangränserna olika kom-men
petensområden. Insikten betydelsen behålla kunskapenattom av om
manuella metoder har ökat, vid rimlighetsbedömningart.ex. av prov-
resultat.

Arbetsuppgifterna för undersköterska på dialysklinik haren en
förändrats betydligtt.ex. under 1990-talet den tekniken.p.g.a. nya

Många arbetsuppgifter har blivit lättare utföra och mindreatt tid,tar
medan den frigjorda tiden dels går åt till utföra uppgifteratt som
tidigare sjukvårdsbitrådens dels sådantär förut lågvar ansvar, som
på sjuksköterskornas bord. Mycket inlärningen skerav genom
"learning-by-doing", dvs. undertränas arbetets gång.momentnya
Sjukhusens beställningssystem mediciner, hygienartiklar skerav osv.
allt oftare med hjälp informationssystem. Mycket beställnings-av av
arbetet med hjälp dator faller på undersköterskorna.av

Sjuksköterskors arbete har också i delar förändrats.stora Ett ex-
empel teknikanvändningär på röntgenområdet. Automatiseringen
på området har gått relativt långsamt hittills. Vissa de maski-av nya

utför själva arbetsmomenten alltidär inte anpassade till denner som
miljö de skall fungera framtidenl kommer dock digital bildteknik

underlätta arbetet,att framkallningsmomentett.ex. blirattgenom
överflödigt. Sjuksköterskan kan få tid till undersöknings-mer
bedömningar vilket innebär höjd kompetens. Samtidigt tillkommer
troligen mindre kvalificerade arbetsuppgifter såsom organisera deatt
digitala bilderna. Momentet dagensersätter vanliga manuellamer
upphängning bilder, uppgift tidigare föll på vårdbiträdenav en som
SHSTF 1995.

Även för andra yrkesgrupper såsom biomedicinska analytiker och
barnmorskor har kompetenskraven yrket höjtsi sambandi med hög-re
grad teknikutveckling, samtidigt yrkesgrupperna kommit tillav som
insikt betydelsen behålla kunskaperna frånatt manuellaom av meto-
der. Vården har traditionellt organiserats mycket hierarkiskt, ten-men
denser till förändringar finns. Ny teknik, kompetens, rationaliserings-ny
krav, försämrad ekonomi har lett till förändringar arbetsinnehåll,osv. av
arbetstider och ansvarsfördelning SHSTF 1995, SOU 1992:7.

Sedan tid tillbaka pågår arbete helai landet med syfteett da-en att
torisera med patientjournaler.systemet Alla landsting skall använda
enhetliga begrepp i sin inmatning journaler, vilket ställer kravstoraav
på samordning och effektivt utnyttjande informationstekniken. Detav
innebär omfattande förändringar rutinerna för många yrkesgrup-av

inom vården, också synliggörandeatt arbetsupp-ettper nyttmen av
gifter kommit till stånd SHSTF 1992.
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10.3 Distansarbete

emellanåt framtidsvision innebär allt-media diskuterasI atten som
arbetsuppgifter från skär-fler skulle kunna sköta isina sommarstugan

också bildgården eller hängmattan Västindien.i Det är som om-en
huldas teleföretagens reklam världeni över.

Önskan familjeliv förutspås ibland kunnaharmoniskt upp-om mer
tillradhuslängan förvandlasfyllas distansarbete. Kanske kangenom

båda föräldrarna kan arbeta ochsuperautomatiserade kontor där sin-
beroende dagissemellan dela barnen öppet-utan avupp omsorgen om

bostadsområden kunnatider eller stämpelklockor Kommer att
och fler familjer förverkliga"återbefolkas", lanthandlarna blomstra

och båtbygge på dendrömmar ekologiska grönsaksodlingarsina om
och pendeltågsåkningtid går åt till hämtning och lämningintesom

finns Underformell definition "distansarbete" inte.En ännuav
flitigt, och iblandår har fenomenet diskuterats närmareutansenare

brukar förståsdefiniering eller kategorisering begreppet. Det somav
så det kan utföras utanför kontoret,arbeteorganiserasätt attett att

företaget, möjliggjort hjälpmedelläkarmottagningen eller genom som
fax, stället kan arbetet skötaspersondatorer, modem, och Iinternet.

eller alternativhelt eller delvis hos kunden Ettpatienten. är attannat
hem med kontakt med arbetsgivarenarbetstagaren jobbar i sitt eget

informationstekniska hjälpmedel.genom
för-begreppet "distansarbete" ligger alltså oftast teknikI som en

Tekniken,för arbetsuppgifternas genomförande.utsättning ut-som
till ständig kontakt ochvecklas mycket snabbt, erbjuder möjligheter

geografiskt avstånd. lätt för dagligutbyte information Det ärtrots enav
distansarbete mycket utbretttidningsläsare få intrycket äratt att re-

har nyanserad bilddan. studerat fråganDe närmare avsom en mer
tilldiskuterar distansarbete relationförekomst och möjligheter och i

framställs oftaarbetsmiljö, och andra villkor. Distansarbetesäkerhet
efter individuellaarbete "fritt" ochsittorganiserassättett attsom

fråga livssituation,villkor. enskilda individens förhållanden iDen om
påverkar hurarbetslivet, familjeansvar faktoreri ärstatus osv. som

villkoren utformar sig.
"hemarbete".ILO-sammanhang diskuteras begreppet Distans-I

eller rekom-arbete ingår Antagande konventionvariant. avsom en
dominerarmendation diskuteras Sverigeinom organisationen. l män

flesta andra länder bådeså länge bland distansarbetarna. deI ärännu
kvinnlig förete-"hemarbete" och "distansarbete" huvudsakligen en

hänger ihop med arbetsuppgifternas karaktär. Sverigeelse. l ärDet
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den vanligaste distansarbetaren kvalificerad medtjänsteman storen
möjlighet själv bestämma arbetstideröver sina ochatt arbetsinnehåll.

dominerarMän bland arbetstagare med sådana villkor. andra län-I
der det vanligareär kvinnor utför mindre kvalificeradeatt tjänste-

eller tillverkningsjobb hemmen.i Det ofta "lösning" påärmanna- en
barnomsorgsfrågan.

Det osäkertär ännu vilken utbredning distansarbete har i Sverige.
Mellan 200 000 och 300 000 arbetar hemmeti dagminst ipersoner en
veckan. Majoriteten dem använder dock teknikinte arbetet.i Detav

oftast frågaär dagbarnvårdare och lärare TCO 1995.om
Även i EU diskuteras distansarbete flitigt. Under våren 1996 kom-

kommisionen forskarrapport distansarbeteatt utmer ge en om ur
könsperspektiv. Sverige ingår studien tillsammansi med andratre
medlemsländer.

I bilaga till vitboken distansarbete börjar forskaren Ursulaen om
Hews med dela distansarbetarnain femiatt Dengrupper. grupp som

"skärgårdsbilden" den absolutmotsvarar är minsta och verkar heller
inte växa särskilt snabbt. Störst utbredning har den distansarbetesorts

innebär delar jobbet sköts på distans.att Arbetsplatsersom av som
företeelse verkar knappast betydelsei i Europa. De har bl.a.avta stor
betydelse för sociala kontakter, informationsutbyte och inspiration.

Hon det befogat anlägga könsperspektiv på frågoratt ettanser om
distansarbete, eftersom det erbjuder både möjligheter och svårighe-

för arbetstagaren. Bl.a. hon förter romantisering företeel-varnar av
eftersom drömmen kunna arbeta med litet barn påattsen, ettom

oftast bara dröm.är justarmen en
För önskan bättre balans mellan arbeteatt och familj skall kunnaom

uppfyllas, krävs på avtal med arbetsgivaren och hus-inomnogranna
hållet. Arbetsfördelningen i hemmen fortfarandeär sådan kvin-att

arbetar hemma ibland "hamna"sig med förnor som uppger ansvar
barnen på dagarna och förvärvsarbetet på nätterna. Kvinnor har ofta
mindre inflytande påän arbetsplatser.män sina Risken för margina-
lisering och isolering kan bli vidännu geografiskastörre avstånd till
jobbet. slutsatsHuws blir distansarbete innebär många fördelar,att

utvecklingen måste ske med kunskap och hänsyn till kvin-men om
och villkor livetsmäns i olika delar Huws 1994.nor

Lennart Forsebäck beskriver situationen Sverigei på likartatett
isätt sin sekunder"20 till jobbet". Många familjerrapport kan kanske

bättre arbetstidersina efter de ålägganden finns hem-ianpassa som
distansarbete. Hos andra ökarmet, och livskvalitetenstressengenom

minskar. Bland de han intervjuat återfinns flera mänpersoner som
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förvärvsarbetardefamiljjobb och närmellanslitnaockså siganser
1995.Forsebäckhjälpmed IThemma av

arbetstillfäl-inneburitiblanddistansarbeteglesbygden har attFör
arbetstagarna ärsamhällen därbehållas. Iellerkunnat skapaslen vana

distansarbete inne-arbetstider, kanochjobbpussla med olikavid att
skär-s.k. telestugorna ipå Detill inkomstmöjligheterbära orten.nya
harresebranschen iBiljettbokning iflera.exempelgården är ett av

Regionalpolitiska satsningarstorstäderna.utanförförlagtsflera fall
medmöjliggjortshararbetstillfällentill utlokaliseringsyftat avsom

teknik.hjälp av

teknikochGlobalisering10.4

delarandratillfrånflyttats Europalängehar sedanTillverkningsarbete
utomlands varie-arbeteförläggaskäl förvärlden. Företagens attav

bland demajoritetlönekostnader. iKvinnor ärdem lägreEtt äravrar.
frihandels-bl.a.tillverkningsjobben ilågbetaldautför de mestsom

oftaArbetsvillkorenLatinamerika. ärochSydostasieni t.ex.zoner
södraleksaksfabrikerkinesiska kvinnor iIdag arbetardåliga.mycket

dag.USDmotsvarandepå 1liggerdär lönernaKina per
från före-tjänstemannaarbetenläggstid tillbaka även utSedan en

afrikanska och asiatis-amerikanska,på dearbetskrafttillEuropaitag
högkvalificerade arbets-låg- ochbådegällerka kontinenterna. Det

informationsteknologi inommed hjälputförasuppgifter kan avsom
övervaknings-Exempel på det ärtjänstesektorn.expanderandeden

turist-biljettstansning inomsignalsystem,ochbildskärmjobb genom
1994.refererad HuwsiPearsonmjukvarautvecklingochnäringen av

och till-framflyttaskanavancerad teknologi tjänsteralltmerMed
tillverkningssektornfrånskillnadTillblixtsnabbt.jordklotetbaka över

viktigt.likaalltidmarknadsnärhet inteär
högkvalifice-Latinamerika harochländerMånga i Asien numera

utbildar sigfler kvinnorarbetskraft. Allt t.ex.manligkvinnlig ochrad
utvecklingbl.a.efterfrågad kompetens, inommedtill civilingenjörer

finner kvin-Indien1995.al. IBrasilien Gaio i Mittermjukvara i etav
försäkrings-ochbank-arbetekvalificerat inomgradallt högreinor
efterfrågadeföretag. Kvinnorna ärutländskaofta hosbranscherna,

strejkarlägre lön,de begär ärarbetskraft eftersom noggrannare,som
al.Gothoskar i Mitteroftare ettid männenoch kommer i änmindre

1995.
medskerarbetsmarknadenglobaliseringvad denFrågan är somav
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hjälp informationsteknik får för konsekvenser könsperspektiv.av ettur
Av Sveriges går idag till 70 tillexport % EUs medlemsländer. De euro-
peiska länderna är mycket beroende varandra frågai handel.av om
Trots det detär mycket betydelsefullt för vad händer länderioss som
utanför den europeiska gemenskapen.

Paradoxalt kan länder tredjei världen med hög tillväxt tänkasnog
ha fördelar lägre grad automatisering idag kombinationi medav av
dålig infrastruktur. När energipriser sjunker och teletekniken utveck-
las, kan land investerar för förstaett gången i teknik lika gärnasom ny
köpa "det påsenaste" marknaden. Europeiska länder måste byta ut
komplicerade ländernär i Asien ellersystem Latinamerika kan "börja
från början" med fiberoptik Mitter 1996.t.ex.

När Sverige gick med i EU debatterades jämstålldhetsfrågan ofta.
detI korta perspektivet spelar säkert utvecklingen Sverigei och Eu-

roll förstörst kvinnor och på arbetsmarknaden.män I längreropa ett
perspektiv det dockär relativt okänt vad ekonomisk utveckling i öv-
riga världen kan få på vår arbetsmarknad. Det svårt förutspåär att
eftersom så många faktorer handelsavtal, tillväxt och fördelnings-som
politik och teknisk utveckling spelar in. Ingen ekonomi oberoendeär

förändringar på internationell nivå. Som på de flesta områden fårav
det sannolikt olika konsekvenser för kvinnor och män.

förefallerDet främst arbetsuppgifter deni privata tjänste-vara
sektorn kan bli föremål för internationellt distansarbete. Sådanasom
arbetsuppgifter företrädesvis kvinnor utför offentligi deregi isom
europeiska länderna okänsligaär än frågamäns i internatio-mer om
nellt distansarbete. Den lär barn läsa eller sköter äldreatt isom om
Sverige kan oftast utförainte jobbet från Indonesien eller Baltikum.
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Pågår något11 jämställdhetsarbete
egentligen

för olikaallmänna medel statsmakternaDe anvisar inomattsom
områden främja den enskildes förhållanden relation till arbetsliveti

haftdisponeras olika myndigheter. Medlens användning har bety-av
delse för utvecklingen på arbetsmarknaden under 1990-talet. De myn-
digheter bär huvudansvaret Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS,ärsom
Arbetarskyddsstyrelsen, ASS, Folkhälsoinstitutet, Glesbygdsverket,

Riksförsäkringsver-och Teknikutvecklingsverket,Närings- NUTEK,
ket, Statistiska Centralbyrån, SCB, Verket för högskolestudier,RFV,

Rådet för arbetslivsforskning. de centralaVHS, Förutomsamt myn-
digheterna har landets Länsstyrelser övergripande24 ett ansvar.

tillcentrala myndigheterna och Länsstyrelserna har bl.a.De upp-
gift ansvarområden åtgärder/respektiveinom sina anvisa insat-att

eller fördela på sådant det bidrar tillmedel större smi-sättett attser
dighet på arbetsmarknaden, förbättrar arbetsmiljön, bättre Vill-ger
kor på arbetsmarknaden och/ eller ekonomiskt skydd vid arbetslös-
het eller sjukdom. Under 1990-talet har anslagen till bl.a. arbetsmark-
nadspolitiken ökat kraftigt.

ställer krav på myndigheternaRegeringen "mainstreaming"att
arbetssätt skall tillämpas. innebär departementens verk-Det attsom

påställande myndigheter skall ha jämställdhetsperspektiv arbetetett
ansvarsområden. regeringskansliet efter-respektiveinom sina Inom

alla politikområden skall jämställdhetssyn sak-integrera isträvas att
frågorna och behandla jämställdheten Verksamhet vidinte som en
sidan från departementenHur varierar."mainstreaming" styrsom.
Ibland fastslås målet jämställdhet falli propositioner. I vissa angesom
målet först regleringsbrevet.i
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11.1 Enkät till berörda centrala myndigheter
och länsstyrelser

Enligt utredningens direktiv skall uppgifter verksamhet syf-om som
till bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden samlastar in.att

För få uppfattning hur sådan verksamhet bedrivits underatt en om
1990-talet sändes enkät till berörda myndigheter bilagase 3.uten
Sammanställningen syftar främst till beskriva jämställdhetsarbetetatt

myndighetsutövandeti på arbetsmarknadsområdet. Den ingagör an-
språk på fullständig bild vilket jämställdhetsarbeteatt ge en av som
sker arbetslivet.i

bad myndigheternaVi beskriva vilken utsträckningi medlen an-
kvinnor och olika behov och förutsättningar.mäns harHurpassats

myndigheternas arbete med bryta könsuppdelningen på arbets-att
marknaden bedrivits Har aktivainsatserna varit eller passivamer
under lågkonjunkturen Enligt vilken policy har fördelatsmedlen
Använder myndigheternasig könsuppdelad statistik Genomförav
de regelbundna analyser hur beslut och Verksamhetsinriktning på-av
verkar kvinnor respektive Enkäten skickades tillmän. Jämställd-även
hetsombudsmannen, JämO, för kännedom.

vill förmedlaHär vi ögonblicksbild framkom. Någraen som av
skrivelserna från de centrala myndigheterna kompletterades med in-

telefon.tervjuer Materialet håller för alltför långtgående slut-inteper
Vårt bestämda intryck det väsentligtär är regerings-satser. att att

kansliet vidareutvecklar dialogen med myndigheterna om man me-
allvar med kravet på jämställdhet skall införas ordinarie verka-iattnar

samhet på alla områden och alla nivåer.

från11.2 Svar de centrala myndigheterna

Myndigheterna tillfrågades dels vilken verksamhet de bedrivitom
under lågkonjunkturen för främja jämställdhet och bryta köns-att
uppdelning på arbetsmarknaden och vilka derasprinciper styrom som
arbete på området. frågaEn handlade huruvida myndigheternaom
använder könsuppdeladsig statistik. Dessutom ville vi vetaav om
de regelbundet genomför analyser vilka konsekvenser beslut ochav
Verksamhetsinriktning får för kvinnor och män.



jämställdhetsarbete. 179någotPågårSOU 1996:56 .

Verksamhet11.3

AMSArbetsmarknadsstyrelsen,

köns-Arbetsmarknadsverketmålen för ärövergripandede attEtt av
förstaskallskall brytas. iarbetsmarknaden Dettapåuppdelningen

utbildningsinsatser.ochväglednings-uppnås ordinariehand genom
särskildår förbudgetår sedan 1993milj.kr.har dessutom 30AMS per

arbetsmark-könsuppdeladebryta denprojektverksamhet syftei att
ijämställdhetsfrågor.personalendenför utbildningnaden och egnaav

gjordelågkonjunkturenunderarbetslöshetenstigandesnabbtDen
Ätgärdsvolymernapå hårdaarbetsmarknadspolitiken sattesatt prov.

främsteftersomarbetslösablevFler kvinnorökade markant. män än
åtgärderandel idrabbades.mansdominerade branscher Kvinnors

Vad däremot intearbetslösa.andel demotsvarade deras ana-somav
klaradebranscher sig. Dess-mansdomineradelyserats hur kvinnor iär

förde-åtgärdernakostnader förstudierheltäckandesaknasutom av
lat på kön.

desammansättningen ibakgrund och behovarbetslösasDe styr
påhararbetsförmedlingen leder. Detvägledningsgrupper senaresom

särskildaordnabehov väg-finnastid sigvisat attett stortt.ex. av
arbets-frågaår. Ofta detför 45kvinnor ärledningsgrupper över om

kontorsbranschen.lösa från
måste ske lång-könsuppdelningennå målet brytaArbetet för attatt

arbetsmarknadspolitik. AMSkonsekventsiktigt och med attanseren
varandra. Somibland motverkararbetsmarknadspolitikenmålen för

skallmöjligtså utsträckningåtgärderna iexempel nämns storatt som
jämställdhets-arbetsmarknaden. motverkarDetåtergång tillpåskynda

långsiktiga strategier.ofta kräversträvan som
arbetsmark-derikstäckande analysnågonharAMS inte gjort av

med utgångs-stödförmåga fungeraåtgärdernasnadspolitiska att som
under 1990-talet.behovspecifikt ochkvinnors mänspunkt i

jämställdhetsarbete utpekasförfastställtAMSden policyI som
uppnå jämställdhets-viktiga arbetetsärskilt ifyra områden attsom

målen. De är:

utbildningarotraditionellaöka antalet0
deltidsarbetslöshetenminskapå alla möjligheter attta0 vara

ochkvinnorutslagningshotade mänstötta0
möjligheternaför ökaokonventionella lösningarpå attta0 vara

glesbygdenvill kvarför kvinnor itill arbete stannasom
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Rådet för arbetslivsforskning

Rådet för arbetslivsforskning bildades år 1995 och bl.a. Arbetsmiljö-
fonden avvecklades för uppgå deni verksamheten.att Inomnya ra-

för Arbetsmiljöfonden genomfördes det s.k. KOM-programmetmen
bokeni "Att landetavrapporterats göra jämställt" Hagbergsom et

al. 1995. Arbetslivsfondens verksamhet upphörde år 1995 och inbe-
"Alpha Q" samlingsnamn för flera projekt med syf-ettgrep som var

förbättra arbetsorganisationtet ochatt arbetsmiljö för bl.a. typiskt
kvinnodominerade yrkesområden. Verksamheten finns dokumente-
rad i flertal förvaltasett Rådet för Arbetslivs-rapporter, som av
forskning.

Rådet för arbetslivsforskning har programområden. demInomtre
skall kvinnors villkor arbetsliveti särskilt lyftas fram. Dessutom kom-

finnas särskildatt prioriteringskommitté. Rådet omfat-mer en ger
tande anslag forskning.till Målet bedömningskommittéernaär skallatt
ha jämn könfördelning. enkätsvaretl påpekas det råder manligatt
dominans bedömningskommittérna.i finnsDet ännu ingen statistik

könsfördelningöver hos forskarna för inkomna och beviljade forsk-
ningsprojekt.

rådetsInom verksamhet finns också för arbetsvärde-ett program
ringsfrågor.

Statistiska Centralbyrån

Statistiska Centralbyrån, SCB, har särskilt statistikprogram förett jäm-
ställdhet. Programmet har samordnande uppgift arbeta föratt atten
statistiken både kvinnorvisar och sakenhetmän. Varje har eget an-

för den producerade statistikenatt könsuppdelad.presenterassvar
Sedan drygt årtio har SCB med jämna mellanrum producerat "lat-en
hund" med statistik kvinnorsvisar och livsvillkor.mänssom

Övriga myndigheter

Arbetarskyddsstyrelsen, Riksförsäkringsverket och Folkhälsoinstitutet
rapporterade verksamhet syftat till belysa hälsofrågorattom som ur

könsperspektiv.ett
derasAv skrivelser framgick hälsan och välmåendet påverkatsatt

kraftigt under lågkonjunkturen. Förändringarna olika för kvin-utser
och Arbetslöshet,män. ekonomisk påverkar könen olika.stressnor osv
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harlågutbildade kvinnorsärskiltfleraframgårDet rapporter attav
deföljd dettaarbetsskadorstressnivå ochhöjddrabbats som avav

centraltavslutatnyligenArbetarskyddsstyrelsen haråren. ettsenaste
kvinnorskunskapensyftade till ökatillsynsprojekt att omsom

tillsynsformer.tillämpningarbetsmiljöförhållanden och avom
kon-arbetslöshetensskriftRiksförsäkringsverket har gett ut omen

uppgifter.könsuppdelademedsjukskrivningarsekvenser för

"Mainstreaming"11.4

tillämpar "mainstreaming"somtillfrågades deMyndigheterna ar-om
verksamhetsområ-allatidigareinnebär, nämnts,betssätt. Det attsom

myndig-jämställdhetsperspektiv. Majoriteteninbegriperden ett av
jämställdhets-deras ambitiondvs.svaradeheterna positivt, attatt var

ochpolitikområdenochalla aktiviteterperspektiv skall genomsyra
"brevid".sakfrågaenskildskalljämställdhet inteatt vara en

övergripandemedhandläggaredessutomflesta harDe ansvaren
main-framkom principentelefonintervjuerför frågan. I att om

beroförefallerdefinition.formell Dethar någonsällanstreaming
sakfrågorderas präg-kunskaper,enskilda handläggaresmycket på om

ellerjämställdhetsperspektiv inte.las av

Statistik11.5

uppgifterinnehållaskallofficiell statistikpåbjuderLagstiftning att
frå-besvarademyndigheterochpå kvinnor Defördelade män. som

beställaellerpubliceragenerellt använda,statistik sade siggan om
"kunskap".samtidigt Detefterlystestatistik,könsuppdelad mermen

statisti-myndigheternasgällerkunskapoklart behovetär egenom av
offfentlig statis-myndigheternakanvänding eller att annananserom

har brister.tik
oftastkönsuppdelad statistikocksåtelefonsamtal framkoml att

ochfram den,så mycketdet kostaranvänds inte tanär extra att om
spal-sidor elleralltför mångafrågaför platsdet iinte stortar nyaom

ter.
tillresultatverksamhetenskvartal redovisaskall varjeAMS

dennaskallregleringsbrevetEnligtArbetsmarknadsdepartementet.
haroch Redovisningenpå kvinnorfördelad män.redovisning göras
påkravregleringsbrevets1995/96 skettfram till årsskiftet attutan
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könsuppdelning efterföljts. Arbetsmarknadsdepartementet har inte
heller efterfrågat uppgifterna. Sedan februari sker dock1996 den
kvartalsvisa redovisningen enligt anvisningarna i regleringsbrevet.

11.6 Analys åtgärderbeslut ochav

Ingen myndigheterna regelbundet någongör analys vad beslutav av
eller andra åtgärder denrör verksamheten får för konse-externasom
kvenser för kvinnor och sådanaIngamän. planer nämndes heller.

