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arbetsmarknadenkönssegregeradeDen
introduktionen-

WADENSJÖPERSSON ESKILINGA

och glasväggarGlastak

historiskaallaforskningen det underkvinnohistoriska visarDen att
ochkvinnor Menfunnits klar arbetsfördelning mellanepoker män.en

föränd-könenarbetsfördelningen mellanvisar ocksåforskningen att
Vadsamhällen.och varierar mellan olikatiden äröverrats som

förgångmansyrken intemanssysslor, kvinno- ochkvinno- och är en
heller finnasförefaller intei tid ochalla givet, varierar Detutan rum.

till stämplingenbiologiska eller ekonomiska förklaringarnågra givna
arbetsupp-Fördelningenkvinnliga eller manliga.arbeten avsomav

his-komplexaoch istället resultatgifter mellan kvinnor män är ett av
imellan könenArbetsfördelningenKarlsson, 1997.toriska processer

politiska och ekono-återspeglar således sociala,1990-talets Sverige
institu-dagensförflutna, bestäms ocksåmiska i det avprocesser men

ekonomisksocial ochregelsystem och pågåendetioner och om-av
vandling.

arbetsfördelningfinnstiden således detOförändrat över är att en
huvudsakligen utförsockså aktivitetermellan könen, att avmen som

aktiv-ersättning och lägrekvinnor tilldelas lägre ekonomisk änstatus
män mellanArbetsfördelningenhuvudsakligen utförsiteter som av

skillnader eko-idärmed central för förståelsenkönen framstår avsom
ochmakt och ekonomiska mellan kvinnornomisk män.resurser

i flerai dagens SverigeArbetsfördelningen mellan könen uppträder
ochmellanformer. det första finns arbetsdelningolika För mänen

arbets-marknadsarbete hemarbete. Dennakvinnor vad gäller versus
barnafödande och små-förstärks markant i samband meddelning

period tycksojämna fördelningen under dennabarnsvård, denmen
därefterfamiljemas långtkraftiga spår i arbetsfördelning ävenavsätta

1 ingående iutfall arbetsmarknadenbehandlasKvinnors och ekonomiska påmäns en
1997.Wadensjö red.från Kvinnomaktutredningen,volym Perssonannan
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Inga Persson Eskil Wadensjö

1997Flood Gråsjö, ojämna fördelningen hemarbetet iDen ärav
sin mycket betydelse för de skillna-den arbetsdelning ochstortur av
der mellan kvinnor och uppkommer arbetsmarknaden ochpåmän som

denna bok fokuserar på.som
arbetsmarknaden mellan könen iPå uppträder arbetsdelningen

flera skepnader. första brukar benämnas horisontell segregering.En
exempelvisinnebär fördelningen kvinnor mellanDen och mänatt av

ochsektorer yrken på arbetsmarknaden inte densamma. Yrkenaär
kvinnodominerade för-tenderar eller mansdominerade ochatt ettvara

hållandevis yrken,litet antal och kvinnor arbetar i blandademän
dvs. yrken könssammamättning. andramed balanserad Enen mer
skepnad brukar vertikal for-benämnas segregering. innebärDen att
delningen kvinnor och positioner sektorer ocholika inommänav

inte återfin-yrken densamma. Kvinnorna tenderar systematisktär att
på lägre befattningsnivåer mindre prestigefyllda jobboch än män-nas
och i vertikalautsträckning chefer. Denmännen är störrenen segrege-

ringen handlar med andra ord den hierarkiska arbetsfördelningenom
mellan könen på arbetsmarknaden. sin form har den verti-I extrema

könssegregeringenkala benämningen glastaket. står förDetgetts att
det skulle finnas nivå i företagens hierarkiska vilkenstruktur överen
kvinnorna osynligtinte kommer; ändå högst reellt tak. Iett ana-men
logi med detta har dennavi i boks titel beteckningen glasväg-använt

för de, synliga såväl hindergar osynliga, arbets-gör attsom som
marknaden blir könssegregerad.horisontellt

den horisontella och vertikala könssegregeringen finnsFörutom
systematiskaandra skillnader mellan kvinnors och arbets-även mäns

marknadspositioner; skillnader vad gäller sådant kvinnors ochsom
arbetslöshet, arbetsmarkna-anställningsformer och utträde frånmäns

Ävenden. sådana uttryck för den könsuppdelade arbetsmarknaden
uppmärksammas dennaoch studeras i bok liksom arbetsmarknads-
situationen för två speciellt invandrarkvinnorkvinnogrupper,utsatta
och ensamstående mödrar.

Varför arbetsmarknaden könssegregeradär

påpekas Christina i fram-Som hennes bidrag till denna bokJonungav
står utvecklingen på meningden svenska arbetsmarknaden i viss som
paradoxal. Kvinnornas ökade deltagande i förvärvslivet och männens
ökade tidsinsatser i hemarbetet, kraftigt minskad arbetsspecia-dvs. en