11.7 Sammanfattning

Det svårtär bilda sig uppfattning vilkenatt omfatt-av svaren en om
ochning tyngd aktiviteter syftar till ökad jämställdhet på arbets-som

marknaden har haft under lågkonjunkturen förhållande tilli annan
verksamhet. De centrala myndigheterna har krav på frånsig regering
och riksdag på olika beaktavis jämställdhetsaspektenatt arbe-i sina

Trots detta det lättär få uppfattningenten. jämställdhets-att att
ambitionen harinte fått genomslag helt i organisationerna. Inställ-
ningen till "mainstreaming" förefallermetod något vacklande.som

brytaAtt den könsuppdelade arbetsmarknaden verkar betraktas
mål i sig, svårt uppfylla.ärett Jämställdhet på arbets-attsom som

marknaden inte medel eller metod komma åt andraett attses som
problem. Vid de telefonintervjuer gjordes för ytterligare fåattsom

jämställdhetsfrågornas "ställning", och hur myndig-grepp om om
heterna på sitt uppdrag fråga könsuppdelningeni på arbets-ser om
marknaden, befästes några intryck från skrivelserna. Av samtalen
framgår debatt i samband med lågkonjunkturensatt konsekvenser
verkat bidra till frågorna fått framskjuten plats.att en mer

Att arbeta med jämställdhetsfrågor innebär ha arbetsuppgifteratt
med låg och frågorna betraktas mindrestatus viktiga ochsom
"mjuka". finnsDet påfallande lojalitet och vilja till hitta godaatten
tecken på utveckling inställningpositiv bland myndighe-moten mer

handläggare verksledningarna.ternas Några kommentarergentemot
"på förra distriktsgenomgången nämndet.ex. generaldirektören kvin-var

helt jag behövde skrivaspontant utan att PM dem" eller "detettnorna om
faktum vårt landsomfattandetvåårigaatt rapporten projekt trycktes,om ser
jag mycket positivt".som
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myndig-gällervadfrånintrycketbekräftadeIntervjuerna svaren
och mänkvinnorförkonsekvenserdvs.beslutsfattandeheternas att-

Strävandenbeslut.myndighetenspåverkarfaktorsällan är somen
allt blivitverkarochkvinnor män trotsförvillkoruppnå likaför att

tillframändaalltså inte atträcker1990-talet,underintensivare men
förfogar över.myndigheternamedeldebeslutpåverkafaktiskt om

Länsstyrelserna11

Läns-vid varjejämställdhetsfrågoritillsattesUnder 1995 experten
jämställdhetsfrågornaförövergripandehar det ansvaretstyrelse. De

länför sittstrategisammanställaskalllänen. Varje somi expert en
harDärefteroktober 1996.den 1till regeringenredovisasskall exper-
många länlänet. Idetgenomförs iför strateginatt egnaten ansvar

förefallermål. Länenjämställdhethaftpågåttprojekthar somsom
ochmetoderinrikting,bådegällerfrågorna. Detolikamycket iarbeta

med Länsar-samarbetetverkarlänI vissa t.ex.samarbetspartners.
medkontaktliteförefaller haandramedanutbrett,betsnämnderna

näringslivetmedkanskeochArbetsmarknadsverket osv.mer

stödfomerochProjektverksamhet11.9

förändringtillsyftarverksamhetnämndeLänsstyrelserFlera avsom
kvin-ambitionenOftastyrkesområden. är attkönsfördelningen inom
svårthaverkarProjektenmansdominerade jobb.tillskall lockasnor

konstaterandet:medinledsskrivelseresultat. Enuppnå störreatt

myndighets-allaharsammantagetkonstateralätt att"Det attår
arbetsmarknaden ikönsappdeladedenförsök brytainitierade grun-att

misslyckats".den

medgivande.ganska uppgivnadettaiverkar instämmaMånga län
tillskäletintebristandepåpekadeLänsstyrelse attEn varresurser

ochsamhälletstrukturer iutvecklingen,långsammaden utan snarare
verksamhetförefallerSammantagetkönen.bådahosinställningen

ochvanligareyrken"manliga"tillkvinnorfåtillsyftar attsom
Länsstyrelsen ikvinnodominerade.tillfå mänlyckosammare än att

karriärsmöjlighetersmålöneläget,lågadetskriverStockholm attt.ex.
kvinnodomineradedeltidsarbete inomofrivilligtförriskenoch yr-

sökabenägna attKvinnor äravskräcker män.kesornråden man-mer
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ligt dominerade områden.
I de flesta län pågår verksamhet skall främja företagande. Försom

detta arbete finns flera statliga stöd fördelas regionalt. Aktivite-som
förter fler kvinnoratt uppmuntra innebäratt bl.a.starta rådgiv-eget

ning och nätverksskapande.
Några talar det faktum det huvudsakligensvar att ärom män som

handlägger företagsstöd och regionalpolitiska medel länen.i Dess-
framgår skrivelsernautom stödenatt oftast harmerparten så-av av

dan utformning de bästatt manligt dominerade yrkesområ-passar
den. Sammantaget detta Fleramän. vittnar vissgynnar svar om upp-
givenhet inför möjligheterna förändra både stödensatt utformning
och länens arbete vid handläggningeget och bedömning i ärendena.
Enighet vilken strategi särbehandling eller integrationom råder- -
uppenbarligen inte.

En Länsstyrelse problemet ofta liggeratt hos kvinnornamenar
själva. harDe fel kvalifikationer. Lösningen på problemen är snarast

anställa kvinnor föratt handläggning och rådgivning i ärenden som
kvinnorrör vill bli företagare.t.ex. Skrivelsen säger:som

"Når det gåller regionalpolitiska företagsstöd, lokaliseringsstöd,
landsbygdsstöd småföretagsstödsamt har Länsstyrelsen mål attsom
minst 40 arbetstillfållenaprocent skall till det underrepresenteradeav
könet lås kvinnor då stödformerna i huvudsak riktar sig till mot-
klassiskt manliga arbetsplatser ... Det viktigtår att poängtera att
handläggarna sällan direktmöter motståndett hos arbetsgivaren, utan
svårigheten oftast ingenår kvinnlig arbetskraftatt intressseradårsom
och kvalificerad för arbetet finns tillgå."att

Ett län målmedvetetannat långsiktigtatt arbete med kon-menar
kreta mål på alla redan befintliga områden läneti är medicinen för att
komma närmare målet jämställdhet, än inrätta särskildaattom snarare
stöd för kvinnor eller handläggare jobbar med kvinnors arbets-som
marknad. fleraI län har universitet och högskolor uppmärksammat
problemet med "mansstrukturer". Bl.a. vid Chalmers tekniska hög-
skola finns utbildningslinje för kvinnliga civilingenjöreren ut-som
formats särskilt med tanke på kvinnors behov och intressen, vilket
Länsstyrelsen Göteborgs-i och Bohuslän berättar ettom som exem-
pel på vad kan förgöras i grunden förändraattsom mönster. Lik-
nande initiativ har tagits vid Luleå högskola.
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statistik11.10 Könsuppdelad

för avsiktregelbundet eller harflesta Länsstyrelser använderDe att
statistikenskrivelse medgavanvända könsuppdelad statistik. En att

förfrå-utredningenskönsuppdelad,regelbundetinte ärännu attmen
fortsatta arbetet.tankar" för detgivit "nyagan

ochanalys beslutLänsstyrelsernas11.11 av

åtgärder
beslutkonsekvensanalyserfråganMycket få berörde somavomsvar

besvarade frå-ansvarsområden. Depå myndighetens olikatas som
några sådana analyser.sade sig inte göragan

Sammanfattning11.12

Länsstyrel-ochcentrala myndigheternassamlade intrycket deDet av
ochbåde graden aktiviteterförfråganpå vår att avsernas svar var

åtjämställdhetsarbetet skiljerideologin sig avsevärt.styrsom
lä-imponerande kunskap läget iMånga Länsstyrelser har omen

olikakvinnors ochsammanhållen policy vad gäller mänsochnet en
något ak-ha påbörjatvillkor, medan andra störresig intesäger ännu

generelltförefallerjämställdhetsexperterarbete. Inrättandettivt av
frågornaha förändrat arbetssättet med avsevärt.

.13 Arbetsmarknadens parter11

fråga förändringarviktig rollArbetsmarknadens har iparter omen
exempel på verksamhetdempå arbetsmarknaden. badVi somom

jämställdhet arbetslivet.skall leda till ökad till i
tolv punk-medharArbetsgivarverkets styrelse antagit ett program

Över jämställdhetsprojektpå område. 80för jämställdhet verketster
s.k.verk, den ALVA-myndigheter ochhar genomförts på statliga inom

inriktats bl.a.och harverksamheten. Initiativet är partsgemensamt
chefer.fler kvinnligaoch rekryteringpå frågor arbetsvärdering avom

fannspå 1980-taletdetLandsorganisationen, LO, konstaterar att pro-
tekniskamansdomineradekvinnor tilljekt syftade till lockaattsom

kvinnorså Bl.a. "stöttes"Erfarenheterna positiva.yrken. inte somvar
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genomgått tekniska utbildningar sedan bort från sina yrken. Under
1990-talet har kvinnors andel bland metallarbetarna sjunkit, ef-t.ex.

de sällan har den alltmer eftertraktade yrkesutbildningen.tersom
arbetsorganisationNy har fall medförti vissa könsbarriärer bru-att

tits, fastighetsförvaltning.inom Beträffande verksamhett.ex. under
lågkonjunkturen LO att:menar

lågkonjunktur där all facklig kraft gär förhandlanästan atten
och försöka rädda jobbet dt sd många möjligt, kan ha förstå-som man
else för aktiviteter för bryta den könsuppdeladeatt arbetsmarkna-att
den inte prioriteras."

Enligt Landstingsförbundet deltidsarbete vanligt vårdenär inom men
andelen med heltidsarbete stiger.

Landstingsförbundet har genomfört projekt syftar till fåattsom
fler till vården.män Annan verksamhet har mål förändraattsom
arbetsorganisation, vidga yrkesroller och öka kompetensen. femI
landsting genomförs analys arbetstidsmodeller för arbetsgivaresattav
och arbetstagares behov bättre skall kunna mötas.

Svenska Arbets givareförenin har bl.a. framställtSAF, materialgen, som
vänder till kvinnorsig och vill företagmän vårdinomstarta t.ex.som
och SAF har också haft verksamhet vänder till kvinn-sigomsorg. som
liga chefer och projekt behandlar betydelsen förhållandekön isom av
till tekniskt industriarbete.

Svenska Kommunförbundet har programberedning för jämställd-en
het. diskuterasDär bl.a. kommunernas dubbla roll arbetsgivaresom
och serviceinstans könsperspektiv. beredningen beaktas kon-Iettur
sekvenser offentliga sektorns omvandling. flera kommuner på-Iav
går jämställdhetsprojekt syftar till bryta mönsterattsom genom
arbetsorganisation, locka fler till dagismänattgenom osv.

Svenska Akademikers Centralorganisation, SACO, bedriver bl.a. verk-
samhet skall syfta till minska löneskillnader mellan kvinnor ochsom

SACO pekar påmän. oroande utveckling för kvinnliga medlemmar i
samband med neddragningar offentlig sektori olikai publikationer.

Tjanstemannens Centralorganisation, bjödTCO, in utrednings-
sekretariatet till diskussion på skrivelsen. Vid sammanträ-som svar
det diskuterades det dystra arbetsmarknadsläge råder för storasom
medlemsgrupper, kontorsadministrativ personal starktt.ex. en-
kvinnodominerad Flera förbundsföreträdare vittnade äldregrupp. om
medlemmars svårigheter vid arbetslöshet, består finna lämp-i attsom
liga arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningar. TCO harnya
genomfört studier bl.a. distansarbete och löneskillnader.av



187SOU 1996:56

politikinternationellaNågra12 organs

alltjämställdhetsfrågoma störretillmätssammanhanginternationellaI
centraladeutpekasArbetsmarknaden mestbetydelse. ett avsom

genomgångföljerHärutvecklingen.påverkaförområdena avatt en
internationellapågår någraijämställdhetsarbetedet organ.som

unionenEuropeiska12.1

arti-Romfördragetsregleras ioch mänför kvinnortill lika lönRätten
likaochlönlikadirektiv annatfinns ettkel 119. Dessutom ett omom

tillbakatidSedanarbetslivet.och ikvinnor mänbehandling enav
jämställdhetsmål.bevisbörda idirektivförslagdiskuteras om

4:ekommissionenstillställningnyligen tagitMinisterrådet har
åren 1996gälla mellanskalljämställdhet. Detförhandlingsprogram

roll. Kommissio-centralharArbetsmarknadsfrågornaoch 2000. en
andelen"tilltagagandedenfastslår handlingsprogrammet attinen

sysselsättningstill-europeiskadeniarbetskraft varitkvinnlig motorn
på denkönsuppdelningensamtidigtkonstaterarDet attväxten". eu-

nödvän-förhindrardettaochkvarstår,arbetsmarknadenropeiska att
dig utveckling

. Regionalregionala aktiviteter.påliggerTonvikten i programmet
arbets-könsuppdeladedensyfte brytamedprojektverksamhet att

statistikmeddatabascentralochskall bl.a. initieras,marknaden en
informationsorgan,skapasDessutombyggas ettområdetpå upp.

nyskapandeutbytetochutvecklingenskall "främjaANIMA, avsom
mål".förverkligasyfte programmetsoch goda rutiner iåtgärder att

handförstajämställdhetsmål igemenskapensskalltidigareLiksom
på allaverksamhetall ordinarieifrågan integrerasuppnås attgenom

skallProjekten"mainstreaming".politikområden, dvs. somsesgenom
arbetsgruppverksamhet. Dentillidékällor gängseochkomplement

följauppgifttillharkommissionen attfinns inomjämställdhetför som
föravslutas inomochpåbörjasprojektdeutvärderaoch ramensom

kommerår publicerasVarje rapporthandlingsprogrammet. somen
led ifortskrider,arbetethur ettupplysningarinnehålla somatt om
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uppföljning och utvärdering jämställdhetsfrågorna.av
Andra åtgärder handlingsprogrammeti syftar bl.a. till höjaatt an-

delen kvinnliga företagare och underlätta för både kvinnoratt och
förenamän förvärvsarbeteatt och för hem och barn. Vidareansvar

understryks vikten socialpolitik grundar påsig individenav som som
minsta enhet i samhället, ickediskriminerandesamt för-attav
ställningar kvinnor och främjasmän skolan.iom

mångaI Europeiska Unionens medlemsländer pågår inten-av en
debattsiv "flexibilitet" och förekomsten "atypiska" jobb påom av

arbetsmarknaden. "Flexibiliteten" på många olika Nyli-ut sätt.ser
kommissionen "Atypicalut work... förrapporten " speglagen gav att

utvecklingen projektanställningar, timanställningar, deltidsjobbav osv
könsperspektiv. fleraI länder finns tecken tyder på kvin-ur attsom

ställning på arbetsmarknaden försvagats utbudnors störregenom av
visstidsanställningar Rubery al. 1995.et

Samtidigt pågår diskussion kommissioneninom möjlighe-en om
stävja arbetslöshetenten att arbetstidsförkortning eller arbets-genom

delning. Frågan debatteras även inom den europeiska jämställdhets-
politiken. flestaDe medlemsländer har kortare generell arbetstid än
Sverige. I EUs för ökad sysselsättning i Essen årprogram togssom
1994, fem punkter förantogs minska arbetslösheten.att En punk-av

handlar ökningterna tillväxtens sysselsättningsintensitet. Därom av
frågan förändradetas arbetstiderom upp.

EUs strukturfonder skall främja positiv utveckling på social- och
arbetsmarknadspolitikens områden. Sedan Sverige blev medlem deni
europeiska unionen, har svenska myndigheter och organisationer
möjlighet söka medel EUs fonderatt för utvecklingsarbete bl.a. påur

Ävenarbetsmarknadsområdet. här gäller "mainstreaming" som ar-
betssätt. Det förär ännu tidigt följa eller utvärdera någonatt svensk
verksamhet möjliggjorts med hjälp medlen. Det särskilda ini-som av
tiativet OW,N särskiltär stödja aktiviteteravsett lederatt till jäm-som
ställdhet på arbetsmarknaden bl.a. stöd till kvinnors företag-genom
ande.

Arbetsmarknadens på europeisk nivå harparter just slutit avtalett
föräldraledighet arbetstagare till månadersrättom ledig-tresom ger

het ekonomiskutan ersättning. Konsultationer frågani skydd förom
deltidsarbetande har nyligen inletts.
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FN12.2

detbeskrev Sverigeårdevelopment 1995UNDP Human report som
mellan kö-jämställdhetmedlemslandet frågajämställda imest om

erfarenheterpå ochmått kompetensinnehöllRapporten ett nyttnen.
"jämställdhetsindex".slagsarbetslivet,i ett

tyngpunktenPeking, låg ikvinnokonferensfjärde iUnder FN:s
rättighe-hälsofrågor och flickorsrättigheter,på sexuelladokumentet

innehållet dokumentet,utgångspunkt för ifastslogs attDetter. som
könenfrågor jämställdhet mellan regeringarsär ansvar.om

dokumentplats.har framskjuten DetArbetsmarknadsfrågoma en
förtill lika löninnehåller skrivningarförhandlades fram, rättomsom

deltidsanställdaför ilika rättigheterlikvärdigt arbete,lika och
fortbild-ochyrkesutbildninglika tillochsocialförsäkringssystem rätt

ochför kvinnorning män.
politikområdenförband vissamedlemsländer sig överFNs att se

och arbets-arbetsmarknadspolitikenjämställdhetssynpunkt, t.ex.ur
förutveckla metoder mätakomMötet även överens atträtten. attom

satellit-för redovisas iform tidsstudier,obetalt hemarbete, i attt.ex. av
på andra FN-byggde vidarePekingräkenskaper. Förhandlingarna i

socialafrånöverenskommelser FNsbl.a. påkonferensers resultat,
årKöpenhamn 1995.itoppmöte

ILO12.3

jämställdhetsområdet depå ärlLO-konventionernaviktigasteDe som
möjlighetlika lön ochtilldiskriminering,innehåller förbud rättmot

försILOförvärvsarbete.och Inomfamiljeansvartill kombination av
/ ellerochantagande konventionförhemarbetediskussion avomen

rekommendation.

MinisterrådetNordiska12.4

åren och 2000mellan 1995jämställdhet gällerfemårigt förEtt program
bl.a.frågorPrioriteradeministerrådets område. ärpå Nordiska

fråga löner, jäm-ekonomiska villkor ilikabefrämjande t.ex. omav
ochfamiljkombinationmöjligheter tillarbetslivet ochställdhet i av

för kvinnor ochförvärvsarbete män.
jämställd-nordiskårarrangeradeMinisterrådet 1994Nordiska en
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hetsministerkonferens, Nordiskt Forum, med kvinnors liv ochtemat
arbete.

Ministerrådet har även antagit för arbetsmarknad ochett program
arbetsmiljö under åren 1995 till där2000, jämställdhetsfrågorna skall

de olika arbetsmarknadsområdena. Ett målen för-ärgenomsyra av
bättrade villkor för invandrade.

12.5 OECD

Inom den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, finns en ar-
betsgrupp kvinnor ekonomin.i pågårDär projektarbeteettom som
syftar till belysa könsuppdelningen på arbetsmarknadenatt i
medlemsländerna, bl.a. antal fallstudier några "typiska"ettgenom av
kvinnodominerade yrken.

Eftersom många medlemsländerna OECD hari genomgått för-av
ändringar påverkats både konjunktur och strukturomvand-som av
ling, publicerade årorganisationen 1993 medrapport namneten
"Women and structural change". Särskilda konsekvenser för kvinnor
på arbetsmarknaden i medlemsländerna beskrivs där OECD 1993. l
samband med diskussionerna lyftes områdenvissa fram. anord-T.ex.
nades år konferens1992 kvinnor företagare.en om som
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Slutsatser13

utvecklingenhurbeskriver vibetänkandetföregående delarnadeI av
samhällsekono-präglastid1990-talet. Det ärundervarit avsomen

slutsatserdrasförändringar. Härstrukturellaochproblemmiska av
medavslutasBetänkandetochresultatentidigarede resonemangen.

fortsatt arbete.tilloch förslagutvecklingframtidavår påsyn

statistikenvad visar1990-talet -
medanårsbasis,påförsjunkitarbetslösheten mänharSedan år 1993°
dvs.månaderna,Under de"planar ut". senasteden för kvinnor

arbetslösheten sti-har1996,och börjanår 1995under slutet avav
mellanökathararbetslösadeandelför kvinnor. Kvinnorsgit av

lång-detillfrån 46 %. Av42 %december 1995ochdecember 1994
jämfört med 45 %december 1994kvinnor itidsarbetslösa 42 %var

årett senare.
år harunder 24hårdast. Mändrabbatsharochkvinnor mänUnga0

Sysselsätt-åldersgrupp.kvinnor iarbetslöshet änhögre samma
någrasedanförkvinnor mänför ändocksjunkerningen ungamer
förminskathararbetskraftstalenrelativatillbaka.månader De

unga.
helaunderhaft detoch harkvinnorarbetslöshethögre änharMän0

sjunka,börjadetotaltarbetslöshetenårSedan 1993, när1990-talet.
minskararbetslöshetsnivåSkillnaden iförsjönk den män.mest

arbetskraften i störrelämnatandelsmässigtharmellan könen. Män
1990-talet.underkvinnorutsträckning än

frågabäst ilänge klarat sigsåår har45 ännuPersoner över om0
45-54-åringararbetskraftsdeltagande. Det ärocharbetslöshet som

alltsåstatistiken inteHittillsarbetskraftsdeltagande. visarhar högst
situa-arbetstagaresför äldresiffrornaalarmerandede mestupp

anledningdet allfinnsdetta attarbetsmarknaden. Trotspåtion
arbetslösaäldremedverksamhetfrånvittnesmåluppmärksamma

AMSfrånyrkenellerbranscherförändrade t.ex.strukturelltfrån
med lågarbetssökandepåpekarTrygghetsstiftelsen. Deoch att

densvårt sighar orientera gentemotutbildningföråldradeller att
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arbetsmarknaden och finna stöd dei arbetsmarknadspolitiskanya
åtgärderna. förefallerDet särskilt gälla kvinnliga arbetssökande,
och erfarenheterna indikerar arbetstagarenär ål-att över vissen
der väl förlorar jobbet har de svårt komma tillbaka.att Kvinnor är
också överrepresenterade bland förtidspensionerade.
Deltidsarbetslösheten och undersysselsättningen har0 stigit. Kvin-

dominerar bland de vill öka sin arbetstid arbetsmark-nor som av
nadsskäl sedan år 1990. Främst finns denna önskan bland anställ-
da inom vård, handel personliga och kulturellasamt tjänster. An-
delen heltids-arbetande har stigit under period. Föräldrarsamma
till små barn har olika arbetstidsmönster beroende på kön. Män
förvärvsarbetar och kvinnor mindre. Män med barn under sjumer
år jobbar alla. Kvinnor med små barnmest lönearbetar minst,av

har ökat faktisktsina arbetade timmar under 1990-talet. An-men
delen deltidsarbetande har minskat. Fler jobbar heltid.

Andelen tidsbegränsade anställningar alla anställningar0 har to-av
talt förändratsintesett nämnvärt under l990-talet. Vikariaten har
minskat omfattning.i Däremot har andelen "kallaspersoner som
vid behov", dvs den osäkraste formen tidsbegränsade anställ-av
ningar, fördubblats.nästan Kvinnor klartär överrepresenterade.
Män dominerar i ökande form tidsbegränsade anställ-en annan av
ningar, nämligen objekts- och projektanställningar. Sådana anställ-

lederningar betydligt oftare "kallas vidän behov" till fasta anställ-
ningar.

Personer befinner sig utanför arbetskraften på0 sig självasom ser
Årpå år årsätt 1995ett änannat 1989. 1995 det klartär färre kvin-

sig hemarbetande. Kvinnor utanför arbetskraftennor som ser som
sig i utsträckningstörre än män studerande eller arbetssö-ser som

kande.

Utbildningsnivån har mycketvarit betydelsefull för0 sannolikhe-
undvika arbetslöshetten och föratt möjligheten etablera påsigatt

arbetsmarknaden under 1990-talet. Lågutbildade kvinnor och män
har haft problemstörst och klartär överrepresenterade bland de
arbetslösa och långtidsarbetslösa. Stora områden har förutsatts
strukturomvandling och lågkonjunktur i samverkan. Det gäller bl.a.
anställda tillverkningsindustrininom och inom kontorsadministra-
tion. Det innebär många jobben försvannatt inte kommerav som
tillbaka även tiderna blir ekonomiskt bättre. Statistiken överom
de nyrekryterades år 1994, kvinnorvisar med grundskole-attsom
utbildning betydligti mindre utsträckning än medmän samma
bakgrund fick jobb det året.
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frågalikavillkoren ioch ärhögutbildade kvinnor mänFör ommer0
högskoleutbild-medArbetstagarearbete.kommamöjlighet iatt

totalt inteharUtbildningsvalenarbetslöshet. setthar lägstning
lik-1990-talet,underbland Aventraditionellamindreblivit unga.

bryts.könsbarriärerstudierakademiskadettidigare, iär somsom
lokaladepåStrukturenfinns.skillnaderregionalaochlokalaStora0

för kvin-betydelseavgörandehararbetsmarknadernaregionalaoch
arbetskraf-liksomarbetsmarknaderna,påoch situationmänsnors
pendling."mobilitet"utbildning,frågabakgrund t.ex.itens om

huvud-näringslivet,Utbildningsnivå, sammansättning ortensav
betydelseharglesbygdstorstad ellerarbetsgivare,sakliga osv.

arbetslivet.för villkoren i

politikenförkonsekvenserolikasiffror ärAlla -

påolika villkorochkvinnor mänavseenden harallasåI gott som
Bilden ärkartläggningen.tydligtframgårarbetsmarknaden. Det av

"lät-har detvilket könentydigtalltidoch det intekomplex är som
förhållandearbetsmarknaden eller ipåtotalt"svårast"ellertast" sett

djupare inödvändigtframtiden. Det ärvillkor attförändrade itill
sigochnyanserad bild, inteskapa attmaterialet för att varesemeren

kun-Fortfarande saknasenhetligellerkvinnor mån grupp.ensom
funktionshindradebl.a.gällerområden.väsentliga Detpåskap vissa

svårt hittaocksåkönsperspektiv. Det är attarbetsmarknadenpå ur
och intearbetsmarknadsområdet månmänuppgifter på somsomom

norm.
på arbets-förhållandenpåverkarbeslutfattaharDen att somsom

till hurkännabaraalltsåbehöver intearbetslivetmarknaden och i
måsteStällningstagandentotalbefolkningen.försituationen utser

konsekvensereftersomuppgifterkönsuppdeladepågrunda sig av
för könen.bli olikakommersannolikhetmedförändringar största att

Ännu myndigheternade ansvariganågongenomför inteså länge av
fram-vilketkönsperspektiv,konsekvensanalysernågrapå området ur

utredningsarbetet.underkommit
Riksdagens revisorerbekräftar bilden.studierTidigare samman-

år Därjämställdhetsarbete 1995.ställde statensrapportt.ex. omen
använd-ochjämställdhetsfrågorna,AMS prioriteringdiskuteras av

arbetsmark-påkönsuppdelningbrytamedel försäskildaning attav
ochfråganprioriteringbrister ikonstaterarnaden. Revisorerna av

1995.Riksdagens revisorermedlenredovisning av
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Majoriteten de kommittéer tillsatta påär Arbetsmarknads-av som
departementets område följer inte det direktiv föreskriver attsom
sakfrågor föremål förär utredning inom regeringskansliet skallsom
belysas och analyseras jämställdhetsperspektiv. Styrning ochur upp-
följning från departementens ledningar förefaller inte särskilt konse-
kvent eller "ihärdig". Det tyder på hellerinte regeringskanslietatt
fullt åtminstone påinte arbetsmarknadsområdetut- har genomfört-

enhetlig förstrategi tillämpa "mainstreaming"att arbetssätt,en som
vilket innebär jämställdhetsfrågorna skallatt integreras allai politik-
områden.

Utbildning och arbetsorganisation

Könsuppdelningen skolani och i utbildningsval har föränd-senare
mycket litet under 1990-talet.rats Under de åren20-25 harsenaste

dock förändringar skett, främst akademiskainom studier. Samman-
innebär dettataget fortsättningsvismän ävenatt inom överskådlig

tid kommer ha tekniska och naturvetenskapligaatt kunskaper,mer
medan kvinnor har kompetens inom bl.a. de samhällsvetenskapliga
och sociala områdena.

Mäns andel de utbildar tillsig traditionella kvinnoyrkenav som
har heller förändratsinte nämnvärt. Erfarenheter från några Läns-av
styrelserna vittnar många har svårtmän tänkaatt väljasigatt attom

kvinnodominerat yrke.ett De "kvinnoyrken" behäftadeärattanser
med villkor frågasämre i lön, arbetstider och känner där-sigom osv,
för inte motiverade söka dit.sig Redan idag finns dock kvinnoratt
och harmän gjort otraditionella val. Det Viktigtär påredasom att ta
"vad händer sedan", för förenkla för "brytare".att Måletsom nya
måste varken yrken, arbetsuppgifter elleratt positioner skallvara vara
könsmärkta framtiden.i Kvinnor och måste kunnamän konkurrera

jobb.om samma
finnsDet positiva initiativ till förändring. Satsningar på utbild-

ningar hänsyn till både kvinnorstar och mäns lära,sätt såsom att att
fler kvinnor kännert.ex. hemmasig tekniskai och naturvetenskap-

liga studier är exempel på det. Eftersom morgondagens samhälle för-
modligen kommeräven behöva kanatt vårda, utbildapersoner som
och tala främmande språk områden idag kvinnodomineradeärsom-

behöver dessa kunskaper samtidigt uppvärderas och attrak-göras-
för bådativa könen.

Kvinnors i högagenomsnitt kompetens tillvarainte arbetsli-itas



Slutsatser 197SOU 1996:56

kunskaperinvandrarkvinnorsSärskiltpå mäns.sättvet somsamma
ochchefspositioneroftarebetydligtharoutnyttjad Mänär resurs.en

De inne-innehåll och organisation.arbetetsinflytande överhar större
utbildningsnivå ochderasgradhögre tjänsterhar motsvarari som

denutbildninghögre änformellt kräverpositioner somsom
ökadmåluppnåskallSverigefaktiskt har. Förarbetstagaren att om

hoskunskapensamladedentillvaraarbetslivettillväxt, behöver ta
arbetskraften.

ochkompetensutvecklingförnyadspelarsammanhangetdetI
ochförutsättningarbåda könensutgår frånarbetsorganisation som

Återigen ochkvinnor mänkunskapenroll.väsentlig ärvillkor, omen
denstrukturer, görålderdomligaangeläget inteviktig. Det är att som

förs imänniskan", över"normalastetill densvenske mo-mannen
organisationer.derna

sektornoffentligaUtsikter inom

harförvärvsdeltagande. Detkvinnligtmycket högtharSverige ett
offent-på denberodde detdelTill1970-talet.kraftigt sedanökat stor
år 1995kvinnornahälftenutbyggnad, nästansektornsliga även avom

där denFinland,länder,finnssektorn. Det t.ex.arbetar privatai
också förvärvsar-där kvinnorlikaoffenliga sektorn inte är stor, men

dock:kvarstårFaktumhög grad.betar i

kvin-svenskaförbetydelsehaftharstorleksektorns attOffentliga0
lika mäns.förvärvsarbetande nästande är storandel somavnors

arbetsmarknadenpåmånga kvinnorlikaland finnsnågotInte i0
påhar organiseratsoffentligt Sverigeutförs idär de tjänster som

något sätt.annat

sysselsättningenmedhändervadfrågan:centraladenDärför blir
naturligt-finnsomfattning Detminskarsektorn ioffentligadenom

frågornasig in ipå frågan. sätterDenentydigtvis inget omsomsvar
snabbtarbetsmarknaden, kommerpåoch situationkvinnors mäns

.diskussionen.förståmåstearbetsuppgifterna ifram till centrumatt
ocharbetsuppgifter tjäns-debehovfinnsstorlek,budgetensOavsett av

hurFrågansektor. äroffentligkvinnor iutförsfrämstidagter avsom
finansieras.ochproducerasskalltjänsterna

under 1990-varitomvandlingensektorn haroffentliga stordenI
Än harså längesysselsättningsmässigt.ochorganisatorisktbådetalet

fåttförändringarna intebesparingsbetingadeochorganisatoriskade
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fullt genomslag frågai sysselsättning. Effektiviseringar verk-om av
samhet i sig inteär negativt, målen för verksamheten kan uppnåsom
med bibehållen kvalitet. Om verksamhet blir billigare och effektivare
kan användas till andra angelägna områden. För sysselsätt-pengar

kanningen det innebära arbetstillfällen försvinner frånatt områdeett
uppstår på där de behövs bättre.ett Arbetsinnehålletannat för-men

ändras, måste inte nödvändigtvis bli sämre. Omställningen måstemen
dock hanteras med kunskap verksamheten och arbets-om om
uppgifternas innehåll. edskärningarN endast hänsyn till kort-tarsom
siktiga ekonomiska faktorer leder ofta till kvalitet försämre verksam-
heten dåliga och osäkra villkor församt arbetstagarna. Tydliga poli-
tiska ambitioner och mål nödvändiga.är

Bland de förändringar hittills skett offentligai sektorn finnssom
både exempel på "god" effektivisering och på kortsiktiga ned-
skärningar. De minst kvalificerade jobben har försvunnit.

Möjligheten sluta avtal mellan Länsarbetsnämndatt offentligaoch
arbetsgivare utbilda istället föratt kommunersäga iattom upp- -
och landsting verkar alltutnyttjas mindre. Samtidigt faller vissa av
avtalen Sammantaget bedömer liksomut. vi, bl.a. AMS och SCB att
detta kommer leda till uppsägningar ochatt stigande arbetslöshet som

huvudsaki drabbar kvinnor på kort sikt.
På längre sikt kan kanske bättre balans skapas. Efterfrågan på tjäns-

inom vård ochterna, utbildning,t.ex. kommer öka bl.a.snarast att av
demografiska skäl. Hur sysselsättningen påverkas dock beroendeär

ekonomin i övrigt, andra sektorers möjlighet öka sysselsättningav att
politiska prioriteringar. Ekonominsamt och politiken påver-i sin tur

kas faktorer tillväxt, internationalisering på europeisk och glo-av som
bal nivå, lönebildning, värderingar samhälleti osv.

För framtideni skapaatt jämställda villkor för kvinnor ochmer
bådemän arbetei och vid arbetslöshet, måste för hem ochansvar

familj fördelas lika mellan könen. offentligaDe harmer systemen en
viktig roll. System och arbetsvillkor skapades för årtjugo sedansom
måste inte nödvändigtvis dagens krav. Om demotsvara inte föränd-

kan angelägen utveckling förhindras. Reformer skapasras börsom
dels innebära incitament för män ökat för hemarbetet,att ta ansvar
dels hänsyn till kvinnorta och har olikaatt män livssituation och ar-
betsbörda idag. "Pappamånaden" är positivt exempel.ett
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tjänstesektornPrivata

expanderandebli dentjänstesektornförutspås den privatamångaAv
olikadock påidagUtvecklingen visar ten-sysselsättning.frågai om

därsektorndel den privataPå denoch män.för kvinnordenser av
ned pågåttsysselsättningenidag, hararbetarkvinnormajoriteten av

fickdeförsäkring.och Avbankhandel,gällertid. Det t.ex. somsenare
demajoritetiåret mändet innan,hadeochår intearbete 1994 avvar

tjänstesektorn.till denrekryterades privatasom
Även turistnäringenkönsuppdelning. Ifinns tydligbranscherinom

sysselsättningenharsektor,kvinnodomineradtotalt ärsettt.ex., ensom
traditio-hotellområdet. Mänsochgäller rekreation-förökat Detmän.

sysselsättningsmässigt,ökaförväntas t.ex.ochhar ökatområdennella
data.ochnaturvetenskapteknik,inom

köns-tjänstesektorn ärden privatayrken iakademiskaInom
data-Studier ilågkvalificerade tjänster.inomfördelningen änjämnare

sjunkakandiskrimineringgradenpåtyderreklambranschenoch att av
ekonomisktochbranscherutbildning,högkombinationenvid unga

underrepresen-klartdock kvinnorFortfaranderesultat. ärmätbara
terade på höga poster.

höjaförSverigeföretagande igrad atthögreFrågor avom
de1990-talet.på Avaktuellahar varitsysselsättningnen sompersoner

Mycketsmåföretag.jobb ikvinnorfick fler änår mänanställdes 1994
vilkenbild iskapaför ut-följafortfarandeåterstår attatt avenupp

förinkomstvaraktigföretagande skapatpå vilketoch sättsträckning
nyföretagarna stiger,andelKvinnorsrespektive män.kvinnor menav

här. Dettydlig ävenKönsuppdelningen ärbetydligt lägre mäns.änär
tradi-på kvinnorsföretagandeförfå situationensvårtär ettatt grepp

yrkesområden.tionella

områdenViktiga

ochekonomiskastår mitt iblir videtta storaSlutsatserna attav
kvinnorsförkonsekvenserfå negativakanförändringarsociala som

Omvand-ingenting görs.samhället övrigtför iochförvärvsarbete om
syssel-förförutsättningarnaMennågot negativt.ling intei sig är om

arbetsområdenmansdomineradeochkvinnodomineradepåsättning
kunskapermedmöjligt skelångtsåså detbörförändras,skall om

livsvillkor.ocharbets-könsmässiga
utsträck-såoch ikvinnor mänjämföra storefterharVi strävat att

möjliga kon-särskiltdockhandlarUtredningenmöjligt.ning omsom
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sekvenser för sysselsättning vid förändringar den kvinnodomineradei
delen arbetsmarknaden. Särskilt viktigt observeraatt är:av

kvinnor mångai avseendenatt har skaffat förstärkta0 sig positio-
på arbetsmarknaden under 1990-talet. Kvinnor arbetar ökadner i

grad heltid, småbarnsmödrar har ökat sina faktiskt arbetade tim-
och kvinnor utanför arbetskraften sig i minskad utsträck-mar ser

ning hemarbetandesom
kvinnor riskerar försvagadatt anknytningsgrad till arbetsmark-

naden. Mycket tyder på kvinnogrupper kan kommaatt margi-att
naliseras högre grad tillfälliga jobb, "springvikariat",genom av
timanstållningar o.likn. Utvecklingen, sker samtidigt medsom
minskande sysselsättning för kvinnor, ökande undersysselsätt-
ning, är oroande eftersom den följer stårmönster finnaett attsom

andrai europeiska länder där kvinnors arbetslöshet högär se-
dan länge

kompetensutveckling,att utbildning och arbetsorganisation har
avgörande betydelse för kvinnors ställning på arbetsmarknaden.
Kvinnor har hög utbildning, deras kunskaper till-intetasmen

på sätt mäns. Deras måsteinsatser uppvärderasvara samma som
och kvinnor måste få möjligheter utvecklas arbetsliveti likaiatt
hög grad mäns. Det finns tecken på ökad polarisering mel-som
lan kvinnor med hög och låg utbildning vad gäller "fotfäste" på
arbetsmarknaden

kunskaper teknik bliratt viktigare för alla. behöverKvinnor0 om
ökade kunskaper ochi inflytande områden dataöver ochsom
telekommunikation, eftersom dessa områden expanderar. Att
kunna teknik haär makt informationssamhället.iatt Kvinnors
datastuderande ökar, de har redan mindre tillgång tillmen
informationsteknologiska hjälpmedel hemma och på jobbet.
Distansarbete säkertöppnar möjligheter för många, måstemen

relationi till arbetstagarnas hela livssituationses

högremän i grad haratt utbildning eller jobb0 inom de sektorer
prognostiseras de har framtida möjlighetersom tillsom som

expansion, åtminstone på kort sikt. Samtidigt har män såännu
länge högre arbetslöshet och förefaller mindre aktiva änvara
kvinnor de befinnernär arbetslöshetsig i och utanför arbetskraf-

De utbildar sigten. mindre ocht.ex. inte nödvändigtvistar större
del hushållsarbetet. Passivitet försvårar sannolikt återgång tillav
förvärvsarbete



201SlutsatserSOU 1996:56

efterfrågaskommunikationsförmågaochsocial kompetensatt0
bland demöverrepresenteradeKvinnor ärarbetsgivare.alltmer av

idagdetkräverområdenutbildar sig inom somsom
andrautvecklingen ioberoendeekonomi inte ärSverigesatt av0

ochOsteuropa ävenskeendet EU,iviktigtländer. Det är att syna
informations-Utveckladkönsperspektiv.världen ettresten urav

ochpå bådetryckvärldshandel skaparökadochteknologi mans-
fårnivåpå globalFörändringarbranscher.kvinnodominerade

får olikaUtvecklingenbåda könen.för arbetstagarebetydelse av
alltidochför kvinnor mänkonsekvenser som-

går spisentillVem

olikaoch ikvinnor mänframkommitbetänkandet har attAv avseen-
förvärvsarbete.tillinställningfrågavarandra iden signärmar om

lik-arbetsmarknaden,påetablerat sigbåde kvinnorgällerDet som
det högaoch jobb. Genomstudierplanerargymnasister somsom

arbetsinnehållet i tjänsternaharbland kvinnorförvärvsdeltagandet
arbetskraften höjts. Kvinnorioch kompetensenprofessionaliserats

så-medlemmarSACOsgällerDetgradutbildar högre män.änsig i
harkvinnornaKommunalarbetarförbundets. Majoritetenväl avsom

1990-talet.underarbetsmarknadenpåförstärkt ställningsin
denutbildade kvinnorna. Avde lägstförefallerMest utsatta vara

fram-årunder 1994,jobbenfick destatistik visar nyavem somsom
rekry-gradlägre mängrundskoleutbildning änimedgår kvinnoratt
förde-åldersgruppernadeföräldrar ifaktumterades. yngstaDet att

på traditio-tyderojämställt,föräldraförsäkringenlar dagarna i mest
skulleutbildning. Detlågmedmycketblandnella ävenmönster unga

mindreharutbildade kvinnornalägstpå detydakunna san-att unga
ocharbetsmarknadenpåetablera sigkvinnorandranolikhet än att

bekräftaskaninteUppgifter, sta-jobb. ännuåterkomma i avatt som
äldrepåtyderarbetsmarknadens attochfrån AMS parter,tistiken,
hittasvårarejobb harförlorar sina attlåg utbildningmedkvinnor som

situation.imänän sammanya
andraliknaframtidens Sverigekanske attså fall kommerI mer

lågutbildade kvinnor idärklassamhälleländer, medeuropeiska ett
Ökad internationali-förvärvsarbetar.utsträckningmindrebetydligt

kom-förmågaanalytiskochkommunikativpåkravhögresering, osv.
chansergodaochhögutbildade kvinnor mänförmodligen att gemer

kvalifikations-med högbranscherjobben ikonkurreraatt nyaom
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nivå. Mycket statistiken pekar överhuvudtaget på utvecklingav som
kan leda till landet polariseras idagatt än mellan de harmer som- -
jobb och de inte har jobb, högutbildade och lågutbildade, svenskarsom
och invandrare kommerDet på olika för kvinnorsättatt ut ochosv. se
män.

Makthavare förefaller såännu länge något tveksamma till priori-
teringen jämställdhetsfrågor på arbetsmarknadsområdet, både påav
departements- och myndighetsnivå. Ambitionerna oftaär formellt
uttalade, inte genomförda praktikeni eller enhetligt definierademen
inom organisationerna.
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Framtiden14

arbetsmarknad kommerframtidensför hurförutsättningviktigEn
redogörsutvecklas. Härsamhällsekonominhuravgörsutatt avse

1996.marskonjunkturprognosKIKonjunkturinstitutetsför senaste

1996-1997ekonomiska läget14.1 Det

låg ekono-präglasårår 1996Enligt kommerKI ettatt avsomvara
vilket kanberäknas till %,år 1dettaBNP-tillväxtenmisk aktivitet.

vidstannade 3 %.förBNP-tillväxten 1995medjämföras som
eko-aktiviteten iavmattningprägladesårSlutet 1995 avav enav

underekonomisk aktivitetpåtyderteckenAllanomin. svagennu
eko-dengodamöjligheternabedömer atthalvåret KIförsta 1996. som

Bakomhalvåret 1996.andraunderfartaktiviteten kannomiska ta ny
internationella faktorer.ochinhemskabådeliggerden bedömningen

kankonjunktursvackanriskfinns vissdetdock attKI att enanser
konsumtionen ärden privataUtvecklingenberäknat.bli längre än av

Vidareutvecklingen.ekonomiskaframtidaför denfaktorviktigen
följande:skriver KI

tilltararbetsmarknaden ifrånsignalernade negativa"Om
hotaroch uppsägningar,omfattande varselstyrka engenom

framtidstro.hushållensförsvagninggenomgripande avmer
undersökningenskönjasredan isådan kantill t.ex.Början en

Konjunktur-HIP"inköpsplanerhushållensavseende
1996.institutet,

slutet 1995underförsvagatsarbetsmarknadslägetharEnligt Kl av
minskandepåtyderfler teckenalltDetoch början 1996. är ensomav

upphört stiga.harsysselsattaantaletarbetskraft och attefterfrågan på



204 Framtiden SOU 1996:56

14.2 Offentliga sektorn 1996-2000

finnsDet mycket tyder på sysselsättningen inom denatt offent-som
liga sektorn totalt kommer minska. kapitelIsett 8 redogjordesatt för
den omvandling offentligastora sektorn för närvarandesom genom-
går.

Hur många arbetstillfällen kommer då försvinna deni offent-att
liga sektorn harVi inte någongjort bedömning utvecklingenegen av
på arbetsmarknaden antali arbetstillfällen, eftersom många sådana

redan finns förhanden. De visar olika bilder beroende påprognoser
står bakom dem och använd metod, borde ändåvem som men ge en

uppfattning läget. dettaI behandlasavsnitt sysselsättnings-om
utsikterna inom den offentliga sektorn. Nästkommande be-avsnitt
handlar den sektorn.privata

Prognoser över sysseIsättningsminskningar i den offentliga sektorn

Prognosinstitut Sektor Minskning Period Källa
antal i 1/1-30/12
1 000-tal

Konjunktur- Off. sektorn 30-40 1996-97 Konjunkturläget
institutet dec-95
AMS Off. sektorn 20 1996 Ura 1995:3
Kommun- Kommunerna 30 1995-99 Kommun-
förbundet förbundet

feb-96
Lanstings- Landstingen 37 1995-2000 Landstings-
förbundet förbundet

apr-95
Trygghets- Staten 20 1996-98 Trygghetsstif-
stiftelsen telsen 951125

Tabellen olikavisar bedömares beräkningar. finnsDe dess-ovan
värre inte tillgå fördelade på kvinnoratt och Sommän. jämförelse
kan nämnas kvinnor dominerar antalsmässigtatt inom kommunerna,
medan könsfördelningen inom är jämna se bildstaten 136.s.

Det viktigtär påpeka de redovisade siffrornaatt att visar olika sa-
ker. Alla bedömare Trygghetsstiftelsen har beräknatutom syssel-
sättningsminskningar dvs. avgångarnetto, minus nyrekryterade.

Trygghetsstiftelsen har bedömt uppsägningsrisken inom statens
avtalsområde. Bedömningen bygger på de besparingar som presen-
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Trygghets-kompletteringspropositioner.ochårs budget-1995iterats
effektberäkna besparingarnassvårtdetdockstiftelsen är attattanser

på hur bespa-till delberoruppsägningsrisk.fråga Dennai storom
myndighet.respektivegenomföraskommer inomringarna att

möjlig han-börminskningenKommunförbundet atttror att vara
fastdvs.naturliga avgången,för den attinom utantera an-ramen

1996.Kommunförbundet,personal behöverställd sägas upp
personal-haft högKommunförbundet har kommunernaEnligt en

ochnovemberMellan 1993ochbåde 1994.1993omsättning novem-
Sam-kommunerna.anställning islutade sinber 78 0001994 personer
drygtanställning. Dettabörjade sintidigt 81 000 motsvararpersoner

Kommun-kommunernaanställdatotala antalet inom10 % av
1994.förbundet,

1988-2010IandstingssektornAvgångna nyanställda inomoch

Antal i 1 000-tal
60

50 n

40
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10
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200820042000199619921988

LandstingsförbundetKälla:

för 1990Data saknas
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För landstingens del har personalomsättningen här legatäven om-
kring de8-10 åren.% Figuren på föregående sidasenaste visar
avgångar och nyanställningar landstingssektorninom fram till år 2010.
Skillnaden mellan avgångarna och nyanställningarna blir de syssel-
sättningsminskningar redovisades tabellen på föregåendeisom ovan
uppslag. Figuren visar antalet ålderspensioner relativtatt utgör en
liten andel totala antalet avgångar.av

Landstingsförbundet bedömer de personalgrupper hårdastatt som
drabbas kostnadsminskningar lanstingssektorninom deärav grup-

kallas "övrig sjukvårdsperonal" bl.a. sjukvårdsbiträden ochper som
landstingspersonal"."övrig Detta beror på rationaliserings- ochatt

besparingsåtgärder slår hårdast personal med kort utbildning.mot
Landstingsförbundet dock den dominerande delennoterar att av
avgångarna hittills har skett naturlig avgång Landstings-genom
förbundet, 1995.

bedömerAMS utsikterna för de flesta yrkesgruppernaatt inom
offentliga sektorn på kort sikt dåliga eller konstanta,är med undan-

för lärare och sjuksköterskor medtag specialistkompetens. Regionala
skillnader finns dock. I delarvissa landet saknas läkare ocht.ex.av
socialsekreterare. AMS läget blir särskilt besvärligt vård-förtror att
biträden, undersköterskor och för anställda äldreomsorgen.inom

Sammanfattningsvis kan samtligasägas bedömareatt attanser
antalet sysselsatta den offentligai sektorn kommer underminskaatt
återstoden 1990-talet.av

14.3 Privat sektor

förutserSCB ökad sysselsättning fram till år 2010. Enligt beräkning-
skulle antalet sysselsatta uppgå till 4,3 miljoner vilketarna personer,

färre100 000 årän 1990.vore
SCB pekar två yrkesområden där särskilt efterfråganut vän-stor
Det å sidan teknikerär med utbildning påtas. högskole ochena gym-

nasienivå, å andra sidan lärare för grundskole- och gymnasieelever.
Administratörer och kontorspersonal bedömer SCB yrkes-ettvara

område där arbetskraft kommer efterfrågas. Jämfört med detatt "tra-
ditionella" arbetsinnehållet, sker dock förskjutning efterfrågaden av
kompetens. Skrivarbete beräknas efterfrågas allt mindre medan be-
hoven kunskaper datai och informationsteknik ökar kraf-av annan
tigt.

Handelsområdet förväntas ha uppgång sysselsättningsmässigt.en
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partihandlaresäljare ochSärskilt yrkesgrupper inköpare, utpe-som
kommunikationsområdet öka.Likaså ochkas. antastransport-

kommer öka,och byggnadssektornTillverkningsbranschen att
serviceyrken.enligt vilket gällerSCB, även

efterfrågan framSammanfattningsvis kommenterar attrapporten
yrkesområdenbetydligt för detill år förväntas större2 000 somvara
förblir oförändradkönsfördelningenmansdominerade. Omidag är

fler bleveinnebärajämfört med idag, skulle det 152 000 mänatt sys-
år SCBkvinnor. till 2010selsatta jämfört med bara Fram21 000 antar
och då skulle för-kvinnodominerade yrken ökarefterfrågan påatt

och flerfler 96 000jämfört med år 212 000ändringen 1995 mänvara
Andelen skullealla sysselsatta.kvinnornakvinnor. Idag 48 %utgör av

oförändrad.år och sedansjunka till 00047 % 2 vara
olikafå könsfördelningpåpekar inomSCB störresträvanatt att

pekarpåverka fördelningen. Iyrken kan komma rapportatt en annan
utsträck-kvinnodominerade yrkenpå det faktum i störreSCB även att

ekonomiska beslut,politiska ochberoendening ärän männens av
vilka svåra uppskatta.är att

arbetsmarknaden årutvecklingen på 1996.AMS har prognostiserat
fråga dehuvudsak med SCBsbild iDeras iöverensstämmer om om-

Ökningarminska.förväntas öka respektiveråden där sysselsättningen
teknik,arbete,delar kommersiellt inomkomma inom vissatros av

dataområdet.byggsektorn och
mörkaalltså på ganskade flesta bedömareSammantaget ut-tror

offentliga ochbåde pri-sikter kvinnodominerade yrken inominom
spelarmånga faktorer insektorn. Samtidigt påpekas ärattvata som

tillväxtpolitikens inriktning, internationa-svåra bedöma. Det äratt
också okända. Vad kanaspekterbetydelse Andraliseringens ärosv.

för yrkesgrupper,samhälle behövaekologiskt medvetett.ex. ett mer
får så fall de jobbenhur de och "gröna"iut vemser
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14.4 påMöjligheter och hinder utsikter-
arbetsmarknaden

räknasHär kortfattat vad kan möjligheter respektiveupp som ses om
hinder för kvinnors och möjligheter på arbetsmarknadenmäns
på"kort" och på "lång" sikt. Listan sammanställd deär statistiskaav
uppgifter framvi tagit och bedömningar gjorts SCB, AMS m.fl.som av
Det trubbigt redovisningssättär och kan förståsinte den bak-ett utan
grund innehållet betänkandeti villVi understrykarestensom av ger.

framtidenvi inte "arbetsmarknadståvling" mellan kvin-att ser som en
och män.nor

vill återigenDäremot framhållavi det finns skillnader mellanatt
könen allai avseenden vilket framgår med all tydlighet av samman-
ställningen. Det naturligtvis alltid entydigt vadär inte förde-ärsom
lar respektive nackdelar. finnsDet faktorer tillgångar föräven ärsom
båda könen, möjligheter förena familj och förvärvsarbete. Svagt.ex. att
samhällsekonomi till hinder för alla.är

Annan utveckling svår bedöma, konsekvenserär inter-att t.ex. av
nationalisering och teknologisk utveckling. frågaEn ärannan som
viktig för framtiden, haft utreda, löneskillnadervi inte ärattsom
mellan könen.
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Kvinnor, kort sikt Män, kort sikt

årlägre arbetslöshet sysselsättning ökatmänän+ + senare

utbildning, yrkeskunnande ihögre utbildning +än män+
expanderande branscher

fak-småbamsmödrar ökat+
överrepresenterade åtgärderitiskt antal arbetade timmar +

arbetsli-finns "direkt isomandel heltidsarbeteökad+ vet"

allt högre gradsig i överrepresenterade tidsbe-i+ ser som +
studerande och förvärvsarbe- anställningargränsade isom

fasta jobbtande högst grad leder till

frihet arbetetistörre+

infly-högre positioner,+ mer
tande

oftare företagare+ egna

småföretaganställs oftare+ av

sjunkande sysselsättning arbetslöshet totalthögre än- -
kvinnorefterfrågan på kvinnodo-svag-

minerade yrken, branscher

arb.m.-underrepresentation i-
arbetepol. åtgärder direkt i

ökande andel "otryggasteav-
former"av anställningar och

tidsbegr.iöverrepr. anst. som
sällan leder till fasta jobb

deltids-undersysselsättning,-
arbetslöshet ökar

utbildning kvinnorlägre ilågutbildade verkar ha svå- än--
komma genomsnittmänän motsv. attrare

jobb, särskilt äldretillbaka i

fler förtidspensionerade exportberoende sekt.- uppg.-
mattasåldrarhög frånvaro i vissa-
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långlång Män,Kvinnor, sikt sikt

utbildning teknik, data+högre utbildning, studerar+
efterfrågas enl.osv. som prog-mer

noser
finns redan högre gradi i pri-+

sektor där ökning förut-vat
ses

forskar,utbildning, erfarenhet disputerar högrepå i++ so-
gradciala och kommunikativa

områden arbetsgivaresom
efterfrågar och behövssom
vid ökad internationalisering

intresserade än män+ mer av
andra kulturer, reser mer som
unga

behov traditionella arbets-+ av
uppgifter vård etc.måttas
och kan flyttasinte utom-
lands. Behov bedöms Öka
bl.a. demografiska skälav

arb.m. beroende behov kanpolitiska mättas, t.ex.av av va-- -
ruproduktion.beslut Jobb återupp-samhällsekono-o.
står alltid bl.a. tillv.miska förhållanden inte inom
industri

arbetslöshetpassivitet i-
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arbeteFortsatt15

jobbarfemtedel inomoch männenhälften kvinnornaDrygt avenav
frågandirektiventolkatharoffentliga sektorn. Viden omsom om

förkonsekvenserdessochoffentliga sektorndenförändringar i sys-
lagtDärför har viför utredningen.centralaskallselsättningen vara

sådantutgångspunktmed iarbetet ett resonemang.upp
pekaskall viförslag.uppgift lägga DäremottillharVi inte att

innehåller lista överFöljandeframtiden. avsnittfrågor förviktiga en
kortadenpå grundfördjupakundeområden där vi inte avoss
tillgå.finnshelt enkeltuppgifter intedärförutredningstiden eller attatt

frågorhur jäm-bedömningarockså vårainnehållerKapitlet omav
framtiden.drivasarbetsmarknaden kan ipåställdhet

på arbets-rörlighetochsysselsättningfråganhar prioriteratVi om
arbetskraftsdeltagande, anknytnings-arbetslöshet,marknaden, dvs.

vill-skett frågaiMycket hararbetsmarknaden äventillgrad omosv.
le-arbetsmiljö, arbetsorganisation,Områdenarbetslivet.koren i som

sysselsätt-ihop medhängerkompetensutveckling tättdarskap, osv
de bordedem,ningsfrågorna. Därför har tagitvi penetrerasmenupp

tillvara.forskningsresultatocherfarenheteroch tidigaredjupare tas
undersökaochdjuparekannaturligaNästa attsteg t.ex. vara

hälf-sådan helhetssyn. Nästanmedbranscherförhållanden olikai en
denförvärvsarbetar iochkvinnorna majoriteten männenten avav

ochoffentligmellanluckrasfallsektorn. gränsernal vissaprivata en-
"branschanalys" intressant.skulleDärförsektorskild varaenupp.

detaljerad nivå inompåutvecklingen t.ex.Hur ut en merser
syssel-frågadatabranscherna iochvård-, bygg-barnomsorgs-, om
studiesådankönsperspektiv Iarbetsinnehållochsättning ett enur

statistiken,kvinnovillkor", iinte"tecken påskulle bl.a. synssomnya
"kvinnoyrken" kunnaarbetstagaremed iframkommer i mötenmen

deltids-tudeladeutsträckningvilkengäller iundersökas. Det t.ex.
förekommer.kvinnodominerade yrkenipass
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Under utredningsarbetet har funnitvi mycket litet kunskap finnsatt
på vissa centrala områden. De är:

funktionshindrades situation på arbetsmarknaden överhuvudta-0
och könsperspektiv synnerhetget, iur

arbetsmarknadspolitikens träffsäkerhet kvinnliga och0 gentemot
manliga arbetssökande

hur arbetslöshet påverkar kvinnor och familjermän,0 osv. ur psy-
kologiska, socialmedicinska, sociologiska aspekteretc.

män ochmän inte arbetsmarknadssammanhangi0 som som norm
§ situationen för arbetstagare med utländsk bakgrund under eko-0

nomisk kris könsperspektivur

Vi det väsentligt forskning och utredningsarbeteatt initie-ser som
respektive intensifieras på dessa områden. Politisk prioriteringras

har betydelse för frågors genomslag.stor bedömerVi det angelä-som
get att:

Regeringen

ställer högre krav på de verktyg skapats för jämställdhetsar-att som
bete inom regeringskansliet används eftersom det målär ett att
jämställdhetstanken skall alla politikområden. gällerDetgenomsyra

tillämpning och uppföljningt.ex. det allmänna utredningsdirekti-av
jämställdhet. Krav på konsekvensanalyservet könsperspektivom ur

för departementsvarje sakområde påverkar utvecklingen påsom ar-
betsmarknaden behöver ställas. börDet gälla budgetfrågor, övrigt
propositionsarbete, utredningar, osv.

Arbetsmarknadsdepartementet

myndigheterna hårdare frågaistyr jämställdhetsambitio-0 om
och "mainstreaming" arbetssätt, förord-t.ex.ner som genom

ningar följssom upp

initierar utvärdering de arbetsmarknadspolitiskasnarast åt-0 av
gärderna allmänheti och könsperspektiv i synnerhet. Studienur
bör belysa:

åtgärdernas "träffsäkerhet", dvs deras förmåga leda tillatt-
återgång till arbetsmarknaden och varaktig inkomst för kvin-

och männor
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åtgärderna iarbetsmarknadspolitiskadefördelningen av-
mellan könenochplatserfråga resurserom

blirarbetsmarknadentillbidraråtgärdernahuruvida att mer-
könssegregeradmindreeller

områ-påmyndighetersandraochArbetsmarknadsverkets-
könsuppdelningenför brytafråga strategierrolldet i attom

arbetsmarknadenpå
dvs.hittat,"orosmoln" vigäller devadsamlad strategiskapar° en

undersys-anställningar,tidsbegränsadeandel "otrygga"ökad
bådedrabbasarbetslöshet iökadselsättning avgrupper somosv.,

ochfrån kontorsvårigheterstrukturellaekonomiska och t.ex.
vård

arbetsmark-internationellt arbeteförsamlad strategiskapar ur0 en
konsekven-förbl.a. mötajämställdhetsperspsektiv,nads- och att

nivåglobalocheuropeiskpåinternationaliseringökad urser av
distansarbeteinternationellt äroch ettNationelltkönsperspektiv.

områdeviktigt
föregåenderäknat iområden vipå deforskningstödjer upp0

avsnitt

könsuppdeladrutinmässigtgrad blirhögrestatistikför iverkar att
ochbåda könenförförhållanden attskildrarpå visett som
respektivekvinnordominerasoch yrkenutbildningar avsom

"fint"klassificerade likablirmän

uppgifter videuppdaterarårligen,återkommande, t.ex. nu0
framtagit
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min
OKommittedirektiv CO 7

mm
W

arbetsmarknadKvinnors Dir.

1995:119

augusti 1995regeringssammanträde den 31vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

med uppdragtillkallasutredaresärskild attEn

specielltarbetsmarknaden,påsituationkvinnorskartlägga-
ochsysselsättning,avseende

kvinnorsutvecklingenbedömakartläggningenutifrån av-
arbetsmarknad.framtida

Utgångspunkter

alltmerblivitarbetsmarknaden harpåsituationKvinnornas
svenskaharperspektivinternationelltIjämställd männens. ett

samtidigtarbetskraftsdeltagandehögtmycketkvinnor somett
kvinnorSärskiltfödelsetal.högstavi har västeuropasett av

betydligtiåterfinnsutbildning störreformell ut-med kort
andrajämfört medSverigearbetsmarknaden ipåsträckning

västländer.
arbetskraftsdelta-till kvinnornas högaförklaringviktigEn

delsharDenoffentliga sektorn.denutbyggnadengande är av
gamla,ochbarntillhandahållitdelserbjudit arbete, omsorg om

obe-varit kvinnorstraditionelltvilkethandikappade,ochsjuka
förklaringEnarbetsuppgifter och är ut-talda annanansvar.

förmöjligtdetgjortföräldraförsäkringenbyggnaden somav
barnafödande.ochförvärsarbetekombinerakvinnor att
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kvinnorsTrots höga arbetskraftsdeltagande finns det fort-
farande avsevärda skillnader mellan könen i andra aspekter på
den svenska arbetsmarknaden. Bland arbetarannat storen an-
del kvinnor deltid jämfört med Kvinnor finns också kon-män.
centrerade i utsträckning till färre yrken/branscherstörre än

och del arbetar inom yrkenmän där det könetstor ären egna
i klar majoritet.

Arbetslösheten betydligt för för kvinnorsteg män änmer
under den lågkonjunkturen. Skillnaderna har emellertidsenaste
minskat under de två åren, kvinnor har forfarandesenaste men
lägre arbetslöshet än män.

Försämringen i de offentliga finansema, innebär storasom
förändringar inom den offentliga sektorn, kan få konse-stora
kvenser för kvinnors framtida sysselsättning och situation på
arbetsmarknaden. Strukturförändringama inom den privata
sektorn drabbar både kvinnor och Samtidigt traditio-män. som
nella industriarbeten, där dominerat, minskar i antal ratio-män
naliseras kontorsadministrativa kvinnoyrken bort.

En förutsättning för kvinnornas position inte skall för-att
tillväxtensämras fart i hela Sverige.är Men detta räck-att tar

inte, det krävs också könsuppdelningen påutan arbets-atter
marknaden bryts.

Uppdraget

Regeringen tillkallar särskild utredare skall behandlaen som
frågan kvinnors nuvarande och framtida arbetsmarknad.om
Utgångspunkten för direktiven skall kvinnors och mänsvara
lika till arbete i framtiden.rätt

Kartläggning kvinnors arbetsmarknadenpåsituation jäm-av
fört med speciellt avseende sysselsättningmäns,

Utredaren skall inhämta och bygga samlad kunskapupp om
kvinnors situation på arbetsmarknaden speciellt avseende sys-
selsättning. sådanEn kartläggning också viktig förutsätt-är en
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3

Kartläggningen börarbetsliv.jämställtnåning för ettatt mer
förhållanden.följandeavse

sysselsättningsgradKvinnors-
ochkvinnormellansysselsättningsgraden mänskiljer sigHur

utbild-ålder,bam, barnensantalpå ålder,avseende bl.a.med
denäringsgrenar Hurbranscheroch yrke,ning samt re-ser

sysselsätt-ochkvinnorsmellanskillnadema mänsgionala ut
ning

arbetslöshetKvinnors-
medjämförtutvecklatsbland kvinnorarbetslöshetenharHur

arbetslös-ochkvinnorsskillnader mellanFinns det mänsmän
yrkes-långtidsarbetslöshet,ålder,på bl.a.med avseendehet

regionalahandikapp deHurochetniskt serursprunggrupper,
utskillnaderna

arbetstiderKvinnors-
denmänsfrån Hurarbetstiderkvinnorsskiljer sigHur ser

deltids-omfattandeutarbetstiden Hurgenomsnittliga är
förekommervilka sektorerkvinnorbland Inomarbetslösheten

den

arbetsmiljöKvinnors-
Vilkamänsmedarbetsmiljö jämförtutmärker kvinnorsVad

förekommerhälsorisker
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4

Kvinnors anställningsfonner-

Finns det skillnader mellan och kvinnormän det gällernär
förekomsten tidsbegränsadet.ex. anställningar, projektan-av

ställningar och distansarbete

Kvinnors utbildning-

Vilka kunskapskrav ställs idag på kvinnor jämfört med män
Utbildar sig kvinnor i utsträckning i enlighetmänsamma som
med de rekommendationer utbildningsval och arbetsmark-om
nadsprognoser tillhandahålls i enlighet med de öka-samtsom
de kompetenskraven Hur del vidareutbildning ochstor av
kompetensutveckling i arbetet erbjuds kvinnor Finns det skill-
nader mellan kvinno- respektive mansdominerade sektorer
avseende satsningar på vidareutveckling och kompetensutveck-
ling

I kartläggningen bör de kunskaper och erfarenheter som
finns hos myndigheter och andra instanser inom arbetsmark-
nadsområdet inhämtas. kartläggningEn bör också innefatta
erfarenheter olika genomförda eller pågående projekt lik-av

forskningsrapporter inom arbetsmarknadsområdet.som m.m.

Bedömning utvecklingen kvinnors framtida arbetsmark-av av
nad jämfört med mäns

Utredaren skall utifrån nuläget söka visa på den sannolika ut-
vecklingen kvinnors arbetsmarknad jämfört med Ut-mäns.av
redaren skall peka på förhållanden avgörande förär ut-som
vecklingen under de åren. Detnärmaste särskilt intresseär av

identifiera de utvecklingstendenseratt i arbetslivet harsom
betydelse jämställdhetsperspektiv.ett Utredaren skall ocksåur
belysa hur kvinnors arbete jämfört med påverkas imäns sam-
band med utvecklingen bl.a. anställningsformer ochav nya
uppdragsfonner, egenföretagande och den privata tjänstesek-

utveckling. Vidare skalltoms utredaren vad struk-överväga
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5

förfå för konsekvenserförändringar i samhället kanturella
Därvid börmedkvinnors arbetsmarknad jämfört ävenmäns.

följandeBedömningen börbelysas.regionala skillnader avse
förhållanden.

Anställningsfonner-

anställningar jämförti tidsbegränsadeFinns kvinnor oftare
uthyrninggällerutvecklingen varit detmän harmed Hur när

kommeri framtidenoch hur det Hurarbetskraft utserav
deltidsar-anställningsfonnerökningenden pågående somav
framtidapåverka kvinnorsoch tidsbegränsade arbetenbeten att

mänsjämfört medarbetsmarknad

sektorerUtvecklingen inom olika-

offentliga ochförändringarna inom denkonsekvenser fårVilka
Åt vilket hållmänför kvinnor jämfört medprivata sektorn

olikakönsfördelningen inom degällerleder utvecklingen vad
behovet ocharbetsmarknaden kommerpå Hursektorerna

sektorer för kvinnoranställningar inom olikamöjligheterna till
på siktmedjämfört män utatt se

och arbetsorganisationKompetensutveckling-

Vilka konsekven-kommer ställaskunskapskravVilka attnya
mänkvinnorjämfört med för Kom-krav förfår dessa nyaser

i dag Deltarorganiseras påarbetet sätt änett annatattmer
i utforrningensina erfarenheterkvinnor och medbåde män av

arbetsorganisationkompetenskrav ochframtida
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6

Tidsplan och samråd

Uppdraget skall redovisas den 8 1996.senast mars
Utredaren skall samråda med på arbetsmarknadenparterna

och vid behov med berörda myndigheter, kommuner och orga-
nisationer. Utredaren skall också samråda med och inhämta
underlag från kommittéer inom arbetsmarknadsområdet bl.a.
Arbetsmarknadspolitiska kommittén dir. 1993:132 Kommis-
sionen den svenska arbetsrätten dir. 1995:30 och Arbets-om
tidskommittén dir. 1995:6.

Regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23,attom om
EU-aspekter dir. 1988:43, regionalpolitiska konsekvenserom
dir. 1992:50 jämställdhetspolitiska konsekvensersamt om
dir. 1994:124 skall beaktas.även

Arbetsmarkn adsdepanem entet
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LA, ocharbetsmarknader,ingående lokalamedFR,Förvärvsregioner,
sysselsättningsstatistikårsfrån 1993avgränsningenligtkommuner

kapitel 371-73på 30-35, samtsidorna 22,förvärvsregionerSe mer om

Tingsryd1Förvärvsregion Förvärvsregion 3
AlvestaLAStockholms Malmö LA
KalmarMalmöStockholm TorsåsStaffanstorpVäsbyUpplands
MörbylångaBurlövVallentuna
NybroÖsteråker Vellinge
BorgholmLommaVärmdö
KristianstadSvedalaJärfälla Östra GöingeSkurupEkerö
BromöllaLundHuddinge
HässleholmYstadBotkyrka
SölvesborgTrelleborgSalem
PerstorpSimrishamnHaninge
HelsingborgKävlingeTyresö ÅstorpSjöboUpplands-Bro ÄngelholmHörbyTäby
BjuvEslövDanderyd
LandskronaTomelillaSollentuna
HöganäsHöörSödertälje ÖrkelljungaNacka
KlippanFörvärvsregion 4Sundbyberg
BåstaddomineradeLASolna

regionala SvalövcentraavLidingö
HalmstadVaxholm Uppsala LaholmNorrtälje Tierp UddevallaSigtuna Enköping MunkedalNynäshamn Östhammar
TanumHebyHåbo
FärgelandaGnesta Nyköping BollebygdSträngnäs Oxelösund BoråsTrosa Eskilstuna TranemoFlen
SvenljungaFörvärvsregion 2 Linköping
HerrljungaLAGöteborgs Kinda UlricehamnÅtvidabergGöteborg SkövdeMotalaKungsbacka KarlsborgMjölbyHärryda
TibroÖdeshögPartille
SkaraÖckerö Boxholm HjoVadstenaStenungsund FalköpingNorrköpingMölndal VaraFinspångKungälv
EssungaValdemarsvikAle
KarlstadLerum Söderköping KilJönköpingLilla Edet HammaröVaggerydMark ForshagaMullsjöAlingsås
GrumsHaboTjörn
LekebergOrust Växjö ÖrebroVårgårda Uppvidinge HallsbergLessebo
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Kumla Ydre Tidaholm
Nora Aneby Filipstad
Lindesberg Älmhult Hagfors
Askersund Osby Hällefors

ura ammar s ars amn o ors
Hallstahammar Högsby Degerfors
Sala Mönsterås Köping
Falun Västervik Kungsör
Rättvik Gotland Arboga
Borlänge Karlskrona Avesta
Gagnef Ronneby
Leksand Karlshamn Förvärvsregior; 8
Säter Falkenberg LA smáwpräglade avGävle skälig industriVarberg
Älvkarleby Lysekil GGnosjöSandviken Sotenäs
Ockelbo Gullspång SävsjöHärnösand Mariestad VouandaSLmdSVa" Töreboda Markaryd
Timrå Lidköping HunsfredUmeå Götene VimmerbyNordmalingr Kristinehamn BengtsforsBjurholm Arvika DabEdVindeln Eda Årjäng
Robertsfors Säffle VansbroVännäs Åmål DoroteaSkellefteå Fagersta
Norsjö Skinnskatteberg pomärvsrogron 9juleå Norberg RlzrafaLA
Alvsbyn Hedemora

Strorglstad..Piteå Ludvika
SmsyBoden Ljusnarsberg
MgmfgSmedjebacken

Forvarvsregioni r 5 Söderhamn Ärvdareninlandets LAytstora Bounäs MoraÅre Ovanåker OrsaÖstersund Hudiksvall LjusdalNordanstigRagunda ÅngeBräcke Kreml SollefteåKrokom Örnsköldsvik
StrömsundLyckseleBerg
äfáåñmâi". d r..MålaArleplos

KalixJokkmokk SorsereGä"Vae Övermmeå VilhelminaKiruna Haparanda Åsele
ANMSJaWFÖWäWSFGQÃOR5 Förvärvsregioxe 7
gåjeaigahxSmå till medelstora LA med LA präglade storav

ftersidig näringsstrlzktur skälig industri
Katrineholm Emmaboda örvärvsregiorl 1GVingåker Hylte Små bfükâáåaitäáåfådêLA
Nässjö Trollhättan OlofströmVärnamo Vänersborg MunkforsEksjö Grästorp LaxåTranås Mellerud Hofors
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kvinnorsUtredningen om
arbetsmarknad

1995/3DnrStockholm xxxx

syftar till brytaverksamhetErfarenheter attsomav
på arbetsmarknadenkönsuppdelningen

har till-1995:119,arbetsmarknad dir.kvinnorsUtredningen om
arbetsmark-påutvecklingenstuderaförregeringen attsatts av

sysselsätt-bl.a.och imellan kvinnor mänskillnadervadnaden avser
anställnings-arbetstider,arbetslöshet,arbetskraftsdeltagande,ning,

bifogas.direktivenlågkonjunkturenunderformer osv
jämställdhets-erfarenheterinhämtaskall utredningenDessutom av

arbetsmarknadsom-ocharbetslivs-myndigheter påhos bl.a.arbete
projektverksamhet,uppgifter ordinariedärförrådet. berVi omom

syftatoch1990-taletgenomförts undereller andra initiativ somsom
arbetsmarknaden ellerpåkönsuppdelningensyftar till brytaeller att

Även informationarbetslivet.jämställdhetenstärka ipå sättannat
därförskulleUtredningen gärnaplanerade initiativ intresse.är avom

omfatt-innehåll,vadverksamhetsådanuppgiftervilja ha avserom
"godasamlavillresultatsyfte, Vi gärnatidsperiod,ning, exem-osv.
erfarenheter.positivaför kommentarertacksammaochpel" .vore om

lyckadesverksamhet inteanalyserIntressanta är även upp-somav
jämställdhet.ökadfylla mål om

Även studiereller andrastatistiksammanställningar myn-somav
lågkonjunkturenunderutvecklingenspeglarochdigheten gjort som

perspektiv intresse.utredningens är avur
handläggsjämställdhetsfrågorhurviljaocksåskulleVi gärna veta

enligtarbetetordinariede detimyndigheten.på Integreras
debehandlas iområden ellerpå alla"mainstreamingprincipen"

både ochellerverksamheten"brevid" denprojektform gängse
ochbeslutkonsekvenservilkasystematiskt analyserGenomförs av

/ produ-Använderoch mänha för kvinnoråtgärder kan komma att
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myndigheten regel könsuppdelad statistikcerar som
Utredningen kvinnors arbetsmarknad skall lämna betän-sittom

kande i 1996. För kunna sammanställa uppgifterEraatt vimars vore
tacksamma för den frågor,1996. För kontaktasenast gärnasvar xx
Åsa tel.Regnér, 08-405 fax1356, 20 Svaren64 61. sändes till Utred-

kvinnorsningen arbetsmarknad, Arbetsmarknadsdeparte-om
mentet,103 33 Stockholm.

Med vänlig hälsning

Åsa Regnér
Särskild utredare
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arbetsorganisationförändradEn

BlomqvistMarthaav

förändrade1990-talet mycketvid mittenoch skrivstalasDet omav
slimmade organisationer,organisationer,Plattaarbetsorganisationer.

arbetsutvidgning,resultatenheter, team-målstyrning,decentralisering,
flexibili-kundorientering,kompetensutveckling,arbete, integrering,

förekommerofta ibegreppsocial kompetens äroch samman-tet som
vil-förtecken,med tydliga positivaallmänhetanvänds ihanget. De

organisations-för deförespråkareförvånande. Det ärket inte är nya
dem. Deframgångsrikt sprittsedan ut-ochförstidéerna myntatsom
hierarkiskasidanandradär denbegreppspar,halvanallagör avena -

regelstyrning,centralisering,organisationer,svälldaorganisationer,
haroförmågasocialrigiditet,segregering,isolering,arbetsdelning, -
be-Vad negationerna sammantagnakonnotationer.entydigt negativa

byråkratisk organisation.skriver är en
forskninginriktadfeministisktgenomgående iEtt tema om

organisatio-byråkratiskadenkritiken justarbetsorganisation är av
dennaFrånför kvinnor.förtryckande ut-särskiltsomsesnen, som

byråkratisk organisations-frånfjärmandeskullegångspunkt ett en
Vidkommande.för kvinnorsförbättringförståsstruktur kunna ensom

finnsorganisationsstrukturernapå deiNågon konsensus nyasynen
då dedem ointressantaavfärdarbland forskarna. Vissadock inte som

detoch privata,offentligamellan detåtskillnadenlösakaninte upp
möjlighet.potentielldemandramedan som enser

lös-gångermångaframställsarbetsorganisationernaDe somnya
nuvarande organisa-medan deproblem,allaarbetslivetspåningen

dockErfarenheten sägeravseenden.de flestadöms itionerna ut oss
för-dagensfinns. Iproblem intepå dessaenkla lösningarnågraatt

förvånandeochförlorare,såvälrimligen vinnarefinnsändringar som
kapitel diskute-dettaefter kön. Isorteradeenkeltdessa varomvore

betyda förtänkaskanarbetsorganisationernaförändradevad deras
arbetslivet.delarolikakvinnor i av
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1 Gemensamma kännetecken

harDet gått mode i organisation och skaran förståsigpåare följ-ärav
aktligen Det dock viktigtär skiljastor. på ord och faktisk föränd-att
ring. Ett talasätt arbetsorganisationnytt att innebär inte nödvän-om

Ådigtvis arbetsorganisationerna faktisktatt förändras. andra sidan
vår förståelsestyrs organisation och vårt handlande i organisatio-av

de begrepp vi använder Müllern 1994. Ett exempel: Pånen av en
arbetsplats, mindre tillverkningsindustri, beslöt syfteien attman,
motverka belastningsskador, organisera arbetet för kvinnoratt med

mycketett monteringsarbete formimonotont grupparbete. En-av
dast hann komma igång innan lågkonjunkturen sig tillen grupp gav
känna i kraftigt minskad efterfrågan på de produkter bästen som
lämpade försig arbete i Ledningen såg det därför integrupp. som
möjligt utveckla grupparbetetatt och den enda bildatsgrupp som
upplöstes. årEtt pratade ändå anställda såväl ledningsenare som om

den fortfarande verksam. Gruppen be-gruppen, som om var var nu
pånämning den arbetsstation där grupparbete tidigare bedrivits.

Genom benämna arbetsstationatt bevarar deen som gruppen an-
ställda grupparbetet i minnet. Grupparbetet framstår på arbetsplat-

reell möjlighet, vilket kan underlätta för det återsen antassom en att
införs.

Ordens makt är Begrepp saknar täckningstor. och frasersom som
förefaller retoriska behöver inte konsekvenser. Ettutan sättnyttvara

på arbetsorganisation,att förändring dominerandese antagan-en av
den eller doktrinskifte kan mycket välett innebära arbetsorgani-att
sationer heltinom olika verksamhetsområden förändras i rikt-samma
ning Beckérus Edström 1988. Krigsmakten och kyrkan stod en
gång modell för industrisamhällets organisationer, vilka tjänade som
förebild för sjukvården. betyderDet inte arbetsorganisationerattnu
för tillverkning bilart.ex. och för vård gamla identisktvaritav av
utformade. Däremot har funnits grundantagandengemensamma om
den ideala organisationen och principerna för organisering av varu-
produktion har tillämpats för vårdarbete.

Terminologin rörande arbetsorganisation är i utsträckningstor ge-
för offentlig och sektorprivat och för olika näringsgrenar.mensam

flestaDe begreppen används ledstjärnor för organise-av ovan som
ring arbete i skildavitt sektorer och ofta dessutom någonav utan
referens till det arbete utförs i organisationerna. På idémässigsom en
nivå tycks det finnas likheter mellan mycket olika verksamheter vad
gäller antaganden den ideala organisationen.om
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innehåll ochdembegreppen Ett sättvad betyder attMen sam-ge
organisationsföränd-illustrerademmed hjälpmanhang är att enav

inklu-hararbetsorganisationfiktivbeskrivningföljandeIring. enav
organisationsförändringarnasmöjligtså mångaderats avsom

honnörsbegrepp.

begreppenbetyderVad

konkret bety-vilketmellannivåerOrganisationernas tunnas ur,
ihop,trycks därigenomHierarkinförsvinner.arbetsledareder att

Ävenform. i övrigt"platt"fårorganisationen or-rensasmeren
tillkopplingdirektsaknararbetsuppgifterfrånganisationen som

städning,Vaktmästeri,kringfunktionerS.k.produktionen. res--
organi-befattningarsärskildaväxel -försvinnertaurang, ursom

organisationerna"slimning""utplattning"Såvälsationen. avsom
anställda.färreinnebär

ochdecentraliserasarbetsledareutförtsArbetsuppgifter avsom
får därige-underordnades arbete. Dessade tidigareiintegreras

Pla-kompetensutveckling.ocharbetsutvidgningvertikalennom
påexempelkundkontakteroch ärschemaläggningnering, ar-

horisontellEnned organisationen.flyttas ibetsuppgifter som
delsdethandlarkompetensutvecklingocharbetsutvidgning om

befattningararbetsuppgifter frånanställda övertarnär upp-som
arbete.varandrasgåranställda ihuvudsak inoch närhör, dels i

och/ ellerarbetsrotationåstadkomssistnämndaDet ar-genom
grupporganiserasfall arbetetdeeller lag. Ibete i teamgrupp,

indirektaför detkan i utses ansvararsompersonengruppen
helaeller, kanhade,arbetsledaretidigarearbete gruppensom

ekonomisktläggspå ävenför detta. Om ettgruppenansvarges
resultatenhet.denutgör enansvar,

ocksåminskar möj-antalminskarmellancheferna imedochI att
kom-övervakning. Dettadirektarbetetkontrollera vialigheten att

ekono-Detekonomisk styrning.kontroll viagenompenseras
kontrollenorganisationen,decentraliseras imiska ansvaret men

hie-iekonomiskadatoriserademedflyttas styrsystemdet uppav
införs in-lönesättningIndividuellcentraliseras.d.v.s.rarkin, som

få allaanställda ochdemotivera attytterligareFörcitament. att
åstadkommaeftermål, strävar attarbeta gemensamtettmot man

på arbetsplatsen. Ettvi-känslaochvärderingar engemensamma
företagskulturen,utvecklaideologiska styrning ärdennaled i att

kontrollinstrument.den kanalltså även ettsomsessom
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De organisationsidéerna tycks i varuproduktionen. Denanammatsnya
fiktiva organisationsförändringen nämligenstämmer väl med vad som

realiteteni pågår inom tillverkningsindustrin. En kvantitativ under-
sökning svenska arbetsplatser bekräftar det lednings-attav nya
strategiska tänkandet haft relativt genomslag företagiett i verk-stort
stadsindustrin Edling Sandberg 1993. Organisationsidealet dä-är

hämtat från kvalificerad tjånsteproduktion.remot Det brukar kallas
adhocrati och byråkratinsär Mintzberg 1979. En adhocratiskmotsats
organisation saknar byråkratins arbetsdelning. Tillfälliga projekt-

bestående anställda med kunskaper inom olika områdengrupper av
sätts allt efter problemets Befogenheter fatta beslutart. årattsamman
decentraliserade och formell auktoritet är expertkunskap. lersatt av

delar kvalificeradstora tjänsteproduktion har arbetet sedan längeav
varit påorganiserat detta såledessätt. Det är tillfällighetingen justatt
data- och reklambranschens företag litteraturi organisation oftaom
tjänar exempel på ideala organisationer. Varuproduktionenssom tra-
ditionella organisationer tycks således förändras riktningi mot en
organisation för kvalificerade tjänster. Men det baraär inte varu-
produktionen omorganiseras. deAv förändrings-25 000som ca

på arbetsplatser inom hela arbetsmarknaden Arbetslivs-program som
fonden finansierade under till1990 1994 gällde hälftenänmer
organisationsförändringar Brulin Nilsson8: 1994, Boman 1995,
Gustavsen m.fl. 1995. råderDet ingen tvekan det på svenskaattom
arbetsplatser pågår omorganisationer skala.i stor

helEn del begreppen används sambandi med omorgani-av som
sationer har tydlig referens till den anställda, hennes arbete ochen
arbetsprocessen: arbetsutvidgning, arbetsrotation, grupporganisation,
kompetensutveckling, social kompetens, flexibilitet, kundkontakt.
Andra handlar former för styrning och kontroll: resultatenheter,om
budgetansvar, ekonomiskt individuell lönesättning ochansvar,
företagskultur. Några syftar på organisationsformen: slimmad orga-
nisation, platt organisation. ingårDe dock i sammanhang och be-ett
stäms innehållsligt varandra. Formen för styrning och kontroll harav

konsekvenser för individenst.ex. arbete, samtidigt utformningensom
hennes arbete möjliga formeravgör för styrning och kontroll.av
Även begreppen lansering och genomförande deruntom av nya

arbetsorganisationerna är för mycket olika verksam-gemensamma
heter, betonas de olika högi grad olikainom verksamhetsområden.
Detta antyder resultatet och förändringsinriktningatt av en samma
kan skilja åtsig de falläven i grundidén densamma. Informationär

på arbetsplats genomförtatt arbetsutvidgningt.ex. sägerom man en
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vi inteanställda,för debetydervad dettamycket litetdärför omom
totaladenpåverkardenoch hurbestårarbetsutvidgningenvarivet

kan haorganisatoriska fenomenochEttarbetsbelastningen. samma
ochorganisationerolikaanställdaför ikonsekvenserolikamycket

Konsekven-organisation.ocholika delaranställdaför i sammaenav
påberoendebli olika,förväntas t.ex.del kananställdasdeförserna

inriktningpå arbetetssågarbetsorganisationentidigare ut,denhur
för-arbetsorganisatoriskadeBetydelsenoch kön.och på position av

nivå.generell Detpådiskuterasdärförlåter intesigändringarna en
organisatio-förändradevad deFrågankonkretiseringar.behövs om

harvidkommande inte ettför kvinnorsbetyder svar.nerna

omorganisationochNedskärningar2

femdekraftigtökatarbetslöshet har senasteoch kvinnorsBåde mäns
sektornsOffentligakvinnornas.har ökat änåren, männens mermen

förut-sedan längetill känna ifulltförstsignedskärningar utnuger
beräk-under 1996vilkaför kvinnor,arbetslöshetssiffrorhögasedda
GonäsFuråker 1993,1984,Forsmanmännensöverstigakomma attnas

såledessammanfallerOrganisationsförändringarna1995.AMS1993,
motsvarandeanställda ochantaletminskningmedtideni enaven

arbetslösa.antaletökning av
omorganisa-medförväxlasska intenedskärningarEkonomiska
ekonomiskadockresulteraroffentlig sektordelarltioner. stora av

organisatoriskaanställda iantaletminskningochnedskärningar av
sådana.planeradesigdet inte rörförändringar, även omom

tjänstertekniskaochVaruproduktion2.1

och1960-talet ärsedanminskatsysselsättningenharindustrinI en
detOmvandlingen utgöromvandling.strukturelllångsiktigdel enav

maskinerdärorganisationsförändringar,resultatetsammantagna av
decen-1984. Detöverflödigt Forsman senastemänskligt arbetegjort

på något avgö-avseendetdet inteskiljer isigomorganisationerniets
användnings-ytterligaredatorerfårtidigare. Nufrån derande sätt

onödiggörs,människorutförtsarbetsuppgifterflerområden, avsom
efter deanställdakvarvarandeindustrinför dearbetet ioch anpassas

förutsättningarna.nya
kon-1990-taletsförändringarårs ärdrivkraft förviktigEn senare
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junkturnedgång, för många företag inneburit minskad orderin-som
gång och minskad lönsamhet. helEn del företag har lagts ned helt
och hållet, andra har del de anställda.sagt ochl medupp en av
uppsägningarna minskar del företagen sin produktion. Meden av
färre anställda detär inte möjligt behålla produktionen påatt samma
nivå, med mindre än sänker kvalitén på detatt produceras,man som
ökar arbetsintensiteten eller genomför omorganisation. sänkaAtten
kvalitén på eller tjänsten för de flestaär företagprivata omöj-varan ett
ligt alternativ. blirDet svårt hitta köpare villiga betalaatt är attsom

förpris eller tjänst med kvalitet.sämre ökaAtt arbets-samma en vara
takten inte heller påär längre sikt möjligt, anställdaäven på mångaom
arbetsplatser tvingats detta alternativ hoppi fåacceptera be-attom
hålla arbete.sitt Organisationsförändringar något slag såledesärav
det enda till buds stående långsiktiga alternativet villinteom man
minska produktionen.

Tjänsteproduktion överlagär arbetsintensiv än varuproduk-mer
tion. Delar den privata tjänstesektorn genomgår dock för närva-av
rande utveckling motsvarande industrins. Människors arbeteen er-

datorer,sätts med följd antalet anställda minskar,attav utan att pro-
duktionen minskar. detaljhandeln,l och tele, bank- och försäk-post
ringsbranschen i administrativt arbete överhuvudtagetsamt är
rationaliseringarna tydligt synliga minskati antal anställda. Samma
utveckling förutses, eller pågår redan, för alla tjänster, vilkas produk-

helttion eller delvis kan övertas teknik. Dessa tjänster kallasav ny
ofta "tekniska tjänster", skilja från "humana tjänster",att förut-som

kontaktsätter eller samarbete människa till människa Forsmanen
1984.

2.2 Humana tjänster

Humant tjänstearbete finns företrädesvis offentligi sektor och kraf-är
kvinnodominerat.tigt Av sysselsatta undervisning,i hälso- och sjuk-

vård socialvård är 82 kvinnor.samt Hela 48 kvin-procent procent av
sysselsättning Sverigei finns dessai näringsgrenar SCB 1995a.nors

Merparten omorganisationer offentligi sektor det ekono-rörav
miskt-administrativa på övergripande nivå ochsystemet självainteen

Ädelreformen,tjänsteproduktionen. placerade äldreomsorgensom
under kommunerna i stället för landstingen, privatiseringar köp-samt
och säljsystem, under olika införs syftei åstadkommaattsom namn
marknadsliknande förhållanden och affärsmässigt tänkande Borgert
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ekonomiskt-på denpå sådana omorganisationerexempel1992 är
ochdirekta produktionendennivån. gällerDe inteadministrativa

förändras.den skahursällan anvisningar omger
oftaskeroch administrativaekonomiskaFörändringar systemav

offentliga sek-nedskärningar inedskärningar.parallellt med Dagens
strukturelloundviklighistorisktemellertid delinteutgörtorn av en

komma in-så småningommöjligen kan deomvandling att somses-
fattade beslutpolitisktresultatsådantillledning ärutan aven -

så-till sinSvärd 1995. Humana tjänster ärJohanssonGonäs, art
arbetet.rationaliserakantillteknik bara viss gränsdana att enny
patient-sjukvården datorer övertagit vissaharVisserligen inomt.ex.

använd-övervägande grad hartillarbetsuppgifter,övervakande men
Fler sjuk-för människor.arbeteresulteratteknik iningen merav ny

möj-avancerade operationer ärteknisktkan behandlas,domar mer
utföraliga att o.s.v.

förhållande-personalkostnadernahumana tjänster utgörFör en
skedeförsta mins-nedskärningarnastotalkostnaden.andel Ivis stor av

tidsbegränsade anställ-åtgärder:anställda passivakas antalet genom
andraItimanställda in.vikarier och inteförlängs inte, ettningar tas
emel-ärUppsägningsprocessenkommer aktiva uppsägningar.skede

nedskärningar,ekonomiskabesluttiden mellanlång, varförlertid om
Långtutdragen. innanantal anställdaminskatoch äruppsägningar

utslag ioffentliga sektorndennedskärningarekonomiska inom ger
försämradesynliga ide på arbetsplatsernaarbetslöshetsstatistiken, är

arbetsvillkor.

omorganisationerOplanerade2.3

statligalandsting,kommuner,arbetsgivareoffentliga sektornsDen -
finnskommunersåväl landstingmycket Iförvaltningar är stora. som-

sjukvårdverksamhet: landstingensliknandemedmånga arbetsställen
uppdeladbarnomsorgkommunernas ärmånga sjukhus,bedrivs på

stadgaranställningsskydd uppsäg-på många daghem. Lagen attom
turordningskretsar, näranställningstid. Stora sätter,efterskerningar

omplaceringar.karuselligånganställda minskas,antalet aven
läraresjukhus,avdelningar ellertill andraSjukvårdsanställda flyttas

arbetsplats.daghembarnsköterskor fårbyter skola och nyttett som
flyttas,för individenansträngandeoftaOmplaceringar är mensom

arbets-Fungerandeoch kollegorna.de tidigareockså för både nya
lederosäkerhetochslås sönder. Orosocial gemenskapochgrupper
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lätt till och konflikterspänningar utvecklas på arbetsplatsen.att
Personalminskningarna får således organisatoriska konsekvenser. För

kunna utveckla sociala relationer och arbetsrutiner till denatt anpassa
behövssituationen tidsrum. Dock blir tiden bristvara takt medinya

minskat antal anställda och ökad arbetsbörda. Förändringarna får mer
karaktären tillfälliga nödlösningar planeradeän omorganisationer.av

Trots ingenting kvalitetssänkningarnämns verksamhets-iatt om
planer och dylikt detta vad ofta inträffarär sambandi med attsom
antalet anställda minskar humanai tjänster. Den minskade kvalitén
drabbar sjukvårdens patienter, barnen barnomsorgen,i eleverna sko-i
lan och de gamla äldreomsorgen.i drabbarDen också de anställda. I
skolorna blir klasserna på daghemmen fyllsstörre, på medgrupperna
fler barn. Vårdanställda för fler patienter övervaka ochattges ansvar
hjälpa. Arbetsbördan för anställda humanai ökar således.tjänster

Efterfrågan på tjänsterna minskar dock med de anställda.inte Pro-
duktionen ska allmänheti bibehållas, med färre anställda. Lik-men

i privata sektorns företag kan detta göras sänka tjäns-attsom genom
kvalitet, öka arbetsintensiteten eller genomföratens omorganisa-en

ökningtion. En arbetsintensiteten vad ofta tillgripsär närav som an-
talet anställda minskar. Mer sällan avsikten sänkasägs kvali-attvara

ökad arbetsintensitettén. En får dock på ganska kort sikt åter-även
verkningar på kvalitén.

Humana tjänster inbegriper alltid måttvisst känslomässigtett av
arbete. Sådant arbete kräver för flexibilitet och spontanitet,utrymme
och kan därför på förhandinte planeras och tidsbestämmas. Förmåga
till känslomässigt arbete ingår emellertid de formellainte i
kvalifikationskraven, det betalas för lön,inte och tilli delär storen
osynlig del arbetet. Vid nedskärningar och omorganisationer pla-av

första hand föri det fysiska arbetet, det synliga, och tidenmestneras
för det emotionella inskränks. Denna minskning kvalitettjänstensav
drabbar den tjänsten, den utföräven den.tar emotsom men som
Vårdarbetaren känner sig tillfreds medinte arbete deninteett om
vårdade det, hon drabbasär känslor otillräcklighet och skuldav av
Szebehely 1995. detAtt emotionella arbetet inte utrymmeges upp-
levs allvarlig psykisk påfrestning den anställda.som en av

försvårarDessutom beslutsstrukturen på offentliga sektorns arbets-
platser många gånger genomförande planerade förändringar.även av
Det betydligt vanligareär offentlig sektori i privatän övergri-att
pande beslut verksamheten fattas utanför arbetsplatsen Szulkinom
1993. På arbetsplatsens nivå föreligger därför betydande brister deni

långsiktiga kontrollen verksamheten. Medan förändringarövermer
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på arbetsplat-genomförsochallmänhet initierasarbetsprocessen iav
nivå, utanförpå överordnadformella beslutetfattas detnivå,sens

överordnad nivådet påalls ovanligttycksarbetsplatsen. Det inte att
helt ryckermed ellermotverkar, konkurrerarbeslutsedan fattas som

Blomqvistpågående omorganisationengrunden för denundan
arbetspro-mellan omorganisationsambandet1994a. Vidare är av

offentlig sektor ilika tydligtökad effektivitet ioch inte somcessen
ekonomiska incita-innebär frånvaronsektor. Sammantagetprivat av

denarbetsprocessen iförändringarbristande kontrolloch attment av
ellerställs inteden sektorn inoftare privataoffentliga sektorn iän

sviknakännerAnställda sigfullt a.a.. siggenomförs engageratut som
degår stapeln minnssedan omorganisationoch lurade. När nästa av

denoch löften med ti-förhoppningaraldrig infriadeofta berätta om
digare.

drabbaroffentliga sektornnedskärningarbrukarMan säga att av
sek-beroende offentligakvinnor dubbelt. Kvinnor än mänär avmer

arbetsgi-sektornberoende offentligaoch detjänster ärtorns somav
behållafår sinasåledes kvinnorkommerTill detta ävenatt somvare.

aldrignödlösningar,organisatoriskadrabbas hårtarbeten avav
kvali-organisationsförändringar och tvingas görafullföljda ettattav

drabbar såle-offentlig sektorarbete. Nedskärningartativt sämre av
trefaldigt.des kvinnor

det allmänhetförändrade arbetsorganisationer italar ärNär vi om
harhär diskuterats, vi iförändringarden tan-inte typ somsomav

genomtänkadedet, inte ärkarna. omorganisationer ävenMen är om
kangenomförs.välplanerade eller fullt Deeller ettut oorga-somses

omfattning.omorganiserandeniserat storav

omorganisation3 Medveten

planerade för-genomförs dessutomsektorsåväl offentlig privatI som
sammanhäng-varandraTvå medarbetsorganisationer.ändringar av

centrala förstår framförändringardessaande dimensioner somav
anställda: flexi-betydelsefulla för desärskiltocharbetsprocessen som

för-flexibel produktionsprocesskompetensutveckling. Enbilitet och
medIngetdera möjligtflexibel arbetsorganisation. ärutsätter enen

horisontellavertikala ochgången arbetsdelning. Denlångt
arbets-arbetsuppgifter Nyaluckras integreras.arbetsdelningen upp,

anställda, vil-enskildahoskrav på ökad kompetensuppgifter ställer
arbetsplatsen.påkompetensendenket ökarsini sammantagnatur
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Begreppen flexibilitet och kompetensutveckling, bägge honnörsord i
diskussioner arbetsorganisationer, syftar således på såvälom nya or-
ganisationen på de anställda.som

3.1 Flexibilitet

Genom arbetsutvidgning och arbetsrotation får anställda fler arbets-
uppgifter. Vertikal arbetsutvidgning innebär arbetsuppgifter frånatt
högre hierarkisk nivå i förs nedåt.organisationen Därigenom decen-
traliseras beslut arbetets utförande, arbetstakt, adminis-vissom om

och oftatration kundkontakt. Horisontell arbetsutvidgning åstadkoms
arbetsrotation, självstyrandeorganisering i ellergenom grupper ge-
helt arbetsuppgifter tillkommer. Arbetet blir därigenomattnom nya

varierat, inte alltidän kvalificerat.mer om mer
harKvinnor oftare ochän mån arbeterutinartat SCBett monotont

1991. Montering, paketering varuproduktion kassaarbete, städ-- -
och kontorsarbetening tekniska tjänster exempel på sådanaär- -

kvinnodominerade arbeten. Ensidiga arbetsuppgifter kombina-iär,
med bristtion på inflytande och kontroll arbetet, viktigstress, över en

förklaring till belastningsskador. Belastningssjukdomar 70utgör pro-
alla anmälda arbetssjukdomar,cent 81 kvinnornas ochprocentav av

67 männens ISA, Arbetarskyddsstyrelsen. formprocent Varjeav av
arbetsutvidgning, vertikal såväl horisontell, innebär denattsom en-
sidiga belastningen minskar. Detta förhållande mellan organisation

Åtgärderoch hälsa utgjorde utgångspunkt för motprogrammet
belastningsskador, Arbetsmiljöfonden genomförde mellan och9881som
1993. Förändringar flexibilitet innebär därför förbättringstörremot

arbetsförhållandena, särskilt för kvinnor.av
Fler arbetsuppgifter också bättre överblick produktions-överger

och därmed möjligheter till inflytande.större Detta gällerprocessen
särskilt arbetsutvidgningen vertikal. När för ledningär ansvaretom
och fördelning arbetet decentraliseras till arbetsgrupper ökar ef-av
fektiviteten, arbetstiden används effektivt, väntetider minimerasmer
och produktioneni sjukfrånvaro undviksstopp attg.a. genom grup-

kan flytta sina medlemmar. Gruppbaserat arbete möjliggörruntpen
dessutom social utveckling och arbetsgemenskap. Trots att nya ar-
betsuppgifter tillkommer, och uppgifterna totalt blir fler,att sett upp-
lever många börjar arbeta i arbetet blir lugnare.attsom grupp
Utsattheten blir mindre och kan i hänsyn tilltaman gruppen varan-
dras tillfälliga svackor. "Om nån tjej med barn och mårär litetsom
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såså därochpackaochkanske får böjasådär och sighalvträligt --
Exempell994a.Blomqvistberättarmed den",bytakan en manman

såvälfinns fråneffekter arbete ipå sådana positiva varu-gruppav
a.a..och humana tjänstertekniskaproduktion som

dock flerinnebärpersonalnedskärningarmedkombinationI ar-
anställdas Ökaderisker. Deoch Ökatbetsuppgifter ävenansvar nya

ökadtillbaka formslå iansvarstagande hotaroch att avengagemang
verk-förutsätteranställda viss gränsantaletMinskas överstress. en

ocksåarbete,varandrasalla kan utföra attbarasamheten utaninte att
productionleanblivit så "mager"harProduktionenalla på plats.är

sjukfrånvaro.tålden inteatt
tiderökar iansvarstagande utnyttjasanställdasRisken för att av

särskiltdenoffentliga sektor ärnedskärningarnas stor.arbetslöshet. I
nämligen änansvarstagandetgällertjänstearbetehumantI ar-mer
tillkommerarbetet.det Här ansvaretframtid ochbetsplatsens egna

utförs.arbetetberoendeochmänniskor vilkas välför de är attavve
befaraskankvinnodominerat,mycket atttjänstearbeteDå humant är

ansvarstagandet tänjsföljdenblir närpsykosocialaden stress, som
allt kommerframföralltbelastning,skadligt högtillöver gränsen en

kvinnor.drabbaatt

Kompetensutveckling3.2

utbild-detinbegripertiden.begrepp Deti mestaKompetens är ett -
mycketdärföroch äroch förhållningssättförmågakunskap,ning, -

vaddefinierafå kankompetens,Allaoprecist. pratar sommenom
avses.

direktkompetens ibehovetdiskuteradesår sedantioFör an-av
1992.Marking Data-ochBjörkmandå teknikendenslutning till nya

arbetstidpå bådepå kursprogrammetslag stodalla deutbildning av
visadeoftakvinnorbekymmersåg ettfritid. Mångaoch attettsom
Ointressetöverhuvudtaget.teknikochför datorerbristande intresse

och tän-kvinnors mänsessentialistiskadelstolkades i termerrent -
medlogikoch datorernas överensstämmer ettolikakande är man-mer

lärarnaskolanflickor iresultatetdelstänkandeligt att avavsom-
undanträngdesellerlära datorersigfickinte attuppmuntran avnog

examinerade fråndehälftentidUnder närapojkarna. avvarsamma
SCBkvinnordatautbildningarhögskolornasochuniversitetens

teknikförhållande till ris-kvinnorsfarhågorLiknande1995b. attom
fortfarande,uttrycks ävenförloraretill framtidensdemkerar göraatt
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diskussionen kompetens för det framtida arbetslivet längreinteom om
ensidigt fokuseradär på tekniskt kunnande. Användare dagensav

datorer behöver de flestai fall djupareinga tekniska kunskaper. När
teknik introduceras det alltidär i organisatoriskt sammanhangettny

och det dettaär vilket utfallet bliravgör för förändringar it.ex.som
den könsmässiga arbetsdelningen Sundin 1993.

Så vad det dåär med kompetens Christer Markingsom avses sam-
manfattar de kompetensbehoven i punkter: kunskaptrenya om sam-
manhanget, social kompetens och förmåga lära Utbultatt nytt
Frejhagen 1995. Möjligheten tillägna kunskapsigatt om samman-
hanget bestäms i utsträckning just sammanhanget,stor d.v.sav av
arbetsorganisationen. I organisation med arbetsdelningsnäv ären
möjligheten mindre än i organisation med utvidgade arbetsupp-en
gifter. Detsamma gäller utvecklandet social kompetens, härav men

erfarenheterär utanför arbetslivet så betydelsefulla. Förmågannog
lära kan föratt dennytt större harantas vissa grund-vara som

kunskaper, har också med hur förhållergöra till för-att sigmen man
ändring. Det kallas ofta förändringskompetens. Kompetens,senare

det diskuteras dag,i alltså liktydigtär inte med formell utbild-som
ning. Kompetens vidare begreppär och det kontextberoende.ett är
Arbetets karaktär, och befogenheter, både vilkenavgör kom-ansvar

krävs och vilkenpetens möjligär utveckla Marking 1992.attsom som
Kvinnor och i Sverige harmän likai lång skolutbildning.stort sett
kvinnorAtt oftare harän okvalificerade,män och repetitivamonotona

jobb kan utslag arbetsgivare slösarett med kvin-attses som av mer
formella utbildning medän Gonäsmäns 1992. Ungefär likanors

många kvinnor omfattasmän också internutbildning påsom av ar-
betsplatsen, kvinnornas är i kortaregenomsnitt än männensmen
Björklund Regnér 1993.

Omorganisationer aktualiserar allmänheti personalutbildning nå-i
form. Med kurser inriktade på samarbete och kommunikation för-gon

bereds anställda för arbete i Arbetsuppgifter tidigare legatgrupp. som
på tjänstemannanivå, och decentraliseras, fördelas sällan jämntsom
mellan alla anställda. allmänhetI lärs eller fåtal för handhaett atten upp
dem under den arbetsorganisationens första tid. denHur utbild-nya

fördelasningen är avgörande för fördelningen arbetsuppgifter framö-av
I studie omorganisationer framkom påfallande mångaattver. en av

kvinnor först visat förintresse tidigareöver tjänstemannauppgifteratt ta
Ävenoch också fått utbildning för dem. på arbetsplatser med rela-en

tivt jämn könsfördelning har särskilt kvinnor därigenom synliggjort
sin potential och kompetens Blomqvist l994a.
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ochför utövningeller legitimationkräverMånga yrken examenen
kvalifi-förtillräckligyrkendessa intereella kompetensen i attden är
fårundersköterska inteså kunnigaldriguppgifter.för Envissacera

ordinerafårsjuksköterska inteså kunnigaldrigblanda medicin. En
dra-främstkompetenshöjningskersjukvårdenden. Inom genom en
harlandstingmångapersonalstrukturen. Iförändringmatisk av

antaletminskningochförsvunnitredansjukvårdsbiträdena aven
omfattningökad överSjuksköterskor ipågår.undersköterskor tar

förkompetenshöjning organisa-härarbetsuppgifter. Videras enser
vidare-undersköterskorochsjukvårdsbiträdenför detionen samt som

likautvecklingendel intesjuksköterskornas är enty-utbildar sig. För
kvalifikationskravformellautgår från1994 Omdig. Ivansson man
från kompetensUtgåendenedkvalificering.tolkaskan den ensom -

detnyinlärningkompetens, rörsocialsammanhang,kunskap om -
fångar änKompetensbegreppethöjning.docksig merom en

kvalifikationsbegreppet.
vårdsektorn, därinomsocial kompetens inteBehovet är nytt so-av

Problemetdagligdags. ärbrukförmågorempatiska i attciala och tas
betraktatskvalifikationer,värderatshittillsdessa inte utan somsom

framlyfts dekompetensbegreppetMedegenskaper."naturliga" nu
finns såledesförmågor. spän-Detarbete viktigaframtidensför ensom

kvalifikationsgradYrkenskompetens.kvalifikation ochmellanning
Mansdomineradebestämda.och socialtideologiskthistoriskt,är yr-

värderadearbetsuppgifterfåhaft lättare sinaharkesgrupper att som
utförs kvin-arbete intearbete"Kvalificerat ärkvalificerade. avsom

därvidlagtycksKompetensbegreppet1980.TaylorPhillipsnor"
förändring.tillmöjlighetrymma en

Utslagning3.3

tvåarbetsplatsernapåutkristalliserasomorganisationI processer av
ochförändringenbäreldsjälarna,aktörer:huvudtyper uppsomav

"förändrings-fortskrida, och defår den attengagemangvars
vid detfastklamrar sig"bakåtsträvarna",de rigidaobenågna", som

Förändringskompetensmöjligheter.hinder föroch utgörär ett nyasom
kompetensbegreppet,delarladdat övrigakanske positivt änär avmer
laddat.motsvarande grad negativtoch dess imotsats

och allaarbetsuppgifterpåförmår siganställda inteAlla ta nya
påmed kraventaktarbete. Iinordnas grupporganiserati attkan inte

minskarökar, såanställdaförkompetensutvecklingochflexibilitet



Bilaga14 4 SOU 1996:56

också för tolerans dem leverutrymmet inte till dem ellerav som upp
arbetsinsats inte hundraprocentig.är Det inflytande och den själv-vars

ständighet i arbetet de arbetsorganisationerna erbjuder harsom nya
Då arbetsorganisationernapris. samtidigtett från s.k. kring-rensas

funktioner finns allt färre udda arbetsuppgifter kvar. Uppsägning av
anställda kaninte inordnas arbetsprocesseni står inte i strid medsom
arbetsrätten. Omorganisationerna hotar bidra till omfattandeatt en
systematisk utslagning människor något skäl kaninte inte-av som av

Ålderndei arbetsorganisationerna. här faktorärgreras nya en av
många och torde gälla och kvinnormån lika. Minst lika viktiga är
kraven på "flexibilitet, kreativitet och social kompetens". Medan de
traditionella arbetsorganisationerna ställt krav på beteendeyttre re--
dan under 1930-talet sammanfattat i "anpassning, vitalitet och på-
passlighet" gäller dagens kriterier personligheten. förDen industri--
samhället "goda arbetskraften" den kunde inordnas ivar som en or-
ganisation med förutbestämda arbetsuppgifter. krävsNu medatt man
sin barainte med arbete, skasitt bidra till organisationensperson,
utveckling och produktivitet. offentligI sektor tillkommer allaatt
anställda ideologiska och politiska skäl finnerinte det lika lätt attav

de uttryck "marknadsanpassningen"acceptera sig.tar

3.4 Integrering kvinnor och mänav

Svenskt arbetsliv starkt könssegregeratär Jonung 1993. ochMän
kvinnor återfinns olikainom sektorer, olika branscher, olika yrkes-
områden och har olika arbetsuppgifter inom och yrke. Seg-ett samma

påregeringen yrkesnivå starkare på branschnivå.är än Allra tydli-
framträder den på arbetsplatsens nivå.gast Där åtskillnadenär ofta
rumslig; kvinnor och arbetar olikamän lokalerrent i synhåll förutom

varandra. könsmässigaDen segregeringen aspektär arbets-en av
organisationen, fördelningen arbetet, och kan brytasinte medav av
mindre denna förändras.än Och förändringatt omvänt: arbets-av
organisationerna kan få till följd könssegregeringen minskar. Tidi-att

jämställdhetssatsningar, utgjort ingrepp arbetsorga-igare som
harnisationen på särskiltstött motstånd Fürst 1989. Enstort inte

alls ovanlig konsekvens de arbetsorganisatoriska förändringarav som
genomförs på initiativ arbetsgivare emellertidär denattnu av

könsmåssiga på arbetsplatsensegregeringen minskar.
Vid införande arbetsrotation ändras den horisontellaav

arbetsdelningen. de falll både och kvinnormän berörs påverkas även
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tillidentitet knutenochocharbetsdelningen,könsmässigaden status
ruckasbeslutsbefogenheterdecentraliseringViddenna utmanas. av

sammanfal-oftaochDå kön positionarbetsdelningen.vertikaladen
slagenstrukturer. Bäggehierarkiskatvåiinnebär detta ingreppler av

motståndet givetvis störstmotstånd och äromorganisationer möter
oftarearbetsvillkor. Män ärförsämring sinaerfarfrån dem avensom
arbeteoch kvinnorsde falloch mänsarbetsledare ikvinnor ävenän

nivå har ihierarkiska männenspåbefinnerformellt sigrent samma
också störreFöljaktligen män mot-allmänhet högre ettstatus. reser

innebär integre-förändringararbetsorganisatoriskastånd mot som
1994a.Blomqvistarbetenkönsuppdeladering av

efter för männensarbetsgivarelångtifrån alltid,Ibland, germen
nämligenkanförändringförekonomiska incitamentenDevägran.

åtordplatschefkvinnligmotstånd. Enstarkare än männens gervara
ekono-underordnas detdärsådan männenssituation protesteren

nödvändiga a.a.:miskt

dethär. börjardriva det Detfortsättamåste ut"Vi som omse
el-uppgivenhetdetockså. Omkillarna ärhosbörjar mogna

förståkanske börjatde harnågot,det för attler vad är men
Deskrika och "nej".bara sägahjälpakommerdet inte attatt

Så här kommerverkligheten.förstått det här ärhar attnog
våra jobb kvar."ska hablidet viatt om

kvinnligamedsolidaritet sinaförekommer mänävenDet att av
dende uppleverintegrering,arbetskamrater trots attaccepterar en

kvinnorarbetsplatser därdel. gällerför Detförsämring egensom en
därföråtskilda, ochrumsligtvaritarbetsdelning, inteoch män, trots

fullstän-inte ärgemenskap. segregeringsocial Enutvecklat somen
bryta.lättaredig såledesär att

Dockfrån kön.arbetsuppgifter, inteutgår frånIntegreringen ur-
denmedfördelaroch arbetsgivare ävenarbetsledaremångaskiljer

arbetsresultatet sägsArbetsklimatet ochkönsmässiga integreringen.
ochbåde kvinnor män.bestårarbetsgrupperbättre i som avvara

1994aBlomqvist
framkommerreklambranschenochdata- attundersökningI aven

Blomqvistkönsfördelningför jämnstarkadet finns incitament en
fördelar:följandeFöretagsledare urskiljer1994b.
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Det sociala klimatet och kommunikationen på arbetsplatsen för-0
bättras.
Arbetsgrupper blir effektivare på grund och kvinnormän0 attav
kompletterar varandras perspektiv och arbeta.sätt att
Genom matcha kunder och anställda efter kön undvikeratt0 man
konflikter och konkurrens med kunder.
Kommunikationen med kunder förbättras arbetsgruppen0 om
består både och kvinnor.mänav
En jämn könsfördelning bidrar till bild företagetpositiv0 en av
utåt.

skälDe från ledningshåll åberopas för könsfördelningjämnsom en
har ingenting med jämställdhet Argumentengöra. ekono-att är av
miskt slag, könsfördelningjämn bedöms konkurrens-utgöraen en
fördel. Samtliga motiv för jämn könsfördelning foku-som uppges en

sociala relationer företagetinom eller till kunder och kanserar - -
därför giltighetäga förstörst arbete bygger påantas såväl internsom

kommunikation.externsom
Uppfattningen könsblandade arbetsgrupper fungerar bättre,att är

effektivare och därför föredra emellertidär unik förinte data-att och
reklambranschen. förefallerDen tvärtom mycket vanlig i svensktvara
arbetsliv. Ekonomiska för förändring på arbetsmark-vägerargument
naden rimligen jämställdhetsskäl.än förändradetyngre De
arbetsorganisationernas integration arbetsuppgifter kan leda tillav

integration och kvinnor,män d.v.s. minskad könssegregering.en av en
Nationella data segregeringens omfattning finns tillgå sektors-attom

eftervis, bransch och efter yrke, påinte arbetsplatsens nivå. Enmen
eventuell förändring den könsmässiga arbetsdelningen inomav ar-
betsplatsen kan därför inte utslag i statistik.ge

Könsintegration är inte möjlig än det på arbetsplat-annatnu om
finns både kvinnor och män integrera. Män mycketatt utgörsen en

liten del de arbetande offentligai sektorns kvinnortjänster, under-årav
representerade delari varuproduktionen. hårtstora I segregeradeav
yrkesområden kan inte integration arbetsuppgifter påverka denav
könsmässiga arbetsdelningen. segregationen omöjliggör integration.

3.5 Lönesättning

Idealt det lönesystemär tillämpas på arbetsplats tillanpassatsom en
arbetsorganisationen. Omorganisationer aktualiserar därför föränd-
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Individuell lönesättning ersätterför lönesättning.principernaring av
tillskäl,ofta, inteIndividuell lönesättning utankollektiv. antas vara

mit-lönepolitiken isolidariska övergavsdennackdel för kvinnor. När
och kvinnor.mellanlöneskillnaderna mänökade1980-taletpåten

från fastaövergickarbetsgivareinträffade närDetsamma staten som
befordrings-Fastaindividuell lönesättning.tillbefordringsgångar

köns-och minimerarför lönesättningkriterierentydigagångar ger
detförerfarenhetentalar ut-Däremot attlönesegregering.mässig
indivi-såvälfackligalöneförhandlingar,lokalai somsom gesrymme

grad kvinnorna.till del högre änipraktiken kommer männenduella, i
Även entydiga kriterier.pådock byggakanindividuell lönesättning

arbetsorgani-traditionellafrånexempelackord,Prestationslön, är ett
synligarbetsprestationenarbetekundorienterat ärmycketIsationer.

mätbaralltså direkt iochkunddebiteringar,ochsäljresultati pengar.
bedömnings-arbetsutvidgning ärgradochFörvärvad kompetens av

Detarbetsorganisationerna.förändradeanvänds deigrunder som
förmårlönesystemutsträckning,och vikeniåterstår att nyaom,se

dramatisk minsk-Någonkvinnor.ochlön förskillnader mänpåverka i
löneskillnadernuvarandedelenStörredock inte vänta.ning är att av

och yrkes-sektorerolikaarbetar inomochkvinnor mänpåberor att
områden.

Summering4

skalanärvarande iförarbetsorganisatoriska förändringar storDe som
hori-denvertikalasåväl denberörarbetslivsvensktgenomförs i som

hit-nivå frågaipå arbetsplatsensarbetsdelningen. Desontella sätter
skillna-sammanhängandedärmedochkönssegregeringtillsvarande

arbetsvillkor, lönarbetsmiljö,vad gällerochmellan kvinnor mänder
för-tillmöjligheterFörändringarnautveckling arbetet.ioch rymmer

varierandeblirArbetetarbetsförhållanden:kvinnorsbättring merav
be-fysiskpsykisk ochEnsidigarbetsuppgifterna intressantare.och
ochminskar. Mänsarbetemånga kvinnorsutmärkerlastning som

på arbets-könssegregeringenföljdmedarbetekvinnors integreras att
kom-utvecklingmöjligheter tillökadeArbetetminskar.platsen avger

petens.
Omemellertid inte given.till det bättreförändring ärsådanEn

varieradelederökar viss gränsarbetsbördan överden totala meren
belastning. En mins-ökadstället tilloch iarbetsuppgifter ansvarmer

finnsarbetsplatsenpåendast detmöjligkönssegregering ärkad om
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såväl kvinnor.män En generell kompetensutveckling förutsättersom
möjligheter till utbildning ochatt utveckling arbeteti kommer alla till

del.
Mest utvecklingen inom delar den offentliga sek-storaoroar av

där antalet anställda minskartorn, följd nedskärningar.som en av
Nedskärningarna inteär omorganisationer i egentlig mening, men

icke destoutgör mindre oorganiserat omorganiserandeett storav om-
fattning. De motverkar barainte möjliga positiva effekter andraav
medvetet planerade förändringar arbetsorganisationer, fårutanav
även i sig direkt konsekvensernegativa för arbetsförhållandena. Ris-
kerna för sådana särskiltär arbeteninom innebär kon-stora närasom
takt människa till människa, d.v.s vård,inom och utbildning,omsorg
där delenstörre de anställda kvinnor. Offentligaär sektorns ned-av
skärningar bildar därför mörk bakgrund till de möjligheter till för-en
bättring kvinnors arbetsförhållanden kan urskiljas.av som

Utvecklingen således såväl möjligheter hinder förrymmer som en
förbättring kvinnors arbetsvillkor. Några enkla samband mellanav
förändrade arbetsorganisationer och könsrelationer på arbetsplatsen
finns inte. Vilket utfallet förändringarna till slut blir bestämsav av
hur omorganisationerna genomförs och kunskap och medveten-av
het på arbetsplatserna. För utveckling till det bättre talar främsten
förekomsten starka ekonomiska incitament för minskad köns-av en
segregering, också Sverigei tämligen allmänt omfattad ideo-men en
logi jämlikhet, relationi till vilken kvinnors arbetsvillkorsämreom

framstårinte försvarbära. Det hindretstörsta rådandeutgörssom av
arbetsdelning mellan kvinnor och män.

Förändringar arbetsorganisationer motiveras med både ökadav
effektivitet och bättre arbetsvillkor. Mer sällan ord påsätts vad
arbetsorganisationen innebär för könsrelationerna. Sannolikt skulle
mycket förändringsarbete underlättas detta gjordes. Att analy-iom

ekonomi och arbetsinnehåll inkludera konsekvenser för kvin-sen av
och för och förmän den könsmässiga arbetsdelningen underlät-nor

för utarbetandetar strategier det motstånd minskad köns-motav som
segregering ofta och förmöter, genomförande sådana arbetsorgani-av
satoriska förändringar innebär förbättringar för kvinnors vid-som
kommande.
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strukturom-Lågkonjunkturer och
1900-taletundervandling

GreiffMatsav

hararbetsmarkandenpåsituationkvinnorshurstuderarNär man
gårtidsperspektivlängreikonjunktursvängningarna ettpåverkats av
hurdessa hörTillfaktorer.andrafrån t.ex.vissabortsedet inte att

ochvårdandefödande,dvs.reproduktionen,rollkvinnornas i upp-
tid.förändratshar överfamiljen,fostrande barn samt omsorg omav
ochutformatsharfamiljepolitikenhurbeakta ärAndra faktorer att

genusfrågoroch sett ut.värderingarhur runtnormer
fördjupa sig när-möjligtVarithar det intesammanhang attdettaI

försöka visanödvändigthar det varit attfrågor.dessa Däremotimare
konjunktur-och hurframarbetsmarknad vuxitkönsdeladhur en

på-tider därigenomolikaunderstrukturförändringarochväxlingar
på olika sätt.och kvinnorverkat män

framarbetsmarknadkönsdelad växerEn1

hade,agrarsamhälletförkapitalistiskadetarbetat.alltid IharKvinnor
lika högtochbetydelselikaarbetekvinnorsjordbruket, storinom var

mel-arbetsdelningdistinktdockfannsDetvärderat männens. ensom
anställda tjänste-bland detbondefamiljensåvällan könen inom som

olika delarolika ikundeArbetsdelningen utLöfgren.folket avse
förskillnader,ekonomiskaochkulturellapåberoendeSverige men

nödvändigtlikaalltidarbetekvinnornasförsörjningfamiljens somvar
reproduktivaförhuvudansvarhade dessutomKvinnorna ettmännens.

levnad-förstaunder dedemvårdaochföda barnuppgifter, attattsom
orkeslösaellersjukahanddeockså förtalarMycketsåren. att tog om

hushållet.ingicksådana iäldre anförvanter om
skym-iroll ofta kommitkvinnornasstadshantverket harbildenI av

funktio-produktivadirektoftast ingade, vadhade viundan. l-Iär vet,
hantverks-förbetydelseavgörandedehadeställetl annanenner.

bodderegelgesälleroch ilärlingarEftersomupprätthållande.systemets
matlag-funktionhushåll,ingick dennesoch ihos mästaren somvar en

Edgren.upprätthållandepatriarkalaför dettaVikt systemsning av
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Med det kapitalistiska genombrott inom jordbruketsystemets
mellan och1750 skedde1850 omfattande proletarisering lands-en av
bygdens befolkning. Antalet egendomslösa hushållsföreståndare på
den svenska landsbygden ökade från 48 000 till 203 000 Winberg s
17. Detta medförde många lönatt säljatvungna sinatt motvar ar-
betskraft för överleva. Därmed blev produktivaatt och reproduktiva
funktioner rumsligt skilda från varandra. blevsett Detta tydli-ännu

dei under andra hälften 1800-talet växande industristäderna,gare av
där fabrikssystemet ställde krav på ökad tidsdisciplin. De anställdaen
blev arbeta efter klocktid.tvungna att Härigenom hamnade arbetar-
kvinnorna i motsägelsefull situation. hadeDe huvudansvaret fören
reproduktionen samtidigt de ofta med lönear-tvungna attsom var
bete bidraga till familjens försörjning.

Denna sociala och ekonomiska förändringsprocess tillsammans
med emigrationen ledde också till förändarde familjebildnings-

såvälmönster, deninom framväxande arbetarklassen hö-inomsom
samhällsklasser. Giftermålsåldern höjdes och många kvinnor för-gre

blev ogifta. Inom borgarklassen medförde detta behov ökadeett av
försörjningsmöjligheter för kvinnorna Carlsson 1986 kap 2.

Många fabriksarbetena hade till början någoninte bestämdav en
könskaraktär. Men redan under den tidiga industrialiseringsfasen bör-
jade det utmejslas tydliga kvinno- och mansyrken liksom kvinno- och
mansbranscher. I denna spelade hantverkstraditionernaprocess en
viktig roll. Bland med hjälp de tidiga fackföreningarnaannat sågav
hantverksutbildade till kvinnormän stängdes från yrkenatt vissaute
och branscher Women Workers and Technological Change. Inom
typografyrket och verkstadsindustrin finns tydliga exempel på hur
kvinnor medvetet förhindrades få tillträde under delenatt senare av
1800-talet Ekdahl, Berggren 175f. Kvinnorna ansågs okvalifi-s. vara
cerade lönenedpressare och sågs därför de hantverksutbildadeav
manliga arbetarna hot deras försörjning.ett motsom

Inom andra yrken och branscher, där hantverkstraditionen inte
existerade eller det däremot lättare för kvinnorna fåvar attsvag, var
anställning. Eftersom det ansågs kvinnors löner skulle lägreatt vara
än demäns attraktiv arbetskraft för många företagare, särskilt dåvar
i yrken och branscher där arbetsdelning och mekanisering medfört

det inte krävdes någon längreatt lärotid Se också Marx 342ff.s.
Den svenska textilindustrin tydligtutgör exempel på hurett ar-

betsdelning och mekanisering fick effekter på arbetskraftens
könsmässiga Ekonom-historikernsammansättning. Anita Göransson
har med exempel från Norrköping visat tekniska innovationer el-att
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defick konsevensenoftaarbetsorganisationenler förändringar attav
tilldeladesbestämda arbetsmomentenmaskinenrutinartade och av

självständigadeavlönades lågt, medanochkvinnor momentenmer
därvid tydligtHon visaravlönade tilldelades männen.högresom var

andelledde till högre1800-taletvid mittenhur mekaniseringen av
sådan kopp-direktkankap 3. MalmöIkvinnor Göransson man se en

heltintroduceradeefter brand 1888YllefabriksMalmö ABling när en
dåökadeslagoch England. Ifrån Tysklandteknikmodern ett an-ny

yrkesut-tillfrån drygt 87 % närbland arbetarna 50 %delen kvinnor
Carlsson-Wetter-maskinskötande kvinnorbildade män ersattes av

241ff.berg s.
dockandel kvinnoroch ökad ärmekaniseringSambandet mellan

införandetmedfördetändsticksindustrinentydigt. Inominte t avex
arbetsstyrkan Berg-maskuliniseringuppsättningsmaskinen aven

mejerianställda undersvenskahur deLikaledes kanlund. man se
utsträckning kom utgö-1930-talen alltbörjan i störreoch att1920- av

7.Sommestad, Baude kapmänras av
använd-utbreddaallt1800-talets decennier,underDen, mersenare

illustrerasindustribranscherarbetskraftkvinnlig i vissaningen avav
ökadeMalmöindustriarbetaresamtliga iblandandelen kvinnoratt

skedde ökningStockholms deltill Förfrån 47 % 1910.187031 % en
41.Carlsson 1986från till18 30 % s.

och 1900mellan 1870industriellastarka expansionendenTrots var
anställda husligsekelskiftet ividfler kvinnorfortfarandeemellertid

förvärvsarbe-då deStockholm 43 %industrin. Itjänst inomän var av
kvinnorIorde. Antalethusliganställda tjänstkvinnorna itande an-

1900-talet,under ävenminskade sedan succesivtarbeteställda sådanti
Seller-kvar000fortfarande fanns 100överdet så 1945sent somom

yrke knappastdetta26. dag existerarberg I mer.s.
1900-taletbörjanfortfarande iockså hållamåste i minnetVi att av

totalajordbruket. Detkvinnor inomdel Sverigesarbetade stor aven
offentligadenbondhustrur iberäkna eftersomsvårt sta-antalet är att

förvärvsarbetande.räknadestistiken inte som
industristatistikenfrånutgångspunkthar medIörbergLennart

olikaoch kvinnor inomandelenförändringen mänberäknat av
tendensenblirochmellan 1912. Härindustribranscher 1872 mot en

tydligalltmerindustriarbetareblandarbetsmarknadkönsuppdelad
sida.påse figurtiden kommer nästafram vilängre i

kvinnoarbetetavlönadeindustrin detbaradet inominteMen var
för-demografiska1800-talet. Deandra hälftenexpanderade under av

många kvin-giftermålsålder ochmedförde högreändringar attsom
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Industribranscher 1872
Könsförde/ning. Sorterad efter andel kvinnor/män

Kvinnor Män

Kemisk

Massa, papper

Livsmedel

Övrig

Jord och sten

Läder, gummi

Trä

Metall, verkstad

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100
Procent Procent

Industribranscher 1912
Könsfördeln/ng med Sorteringsordning Industribranscher 1872samma som

Kvinnor Män

Textil

Kemisk

Massa, papper

Livsmedel

Övrig

Jord och sten

Läder, gummi

Trä

Metall, verkstad

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100
Procent Procent

KäI/a: Lennart Jörberg, Kvinnliga arbetare inom svensk industri 1872-1912. En statistisk
översikt. Lund 1981. 10s.
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problem.borgarklassenupplevdesförblev ogifta inom ettsomnor
detill de giftefrån kvinnorna blev sig,Perioden det attatt omvuxna

uppfattades delsdetta, blev längre.alls gjorde Detta ettsom
ansågs fö-moraliskt problem.försörjningsproblem, dels Detettsom

omoraliskt leverne kvinnornaför ochreligga risker prostitution om
sysselsättning. borgar-hela liv Inomskulle framleva sitt utanvuxna

skulle arbetadess kvinnordock tänkaklassen kunde inte sig attman
kravfrånDärför började det riksdagen 1850fabrikerna. ii att resasca
hadeför kvinnor. dennaden offentliga sektorn Inompå öppnaatt

sjuksköterske-barmorske- ochhänvisade tillkvinnorna tidigare varit
yrket.

sek-den offentligasammanföll tid med expansionKraven i en av
lärare,ökade behovethade vilketFolkskolan 1842,inrättatstorn. av

ökade behovet kontors-statliga administrationenoch deninom av
på ökadesåg med deFrån myndigheternas sidapersonal. oroman

arbetskraft blevbilligareDå insåg kvinnorkostnaderna. att varman
dubbla.statsförvaltningenför släppa demdärför in iincitamenten att

därefterförst folkskolan,riksdagsbeslut komGenom succesiva post-
personal.för kvinnlig Fem-sedan telegrafverketverket och öppnasatt

andelen kvinn-och Ökadegick snabbt. Mellan 1870 1900iniseringen
från tillfolkskolan 67liga lärare 28 % %.i

fick dessasmåskollärarinnorna kom kvinnornafrånBortsett som
el-borgarklassensannolikt rekryterasarbeten under 1800-talet att ur
förskikt. villkorundantagsfall från arbetarklassens högre Ettler i

uttalades förordningar,statlig vilket tydligt i vissakvinnorna i tjänst,
fick hellerdå gifteslutade anställning de sig. De intede sinattvar

Postverket ochbefattningar förrän vid 1902tillgång till ordinarie 1886
befattningartill ordinare inomTelegrafverket. Generellvid rätt

stadgades ocksåförst Dåstatsfövaltningen fick kvinnorna 1912. att
Ekwall,vid giftermålbefattningarde skyldiga lämnainte sinaattvar

94ff.kap KyleEricsson 2-4, 1988 s.
innehakraft kvinnorträddeBehörighetslagen i 1925 rätt attgavsom
längreDärmed kundede flesta yrken. intestatliga befattningar i man

år före-särbehandlades. Under flerapå kvinnorstödja lagensig när
skulle fågifta kvinnorriksdagsmotioner intekom det dock attom

Wieselgren.inneha statlig tjänst
blev det också attraktivt1900-talets första decennierUnder att an-

handelnSåväl industrinpå kontor. iställa kvinnor privata inom som
under perioden 1910-1940.explosionsartatökade antalet tjänstemän

för-såg detoffentliga sektorn arbetsgivarnaLiksom deninom som en
del anställa kvinnor.att
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Feminiseringen blev särskilt tydlig mekanisering gick handnär en
hand med ökadi arbetsdelning. Till dessa mindre kvalificeradenya

kontorsarbeten kunde det flera olika fördelar för företagarna attvara
anställa kvinnor. För det första utgjorde kvinnorna billigare arbets-en
kraft På kort sikt de detän männen. lönerna lägre.attvar genom var
På lång sikt de det därför företagen slapp utgifter för sjuk-att t.ex.var
dom och dåpensioner, många kvinnor slutade anställningsin i sam-
band med giftermål.

det andra kundeFör arbetstempot drivas eftersom kvinnornaupp
förväntades ha kortare total anställningstid Då innebarän männen.
det kostnadingen för företagarna kvinnorna utslitna iextra om var
axlarna efter antal år. det tredjeFör kan anställandet kvin-ett av unga

på industrikontoren för undvikastrategi motståndattnor ses som en
från äldre manliga kontorsanställda teknik och arbetsorga-mot ny ny

Så längenisation. löneskillnaderna kunde uprätthållas drabbade det
då dem självainte Greiff.

könssegregationenDen på arbetsmarknaden sin itog startsom
samband med det industriella genombrottet har bestått fram till dag.i
Visserligen kan hur kvinnornas andel industribranscheri vissaman se

metallindustrin har ökat, ökningen kan då främst hän-t.ex.som men
föras till sådana arbeten har uppstått resultat ökadettsom som av
arbetsdelning, dvs. utsträckningi tempoarbeten Karls-stor monotona

Wikander. Under 1950-talet speglades dessa förhållanden ocksåson
ideologiskt. artikelI Arbetsgivaren fråni kan1954rent t.ex.en man

läsa före detta hemmafruar bäst för enformigt tempoarbete,att passar
då detta tillfälle till Småprat och "konstruktiva tankar kring hem-ger

Kylemet" 1979 47.s.
Likaledes kan offentligaexpansionen inom den sektornattman se

under och 1970-talen kom1960- förstärka den könssegregationatt som
redan tidigare fanns på arbetsmarknaden. Dels många devar av ar-
beten skapades redan tidigare typiska kvinnoarbeten inom t.ex.som
vården, dels kom beroendet den kvinnliga arbetskraften resul-attav

i deltidsarbete och tillfälligamönster arbetskontrakt.tera Ditav var
de flesta inte intresserade söka,män och de hellerinte efter-attav var
frågade arbetsgivarna. rådande värderingarnaDe sade nämligenav
fortfarande vid denna tid det skulle famil-att var mannen som vara

huvudförsörjarejens och kvinnan sidoinkomsttagare. lågDetta också
fast arbetsmarknadensi regelsystem och socialförsäkringarnasi ut-
formning Gonäs m.fl..
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arbetskraften struktur-kvinnliga i2 Den

konjunkturförändringarnaoch

struktur- och konjunktur-skall analysera vilken inverkanNär man
på arbetsmarknaden ochförändringar har haft på kvinnors situation

svårigheter. överhuvudta-på arbetsliv finns detkvinnors vissa Det är
antalet förvärvsarbe-svårt längre tidsperspektiv beräknaiatt ettget
såväl folkräkningar-utifrån tillgänglig statistik.tande kvinnor Inom

mörkertal bestående kvin-industristatistiken finns det ett avna som
oregelbundet, utfördearbetade deltid eller tjäns-antingen somnor som

någon gång veckan ellereller trappstädning itvättningter t.ex.som
gäller gifta kvin-hemarbete. särskilt märkbart vadhade Detta ärsom

förvärvsarbete.nors
folkräkningsmaterialet.har pekat på sådana bristerNyberg iAnita

tillför vilka förvärvsarbetande har ändrats iKriterierna är stortsom
räknats Ny-folkräkning, varvid allt kategorier invarje störresett ny

tid.225ff. det svårt jämförelserberg Detta gör göra överatts.
kvin-tydligt års folkräkning, enligt vilken 30Felet blir i 1950 % av

inkomstundersökningförvärvsarbetande, enligt denmennorna var
förvärvsarbete. Vad gäl-samtidigt hade inkomstgjordes 42 % avsom

så många hade sådan inkomstgifta kvinnorna det dubbeltler var som
förvärvsarbetande Jörbergfolkräkningen 1983vadän s.uppgav som

19.
arbetslöshetssiffror har Silenstam uppmärksammatVad gäller Per

föras.först någon helst statistik börjadeproblemen. Det 1911var som
uppgifter,baserades denna på fackföreningarnasTill början menen

Förändringarefter på vid arbetsförmedlingen anmälda. i1957 orga-
längre tids-kan därigenom påverka jämförelsernisationsgraden över

måste åtanke den dolda85ff. Vidare haperioder Silenstam i attmans.
kraftigt tid. förefaller troligtkan ha Detarbetslösheten varierat över

kvinnor bland Medan arbets-denna vanligare bland än män.äratt
problem har arbetslösa kvinnorlösa ofta har betraktats imän ettsom

något naturligt.hemmafrurollen settssnarare som
jämförelsermåste det gällerdessa skäl reservation göras närAv en

nationell nivå.förvärvsfrekvens tid påarbetslöshet och över enav
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Lågkonjunkturerna2.1 under 1920- och 1930-

talen

tillFram exportindustrin dominerande1890 svenskinom in-ca var
dustri. Eftersom dessa branscher dominerade medfördemänvar av

Ärminskad andel kvinnor blandexpansionen industriarbetarna.en
samtliga industriarbetare kvinnor.1872 31 % år hade25var av senare

andelen sjunkit till knappt Efter18 började emellertid%. 1890 detta
förändras med växande hemmamarknadsindustri förmönster att en

textil- och skoproduktion.t.ex.
två följande decennierna komDe de framträ-utgöraatt mesten av

dande tillväxtperioderna industrin. period karakteriseradesi Denna
också omvälvande rationaliseringar och teknik,investeringar iav ny
vilket kraftigt ökade produktiviteten.

Som medförde dettavi ökning andelen kvinnor i vissasett en av
branscher, medan den minskade andra. totalt stabiliseradei Men sett

Ärandelen kvinnor helasig industrin. andeleni 1915 kvinnorvar
bland industrins arbetare vilket innebär antalet reella18 %, taliattca
ökade från år14 000 1872 till år Jörberg59 000 1912nästan 1984ca s.
31ff.

andelen kvinnor industrinMen ökade kan kanske delvisi inteatt
resultat arbetarrörelsen definitivt hade antagitett att stra-ses som av

lön skulle familjeförsörjarlöntegin och idelatatt attmannens vara en
förvärvsarbetande med hemmafru Carlsson 1986.var en man en

Perioden till skiljer märkbart både från1914 1945 sig den tidigare
och den de kraftiga konjunktursvängningarna. Arensenare genom
under första världskriget utmärktes mycket stark ekonomiskav en

med tidvisexpansion period sammanföllDenna medstor export.en
systematiskt införande tayloristiska arbetsmetoder, vilket bl.a.ett av

innebar kvinnor anställdes för dem branscheri och yrken.att nya
goda konjunkturenDen höll till början dåi sig mycket1920av en

djup efterkrigsdepression medförde minskad produktionsvolym och
omfattande arbetslöshet års beslut1919 reduceringtrotsen om en av

arbetstiden till 48 timmar vecka. kulmineradeKrisen vintern 1922per
då tredje fackföreningsmedlem,164 000 arbets-ca personer, var var
lösa. den hittills högstaDetta arbetslösheten i Sverige under 1900-var
talet. Under andra hälften 1920-talet skedde återhämtning medav en
ökade produktionsvolymer, arbetslöshetsnivån fortfarandeäven om
låg 10 %. Denna dock delvis orsakad jordbruketsöver struktur-var av
förändringar.

finns forskningDet mycket 1920-taletsinte arbetslöshet. Hansom
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avseendemedundersökningaremellertid vissagjortharWallentin
krisendjupastedenunderpåvisatdärvidhar attGöteborg. Hanpå

lägrebetydligt änarbetarekvinnligablandarbetslösheten1922 var
manliga.bland

GöteborgikvinnorblandocharbetarkollektivethelaiArbetslöshet
9221

motsvarandeiarbetskrafteni% allaAndel gruppav
hembiträdenExklusivehembiträdenInklusive

21,725,5kollektivetHela
8,214,7Kvinnor

83levnadsförhållanden GöteborgiochArbetslöshet s.Wallentin.Källa: Hans

ochskillnadenemellertid ut,decenniet jämnasVid mitten ex-av
kvinnorsåvälför runttalen mänhembiträdeskåren liggerklusive som

till 30 %kvinnornaförtalenmed höjsräknasdennaOm21 %. grupp
arbetarklassentudelningdettatolkarWallentinår 1930. avsom en

bestå-arbetarstamfastskullegång. Därigenomdecennietsunder en
stigandeocharbeteregelbundetmedfamiljeförsörjaremanligaende av

och kvin-ensamståendeungdomar,samtidigtuppståtthalöner som
sjunkalönersågoch sinaarbetefå fastsvårarealltfick attnor

1430.Wallentin 83,s.
på kvinnortydaalltsåskulle1920-talskrisen attErfarenheterna av

ställetIlågkonjunkturen män.änhårdaredrabbadesallmänhet intei av
försökte be-utsträckningarbetsgivarna i störresåkanskedet attvar

handeln,billigare.varande Inomarbetskraft såsomkvinnlighålla som
tydligtdettaverkarkönskaraktär, ettnågonantagitinteännu vara
högovanligtmedförklarasocksåkanskillnadernaMen ar-mönster.

byggnadsindustrinbranschermanligatypiskt t.ex.betslöshet i som
67.Wallentin s.

teckendirektanågrahellerintekannationella planetPå det seman
arbetslöshetdrabbasskullegrad mänhögre änpå kvinnor i avatt

försökdockIdeologiskt kankris.1920-taletstidigadetunder seman
arbetslivet. Detför iplats männenlämnakvinnortill attatt pressa

statligarbete tjänst.igifta kvinnorsförbudtillförslagförekom mott.ex.
utesluterdettaemellertid Meninte.vidtogsåtgärdersådanaNågra

ochanställningarslutade sinatryckideologisktkvinnorinte att p.g.a.
arbetslöshet.doldökadtillbidrogdärmed

förrändrabbade Sverigeintedepressioninternationellaårs1929
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1931/32 och blev betydligt mildare de flestaän i andra länder. Det
reella antalet Årarbetslösa dock högre än under 1920-talskrisen.var
1933 uppnåddes de högsta arbetslöshetstalen med 23,3 fackfö-%. Av
reningsmedlemmarna 31 % arbetslösa. Bland kvinnor denvar var
öppna arbetslösheten lägre blandän männen, det förefaller intemen
orimligt den egentligen högreatt Johansson 37f. finnsDet näm-var s.
ligen tydliga tecken på hemmafruidealet vid dennaatt tid ytterligare
stärktes, vilket medförde högre tryck på gifta kvinnorett inte för-att
värvsarbeta. Det ansågs deras Viktigaste funktionatt denvar
reproduktiva, dvs. oavlönade hemmafruar. Därför sågs det intesom

arbetslöshetsproblemett giftanär kvinnor inte hade någotsom för-
värvsarbete.

En statlig utredning visar det under mellankrigstidenatt ku-var
kvinnor slutadetym förvärvsarbeteatt sitt vid giftermål eller inom
tid därefter. Så förhållandet vid bl.a. banker och försäk-en snar var

ringsbolag, också inom delarvissa industrin. Inom handelnmen av
fanns det avtal frånt.ex. 1928 mellanett Handelsarbetareförbundet
och KF sade kvinnor gifte skulleatt sig frånträda befatt-sinsom som
ning. Inom Stockholms sömnadsindustri det under 1930-talet devar
gifta kvinnorna vid orderrninskningar permitterades förstai hand.som

sådantEtt kanmönster också inom andra branscher Karlssonman se
Wikander 50. Inom fördesLO också diskussions. atten om gene-

rellt förbjuda gifta kvinnors arbete för därigenom stärkaatt mönstret
med männen familjeförsörjare Johansson 53. I riks-som ensamma s.
dagen förekom också regelbundet motioner arbetsmarknads-som av
mässiga skäl ville förbjuda kvinnors tillrätt statlig tjänst Löfström
1981 16ff.s.

denAtt öppna arbetslösheten allt drabbade kvinnornatrots i min-
dre omfattning än måstemännen bl.a. tillskrivas det faktum denatt
kvinnodominerade textil- och beklädnadsindustrin drabbadesinte av
krisen. Visserligen minskade sysselsättningen något under 1931, men
därefter ökade den igen och 1934 den högre15 % 1930.än Envar ca

bransch med hög andel kvinnor livsmedelsindustrin.annan Härvar
verkningarna depressionen marginell. Det visarvar ytterst sig ocksåav
andelen kvinnoratt inte förändrades vid konjunkturnedgången. Ut-

präglade manliga industribranscher verkstads- och träindustrinsom
drabbades hårdare och återhämtade långsammaresig Johansson s.
230, Baude kap. 2.

En orsak till den lägre öppna arbetslösheten bland kvinnorannan
kan det fanns frånatt intresse företagarhållett minimera lö-vara att
nekostnaderna. Därför förefaller det troligt åtminstoneatt inomman
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ledddeanställda. Dettahade kvinnorområden hellre än mänVissa
för-fackföreningarnadominerademanligtkonflikter med detill som

Wikanderarbetepåöka kvinnorna inte "ta" männenssökte attpressen
fort-denna tidarbetarrörelsen vid223f. Kvinnosynen inom54, vars.

familje-manlighemmafruidealet, meds.k.formad detfarande enav
försörjarlön.

få försörjning.för kvinnorockså möjlighetfannsDet atten annan
detarbete råddeoch husligtefterfrågades dejordbruket inomInom

rimligtvisbordeLöfström 11.arbetskraftsbrist 1981 Detta ettvaras.
hos kvinnor.lika omfattandearbetslöshetenpåtecken inteatt var

och branscherarbetade yrkeniKanske det de kvinnor somvar
hårdastdrabbadeskönskaraktärentydighade någoninte somsom
till denanledningarnakan ha1930-talskrisen. varitDetta en avav

fannsstatlig Härkvinnor tjänst.diskussionen iomfattande enom
arbete.utfördeoch kvinnorsektorer därmängd män sortssamma

här. kansärskilt hot Dettajustuppfattades kvinnornaDärför ettsom
textilindustri.ellerhusligfallet tjänstha varit inominte t.ex.

nationella planetpå det intetillgänglig statistikkan utifrånVi se
vidarbetslöshetstaldrabbas högre än mänskullekvinnoratt av

kandäremot1930-talen. Vadpå ochlågkonjunkturerna 1920- seman
yrken ellerinträdandekvinnors iuppbromsningär nyanyaaven

fackföreningarnasdomineradekan de manligtbranscher. Häri stra-
haftställning ha vissfamiljeförsörjarensmanligestärka dentegi att en

tendenskangäller industrinsbetydelse. Vad tjänstemän man se en
minskar1910-taletefter ha ökat underandelen kvinnortill attatt un-

underhur ökningenhälft. Likaså kan1920-talets förstader man se
periodernabetydligt långsammare1930-talet änhälftenförsta ärav

88ff.efter Greiffföre och s.
personalkvinnligrespektivemanligVad gäller uppsägning av

ha funnitsdock rimligtvis1930-talen bör detochunder 1920- stora
arbetsmarknadens ka-på den lokalaberoende delslokala variationer

förnivå. Sådana företagteknologiskaraktär, dels på företagens som
med långarbetareberoende manligastarktproduktionsin yr-avvar

för be-tillknyta dessa arbetare signaturligtviskesvana försökte att
tilldetfall liggertider. sådana näraunder dåliga Ihålla dem även

med långtpermitterade.blev Företagkvinnliga arbetarehands att en
kundetempoarbete, ibaserad påarbetsdelning,gången monotont

arbetskraft Thybergsåsom billigarebehålla kvinnornastället välja att
497ff.s.

ochåterhämtninginnebar1930-taletAndra hälften expan-enav
industriellmellankrigsperiodeninnebarhelhetSomsion. expan-en
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Antaletsion. industriarbetare ökade med kan ocksåän 50 %. Manmer
det långai loppet viss strukturförändring med ytterligare Ök-se en

ning inriktningen på hemmamarknadsindustrin, däribland textil-av
och beklädnadsindustrin. Vidare kan ökad förädlingsgradman se en

exportindustrin.i Detta särskilt märkbart vad gäller Ax-trävarorvar
elsson m.fl. 119f, Iörberg 34ff.1984s. s.

Expansionen under delen 1930-talet innebar också attsenare av
kvinnorna längre såinte lika farliga konkurrenter inkomst-gs som om
tillfällena tidigare. reflekteradesDetta också den politiskai de-som
batten kvinnors arbete. ansågs det längreNu någon farainteom vara
för skulle bli arbetslösa på kvinnornasmännen bekostnad. ställetatt I
sågs kvinnors arbete hinder för barnafödande och reproduk-ettsom

Därför genomfördestion. vid denna tid familjepolitiskarad refor-en
också tankar påMen införa deltidsarbete den offentligainomattmer.

sektorn diskuterades Löfström Ohlander1981 28, 1989.s.
På så skulle kunna tillgångensätt på billig arbets-garanteraman

kraft det kom konflikt med reproduktionensi krav på kvin-utan att
Vidare reflekterades förändringen bl.a. lagstiftninginorna. en som

innebar det blev förbjudet avskeda kvinnor giftermål el-att att p.g.a.
ler barnafödande. Sedvänjan sluta fasta heltidsarbetesitt efter detatt

fött barn kom dock leva kvar.att attman

2.2 Industriell expansion och stagnation.
Tiden mellan 1945 och 1980ca

Tiden mellan och karakteriseras1945 1970 mindre ochsvängningarav
det kontinuerligi tillväxt.närmaste Slutet 1940-talet, börjanen av av

1950-talet och 1960-talet uppvisade ovanligt stark ekonomisken ex-
medan det förstapansion, under hälften 1980-talet rådde lågkon-av

junktur med vad då ansågs hög arbetslöshet. Arbetar-en som vara
andelen industrini fram till dåsuccesivt 1960, arbets-36 %steg av
kraften sysselsatt här. Antalet anställda industrin fortsattei attvar

förstiga reella tal, nåi med drygt1965 arbetare.743 000att, toppen
Efter det började antalet minska. tillFram sjönk det med1982att
185 000. Orsaken till detta bl.a. rationaliseringar och Ökadevar
utlandsinvesteringar.

Det emellertidär uppgångenvärt fram till 1965att notera att var
Medan arbetarantaletojämn. verkstadsindustrini ökade med 50 %

mellan och1950 1965 minskade det textilindustrin medi änmer en
tredjedel. Produktivitetsökningen deni branschen emel-senare var
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40ff.Jörberg 1984högmycketlertid s.
arbetskrafts-ökatkrävde1960-talenochunder 1950- ettTillväxten

kunde detta lö-befolkningstillväxtenEftersomutnyttjande. var svag
ök-ocharbetskraftutländskrekryteringolikapå två sätt, enavsas

båda strategier-användesbörjanTillarbete.gifta kvinnorsning enav
medförthade1940-taletunder attäktenskapsmönsternyana, men

relativttidvid dennaDå detåldrar.alltgifte ikvinnor sig varyngre
för-dennamedfördeindustrinarbetade igifta kvinnorovanligt att
Tillminskade.industriarbetarnaandel blandkvinnornasändring att

under krigs-barnkullarnaockså desäkerhetmed allbidrogdetta stora
med industri-ovanligtdetdärkvinnordenEftersomåren. vargrupp

fördominerande strategindenbli attinvandringkomarbete växte att
och 1958 mins-Mellanarbetskraftsbehov. 1941ökadeindustrinstäcka

från till 17,8 %. En20,7industriarbetarnablandandelen kvinnorkade
minskadeindustrinandel ikvinnornastillförklaringbidragande att

1978.199ff, LöfströmKyle 1979ökade reallönerkunnaskulle s.vara
real-ökademedsänktes ochgiftermålsålderndärMed situationen

industriarbetarnablandkvinnorandelenmärkligtdetlöner inteär att
sadeideologinrådandeden attSamtidigtminskade. mannensom

alltsåökadehemmafruaroch kvinnornafamiljeförsörjareborde vara
högrelön.med Enfamiljen sinförsörjamöjlighetermännens att an-

minskadalltsåbetyderförhållandensådanaundergifta kvinnordel
förlitaalltsåindustrinfickställetindustriarbetare. Ikvinnligaandel
täckaförSydeuropadelslandsbygden,delsfrån attinflyttningtillsig

arbetskraftsbehovsitt
invandringenoregleradedenbörjade1960-taletvid mittenMen av

vidmattadesdenför intebl.a.problem,uppfattas attett avatt som
stället för-ibeslutade regeringenDärförkonjunkturnedgångar. att

kundegrad.högre Dettaarbetskraften iinhemskadensöka utnyttja
daghemsutbyggnad in-förnationellagöras att programnyagenom

gjordevilkensärbeskattningen,åtgärdtroducerades. En varannan
gjordesområdetfackligaPå detvärda.inkomsterkvinnorna mer

bi-199ff. EnKyle 1979medformellt lika männenskvinnolönerna s.
fackligamanligt styrdatidenvid dennatill deorsakdragande att or-

hakvinnolönefrågan kanförintresserade sigplötsligtganisationerna
arbetskraft skullebilligaresåsomför kvinnorna,rädslavarit atten

industriarbetena.frånmännentränga ut
industri-andelemellertid kvinnornashadedettaRedan innan av

till ökningtendensFrån kanöka. 1958börjatarbetarna avenman se
omfattandedrabbadestextilindustrinandelen kvinnor trots att av

nedskärningar.
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Trots antalet anställda industrini minskadeatt efter fortsatte1965
Ökningenden totala sysselsättningen öka. särskilt tydligatt blandvar

kvinnor. Under 1970-talet Ökade den med 403 000, medan den stagne-
Ökningenrade bland männen. kan framför allt hänföras till expan-

sionen den offentliga sektorns. Här ökade antalet anställda underav
decenniet med drygt 450 000 Arbetsmarknaden siffror.i främstDet var
hit ökningen antalet gifta kvinnor lönearbetei under denna periodav
kom. Det finns klart samband mellan minskningenett antalet hem-av
mafruar och ökningen gifta kvinnor den offentligai sektorn Ax-av
elsson.

Ökningen det kvinnliga förvärvsarbetet dockär såinte storav som
den För det första kan del ökningen hänförasstorsynes vara. en av
till deltidsarbete. Bengt Furåker har beräknat den ökningenatt stora

gifta kvinnor på arbetsmarknaden mellan och1965 till1975 70 %av
bestod deltidsanställda Furåker 63. Inom industrin minskadeav s.
kvinnornas genomsnittliga årsarbetstid relationi till frånmännens
93,6 % 1957 till 86,3 % 1975 Löfström 1978 14.s.

För det andra måste också hänsynvi till de problem finnsta som
med det statistiska materialet fram till 1960-talet. I detta har som

omfattningennämnts framför allt gifta kvinnors förvärvsarbeteav
kraftigt undervärderats. Att ökningsuccesiv skedde under 1950-en
och 1960-talen kan emellertid knappast ifrågasättas. Framför allt var
det kanske så den genomsnittliga arbetstiden föratt förvärvsarbetande
kvinnor ökade. förändringarnaMen måste också hänföras till det fak-

kvinnors arbete allttum i omfattningatt större kom innefattas iatt
den offentliga statistiken. Kvinnorna ordnades alltmera in ordi-i ett

lönesystemnarie med åtföljande trygghet formi socialförsäkringarav
och pension. Deras arbete blev samhälleligt erkänt detäven inteom

heltidsarbete Ohlander 41.1994var s.
Efterkrigstiden kan alltså i karaktäriseras industri-stort sett av en

ell framexpansion till 1965. Under denna skedde dock vissa struktur-
förändringar, vilket bl.a. innebar kraftig minskning antaleten av an-
ställda kvinnodomineradei branscher läder- och textilindustrin.som
Tiden efter 1965 utmärkes ytterligare strukturförändringar, dennaav
gången minskning antalet anställda helai industrin. Vissagenom en av
branscher, såsom den kvinnodominerade textil-, lädert.ex. och varvs-
industrin har helt försvunnit,nästan medan bl.a. den offentliga sek-

har ökat kraftigt storlek.itorn Men också vissa privata delar tjänste-av
sektorn har påvisat ökning.en

Trots strukturomvandling slog hårt kvinnliga bran-moten som
scher, särskilt textilindustrin, ökade andelen kvinnor industrini un-
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ökadetillhälften 1970-talen. Från 1975och första 1960der 1960- av
på andelen kvinnortyderfrån till drygt 22 Dettaden 18 % %. attca

branscher.ökat typiskt manligai
industrins strukturom-del sambanden mellanMalmösFör ärt.ex.

fram-tydliga, vilketden offentliga sektornoch tillväxtenvandling av
går tabellen nedan.ur

1965 och 1983sektorer i MalmöAnställda i olika

1965 1983

22 508Tillverkningsindustri 37 165
32 81716 243Kommunal förvaltning

Från sillamarknad till SAAB-fabrik 58Mats Greiff,Källa: Lars Berggren s.

textil- och läder-särskilt metall-tid detUnder denna samtvar
kommunala sek-Därefter avstannade dengick tillbaka.industrin som

det efter handbör ha medförtvilket rimligtvisexpansion, atttorns
Greiff.få fast arbete Berggrensvårare för uppsagdablivit att nytt

hög utsträck-arbetskraft efterfrågades inämntsKvinnornas som
lång tidsedansektorn. fanns yrkenden offentliga Härning inom som

undervis-sjukvård, barnomsorg,räknades kvinnliga. Inom t.ex.som
sek-mängder underanställdes kvinnoroch förvaltning ining stora

l980-talet. intefrån fram till slutet Förstarka tillväxt 1960- atttorns av
kompå reproduktionför konflikt med kravenkomma allti storastor

hadedeltidsarbete.baseras på 1987offentliga sektorndelar den attav
kommunaltanställda kvinnor ochstatligt 50 %nästan 40 % avav

handelsbranschen uppvisardeltidsarbete. baraanställda Det är som
andel Deltidsarbete.högreen

underinfölllågkonjunkturerjämförelsevis lindrigadeI pe-som
kvin-skönja visartill kanrioden 1950 1975 mönster attett somman

lågkonjunktu-under börjansysselsatta sjönkandel de avavnornas
förstärktesuppgångsfasen. tendensökade Dennamedan den iren,

Åsa Löfström förkla-ationalekonomendel.under periodens Nsenare
efterkrigstiden harkonjunkturkänsligheten underdetta med attrar

7.bland Löfströmbland kvinnor 1978blivit mänänstörre s.
anknyt-kan kvinnornasorsak till dettaEn mönster attvaraannan

Många kvinnorarbetsmarknadentill än männens.ning är svagare
samband med bar-eller islutade arbeten, temporärt,sina permanent

rimligtförefaller detingången till lågkonjunkturernafödande. Vid att
först dånyanställda. gjordesdå Dettadessa kvinnor inte ersattes av
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konjunkturen på vända. sådanväg En tolkning stärksatt attvar av
särskilt tydligtmönstret branscherinom med låg andel kvinnorvar

och textilbranschen.i minskadeDen andelen kvinnor blandsvagast
de sysselsatta lågkonjunkturensi begynnande skede kan alltså inte
förklaras med kvinnor allmänheti permitterades snabbareatt än män.

undersökningarDe arbetslösheten förgjorts perioden 1963-av som
pekar dock på1983 kvinnor hadei något högregenomsnitt arbets-att

löshet såväl under hög-än lågkonjunkturermän, Axelsson m.fl.som
121f. Skillnaderna kan emellertid knappast ochstora,s anses vara

under det 1980-talets högkonjunktur jämnades skillnaderna isena
arbetslöshetstalen helt och hållet Arbetsmarknaden siffror.iut

2.3 Strukturförändringar lågkonjunktureroch
under 1970- och 1980-taIen

arbetslöshetenAtt under hela 1970-talet och under 1980-talets låg-
konjunktur högre för kvinnor för kan sannolikt hänförasän mänvar
till de strukturförändringar skedde industrini vid denna tid.som
Antalet anställda den starkti kvinnodominerade textil- och
beklädnadsindustrin minskade kraftigt under perioden. Likaså skedde

kraftig tillbakagång sko- och läderindustrin.ien
Till början, framför allt under och 1970-talen,1960- fanns deten en

efterfrågan på kvinnlig arbetskraft offentligatill denstor sektorn. Sjuk-
vård, skolor, daghem och förvaltningar behövde personal. Detta kom-
penserade minskningen de kvinnligai industribranscherna. där-Men
med detär inte det permitteradessagt att ivar samma personer som

bransch fick anställning den offentligai sektorn. Strukturo-en som
vandlingen kan stället hai inneburit det kvin-generationeratt var nya

blev offentligt anställda.nor som
Under 1980-talet avstannade däremot den offentliga sektorns ex-

pansion. Under den lågkonjunktur inträffade börjani dettasom av
decennium kan därför lokalt hur kvinnor många gånger drab-man se
bades på företagsnedläggningar.sätt än män Pâ riksnivåett annat av

skillnadenär arbetslöshetsgradeni endast några tiondels Menprocent.
lokala studier kangöra bakom dessaatt trängagenom man agg-

regerade siffror och ingående olika studiemönster. Imera se en av
Oskarshamn har Lena Gonäs påvisat kvinnornasmönsterett attav
förankring på arbetsmarknaden mycket Tvåän männens.var svagare
år efter nedläggningen Ericsson-fabriken där hade betydligtav en
mindre andel kvinnorna åter fått någotän fast arbete.männen Ten-av
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jämför med den mänstarkaredensen blir ännu somgruppom man
Gonäs 1989från stadensfriställdatid blevungefärvid varvsamma

91ff.s.

två år efterOskarshamnivid Ericssonf.d. anställdaStatus för de
nedläggning

fördelningProcentuell

MänKvinnor

67,228,8arbeteFast
arbetsmark-Tillf. arbete eller

14,1åtgärder 32,1marknadspolitiska
6,326,7Arbetslösa

Övriga 12,512,5

fråga 91En könKälla: Lena Gonäs, om s.

saknadepå kvinnornakan beroskillnadenGonäs attattmenar
yrkes-ansågsarbetarnamanligamedan deyrkesutbildning som

arbetskraftsbuffertha utgjortDärmed skulle kvinnornautbildade. en
trak-verksamhet tilllokaliserautifrån villeföretagredofanns närsom

behövdes längre.desparka dem intelätt närsedanDet utattten. var
Ä yrkesutbildningavsaknadenhävdakanandra sidan att avman

manligamedan deflexibla,kvinnornakunnaskulle göra varvs-mer
svårare placera iskullespecialkunskaperarbetarna med attsina vara

anledning tillkunnaskulleverksamheter. attandra Detta sam-vara en
anställning,fastfå ihårdare för inarbetade männenhället att en ny

ocharbetentillfälligaolikapendla mellantillätskvinnornamedan
tankenockså den gamlabakgrunden kanarbetslöshet. I om man-

familjeförsörjaren ligga.huvudsakligedennen som
Essevald visatJohannaochperiod har DaviesKarenFör samma

högoproportionerligtsmåbarnsmödrar iochinvandrarkvinnorhur
fö-nedskärningar isamband medfriställning ihar drabbatsgrad av

arbetaremedville bliföretagetdels påberoddeDetta attretag. av
kvinnorEftersomföljdes.turordningenpåfrånvaro, delsmed attstor

anställningstid. Kvin-hade de kortarearbetsplatsoftare byter än män
alltså fatetdem iliggerarbetsmarknadentillanknytninglösarenors

detOskarshamnsfalletLiksomturordningsregler följs. iLASnär var
hittasvårtfriställandetefter permanentkvinnornaför de flesta attav

arbeten,tillfälligadestället kom in i mönstersysselsättning. I ett av
EssevaldDaviesutbildningarbetslöshet,beredskapsarbete, osv.

Knocke.kapGonäs 19891991,1988,
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Mönstret med kvinnor "hoppjerkor" på arbetsmarknaden påsom
visas också flerai andra studier 1980-talet, också från decen-av men
nierna tidigare. Sociologen Ann-Mare Sellerberg har studiei en av
1900-talet påvisat kvinnor har rörlighetstörre mellan yrkenatt än män,

urvaletäven yrken ofta begränsatär Sellerberg 264.om mer s.
studierl företagsnedläggningar200 mellan 1965 och 1980 harav

P-A Edin visat hur andelen anställda fåttinte arbete efternyttsom ca
månader5 efterhand har ökat. Häri finns det också tydlig skillnaden

mellan kvinnor och män. Regionala olikheter emellertidgör att man
inte generellt kan kvinnorsäga har drabbats hårdare. Beroende påatt
näringslivets struktur kan fallmän i vissa ha svårare kvinnorän att
komma tillbaka till fast arbete Edin. Enligt undersökningarnaett av
nedläggningar under 1980-talet har mönstret med skillander mellan
könen stärkts Gonäs 1991 135.s.

kvinnornaAtt under de decennierna, åtminstone enligt flerasenaste
regionala och lokala studier, på detta drabbatssätt hårdare än män
vid företagsnedläggningar eller nedskärningar har sannolikt göraatt
med kvinnornas ställning arbetsprocesseniatt är än mäns.svagare
Männen finns oftare högre hierarkin,i medan kvinnorna till störstaupp
delen ofta återfinns botten.i gällerDetta såvälinom privat of-som
fentlig sektor, kontors-inom tillverkningsarbete, inom industrinsom

inom servicenäringar. Situationen för invandrare likartad.ärsom
Risken för ständigt kvar dennai lågaatt position, vilketstanna

ibland liktydigt medär mindre kvalificerade arbetsuppgifter, på-är
taglig. Detta gäller då också efter uppsägningar. fårNär ett nyttman
arbete blir det likartat. På detta kan många kvinnorsätt fastna i en
sådan position på arbetsmarknaden. En del den kvinnliga arbets-av
kraften blir på så mindresätt kvalificerad arbetskraftsreserven som
utnyttjas den behövs.när Däremellan råder arbetslöshet eller syssel-
sättning olika arbetsmarknadspolitiskai åtgärder Gonäs 63ff.1991 s.

Vad gäller möjligheten återigen få fast anställning kan dockatt man
skillnader mellan olika yrkesgrupper. Bland kontorister fanns detse

andelstörre uppsagda åter fick någon fast anställning. Andelensom
dockär mindre blandän manliga tjänstemän. Bland kvinnliga verk-

stads-, elektro- och livsmedelsarbetare andelen åter fick fastvar som
arbete lägst Gonäs 1991 145.som s.

Trots det visat kvinnorsig ofta drabbats hårdareatt vidatt än män
uppsägningar, såväl under 1970-talet under det tidiga 1980-ta-som
lets lågkonjunktur, har emellertid kvinnornas andel industriarbe-av

ökat under de decennierna.tarna harDet visserligen skettsenaste en
minskning reellai tal, mellan och1970 ökade1987 andelen frånmen
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underhar denindustrinstill Bland tjänstemän2421 % %. sammaca
också ökningskedde det itillfrån 30 %. Härperiod ökat 26 % en

underminskning 1980-1970-talet. följdesunderreella tal Denna av en
antalet ungefär detlågkonjunktur. 1987talets Men samma somvar

1980.
lämnarutsträckning kvinnor in-till änTendensen i störremänatt
Wikanderbl.a. Ullamedväl teoridustrin överensstämmer en som

växande omfattningi övergerfört fram. männenDenna säger att yr-
tillsökerMedan sigsjunker.branscher där männenken eller statusen

Wikander 222.kvinnorde de gamlayrkesområden iersätts s.avnya
ökadytterligareutvecklingkan därförKanske vi mot an-ense en

spås osäkerindustribranschertraditionelladel kvinnor inom som en
Ä till den robotiserings-också hänvisaandra sidan kanframtid. attman

1970-talet ochstartade underbranscherutveckling vissainomsom
manligaskedde typisktframför allt1980-talet inomfart undertog

arbetarekanske manliga i störstDärmed detområden. ut-somvar
arbe-förteknik stället generationersträckning iersattes av nyanyav

tare.

Konklusioner3

påverkatharkonjunktursvängningarnastudie hurGenom överen
svårtdet1900-taletarbetsmarknaden underpå ärkvinnornas situation

allmänhet skullekvinnor igenerella slutsatserdra några attatt som
arbetslöshet.hårdaredrabbas än män av

olikakällmaterialet har såuppenbararförsta svårighet sig iEn att
påsiffrorfinns detoch 1930-talskrisernaVad gällerkaraktär. 1920- en

drabbatsmindre gradkvinnor männationell nivå i änvisar attsom
arbetslöshe-doldaden så kalladeemellertidarbetslöshet. Här ärav

finns inteenkelt denna. Detkan heltproblem. inte mätaViten ett
eller kvalitativkvantitativforskning, varkenheller mycket art,avav

under dessa decennier.verklighetkvinnorskan kasta ljus översom
statistiskalågkonjunktur det1980-taletstidiga ärVad gäller det

arbetslöshet mel-skillnaden iomfattande.materialet Detta säger att
kvinnorliten. Dock harnationell nivåpålan kvinnor och män varen

också,tidvid dennaarbetslöshet kan förekommaDoldnågot högre tal.
period föreliggeromfattning. dennasannolikt mindre Förär avmen

eller ned-företagsnedläggningarlokala studier hurockså flera av
hårdare Kvinnornadrabbade kvinnor män.skärningar konkret än

och finnaarbetsmarknadentillbaka påkommamycket svårarehade att
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fast arbete.
När skall förklaravi skillnaden mellan arbetslöshetskrisernas in-

verkan på kvinnor respektive måste ocksåmän vi beaktandeita att
förutsättningarna för hur konjunkturerna påverkade respektivemän
kvinnor förändrades efter Under1960. 1920- och 1930-talen var
kvinnolönerna betydligt lägre vilketän männens, kan ha bi-varit en
dragande faktor till många företagare stridi fackföreningar-att mot

vilja valde behålla den billigare kvinnliga arbetskraften.att bör-Inas
jan 1960-talet försvann de särskilda kvinnolönerna från LO-områ-av
det och inom TCO-området minskade löneskillnaderna. Principen om
lika lön för lika arbete infördes. Detta har inneburit incitamentenatt
för arbetsgivarna behålla kvinnlig arbetskraft framför manligatt p. g.a.
löneskillnaderna har försvunnit.

Arbetsmarknadslagstiftningen har inneburit det längreinte varitatt
fritt för arbetsgivaren anställa och avskeda arbetskraft efteratt eget
godtycke. Därmed har arbetsgivaren inte kunnat vilkastyraensam
könsmässiga konsekvenser lågkonjunktur har fått.en

Familjepolitiska åtgärder har underlättat för gifta kvinnor för-att
Värvsarbeta och det ideologiska klimatet har delvis förändrats. Gifta
kvinnors förvärvsarbete dagär i Mannen dock fortfa-accepterat. ses
rande den huvudsaklige familjeförsörjaren, förhållandeettsom som
avspeglas deti omfattande deltidsarbetet bland gifta kvinnor.

Sammantaget kan dessa ekonomiska, juridiska och kulturella för-
ändringar ha medfört konsekvensen kriserna för kvinnor haratt av

olika under olika delar 1900-talet.sett ut av
Vad däremot varit den strikta köns-ärpermanent artsom av mer

uppdelningen arbetsmarknaden. Visserligen har kvinnor alltav mer
kommit in i yrken, resultatet har då ofta blivitinte fördel-attnya men
ningen mellan könen blivit jämn ställeti yrkena på längreutan att
sikt helt har bytt könskaraktär. Läraryrkena sådantär exempel,ett
icke-tekniska industritjänstemän, handelskontorister och affärs-
biträden andra.är Den tendens könsdelad arbetsmarknad vimot en
kunde vid 1900-talets början har blivit mycket hållfast.se

Det slåendeär studie på nationell nivåmest är attsom av en
arbetslöshetstalen för kvinnor lägre förär än undermän 1920- och
1930-talskriserna. Visserligen måste detta resultat prelimi-ses som

eftersom bristernanärt i statistiken kan upphov till felsyn.ge en
Efter har1960 detvi omvända förhållandet, skillnaderna ärmen

små kvantitativai mått. Med kvalitativ analys har skillnadernaen
visat sig där kvinnorstörre ofta har hamnat tillståndi ettvara av per-

tillfällighet.manent
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konjunktursvängningarnastillförklaringenviktigastekanskeDen
tidpunktervid olika äroch kvinnor attförkonsekvenser mänolika

arbetsmarknader. Denpå olikaaktörerdeltillbåda könen ärde stor
endast idetta. Detbakom ärliggerkönsarbetsdelningensamhälleliga

konkurreraroch kvinnor typomfattningbegränsad män sammaom
det.fall inteflestade allra görarbete. I manav

skildapåutsträckningoch ikvinnor mänEftersom stor agerar
slårkonjunkturernakonsekvensenmåstearbetsmarknader attvara

vilka bran-och påstrukturomvandlingeventuellberoende påolika en
Därförhårdastslårlågkonjunkturen mot.yrken detochscher är som

strikt köns-karakteriserasarbetsmarknadenså längekan enavman,
slår hårdarelågkonjunkturgenerelltaldrig sägauppdelning, att en

konsekvensernafall blirmångaandra. Idetdet könet än motmot ena
sektorerspå olikaberoendedetandra kanochkönen, iför bådalika
innebäradockkanskillnader. Dettablikonjunkturkänslighet stora

helt bryter mönst-regionala variationer motlokala ochatt stora som
ochlokala regio-på detStrukturenförekomma.riksnivå kanpåret

kvinnoromfattningför vilkenavgörande inäringslivet ärnala
hurfråga sigkandrabbas. Manpå olika platser t.ex.rspektive män
därpåsåg1930-taletunder orterför kvinnor utarbetslöshetstalen ut

studierlokalaflerbehövs dettextilindustri Härnågondet fannsinte
kvinnosynvinkel.1930-taletbedömaför sammantagetatt ur

befint-utifråndetalltså konstaterakan attSammantaget numan
uttalandegenerelltnågotgårforskningsresultat görainteliga att om

vidandradethårdaredrabbas änskullekönetdetatt ena
hurberoendekonsekvensernastället blirkonjunkturnedgåmgar. I av

konjunkturnedgångförtidpunktenvidstrukturomvandlingen seren
förvärvsarbeteochpå kvinnorideologiskarådandedenut, synen

konsekvensernakönsmässigaoch dehemarbeteoavlönatkontra av
utformats.arbetslöshetspolitik hararbetsmarknads- ochhur
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