2Fördelningen tid och inom familjen behandlas ingående i andra voly-tvåav pengar
från Kvinnomaktutredningen, Ahrne Roman 1997 och Ahrne Perssonmer

red. 1997.
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Den könssegregerade arbetsmarknaden introduktionen-

lisering mellan kvinnor och vad gäller hemarbete mark-män versus
nadsarbete, utsträckning förändradinte alls imotsvaras av ensamma
arbetsfördelning mellan kvinnor arbetsmarknaden.och inommän
Även yrkessegregeringen mellan könen minskat något tiden,överom

iligger den hög framstår hög ocksåså kvar på nivå och etten som
fram-jämförande internationellt perspektiv. liknande har,På sätt som

mellan svenskahålls i kapitel i denna bok, utjämningenJan Jonssons
utbildningsnivå motsvarande utjäm-och kvinnor i inte följtsmän av

för förklaringar tillning utbildningsinriktning. Vad kan det finnasav
detta

olika teorierChristina i sitt kapitel genomgångJonung gör en av
till yrkessegregeringen arbetsmarknaden. delarorsakerna Honom

utbudsin-i fyra omfattardärvid teorierna förstaEngrupper. grupp
kvinnorsriktade teorier och förklaringar. Dit hör skillnader mellan

grundlägg-och preferenser och skillnader i kvinnors ochmäns mäns
de finns,ande begåvning och förmåga, skillnader givetvis, omsom

kvinnor yrkesval. kanskekan medföra och olika Menmän göratt av
intresse i teorier från arbetsfördel-denna utgårstörre ärgrupp som

yrkesval.ningen inom familjen förklaring till kvinnors och mänssom
förutsättning det existerar produktivitetsskillnader mellanUnder att

kan det lönakvinnor och i hemarbetet och/eller marknadsarbetetmän
arbetasig för familjen familjemedlemmama specialiserar sig påatt att

Vanligen blir dettainom de områden där de har komparativa fördelar.
för-för marknadsarbetet och för kvinnan hemarbetet. Dettamannen

påverkaväntade och faktiska huvudansvar för hemarbetet kan väntas
humankapitalinves-såväl omfattningen inriktningen kvinnorssom av

sina investeringsval utifrån förvän-teringar relativt vilkamäns gör ett
iinvesterahuvudansvar för marknadsarbetet. Kvinnor kommer atttat

med specialise-humankapital och välja yrken väl förenligaärsom
kvinnorringsmönstret mellan och i familjen.män

efterfråge-arbetsmarknadensandra teorier fokuserarEn grupp
diskriminerings-Till framförallt hänförassida. denna kan olikagrupp

kvinnaMed diskriminering iteorier. detta sammanhang attavses en
arbetsmarknadsegenskaper be-och med produktivaman sammaen

Arbetsmark-handlas olika på arbetsmarknaden grund sitt kön.på av
nadsdiskriminering kvinnor ochkan leda till löneskillnader mellan

också till kvinnor ochkan upphov segregering så mänmän attmen ge
har skilda arbetsuppgifter, yrken och befattningar.

i osäkerhet och in-tredje teorier sin utgångspunktEn targrupp av
arbetsmarknaden och hurformations- och incitamentsproblem ar-

diskrimi-betsgivarna hanterar Hit teorier statistiskdessa. hör s.k.om
grupptillhörighetindividennering, dvs. behandlas utifrån sinattom

kvalifikationer vidoch inte utifrån sina individuella egenskaper och
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Inga Persson Eskil Wadensjö

exempelvis intemutbildning och befordran. Vi-beslut anställning,om
inomkan till denna hänföras utvecklade detdare teorier somgrupp

effektivitetslöne-den personalekonomin inklusive s.k.benämns nya
löne-teorier hur arbetsgivarna utformarteorier. analyserarDessa

kontrollera sinastrukturer och karriärvägar för motivera ochatt an-
iställda. kvinnors arbetsmarknadsbeteende ochOm engagemang ar-

arbetsgivarna kom-genomsnitt annorlunda kanbetslivet i är än mäns
med olika utformningplacera kvinnor och i olika karriärermänattma

sådanalönestruktur, incitamentsstruktur och kontrollsystem. Sedanav
visa betydandeskilda karriärstrukturer väl etablerats, kan de mot-en

bak-betingelser gång lågståndskraft och överleva detrots att som en
deras tillkomst har förändrats.om

institutionell ka-fjärde teorier, slutligen, harEn mergrupp av en
socialainstitutioner, lagar,raktär och betonar de begränsningar som

valmöjligheteroch traditioner för individensutgör sna-normer, vanor
incitament Till dennade ekonomiska individen möter.än somrare

fram-bl.a. hänföras sociologiska teorierteorier kan de somavgrupp
konkurrensstrukturella faktorer istället för priserhäver och

Sammanfattningsvis finns olika inom dendet rad teoriansatseren
till förståel-ekonomiska och Sociologiska forskningen kan bidrasom

omfattandeorsakerna och drivkrafterna bakom den könssegre-sen av
geringen arbetsmarknaden. olika teorierna bör varandraDe somses

teorier kankompletterande alternativ. Olikaänsnarare som vara mer
arbetsmarknaden förrelevanta för vissa yrken och vissa delar änav

de olikaandra. Viktigt observera också mekanismerdeäratt att som
varandra i såväl ondateorierna behandlar kan samverka och förstärka

goda cirklar.som

horisontella könssegregeringenDen

könssegrege-Bokens första kapitel behandlar alla den horisontellatre
yrkessegregering-ringen. Utifrån genomgång olika teorieren av om

Christinaorsaker och mekanismer beskriver och analyserar Jo-ens
yrkessegregeringen mellankaraktären hos och utvecklingennung av

och under dekvinnor på den svenska arbetsmarknadenmän senaste
yrkessegregeringendecennierna. finner, vi redanHon nämnt, attsom

förändring-kontinuerligt minskat under den studerade perioden. Men
med s.k.sker långsamt och nivån på segregeringen, mätt ett seg-arna

andel kvin-fortsatt index denregeringsindex, hög. Dettaär avanger
yrkesför-behöva förmännen skulle byta yrke derasattnorna som

3 iSe diskussionen alternativa förklaringar i utbildningsvalockså till skillnaderom
kapitel i volym.Jan Jonssons denna
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könssegregerade arbetsmarknaden introduktionDen en-

delning skulle bli kvinnornas. pådensamma Baseratmännenssom
låg dennadet 60-tal yrken ingår i arbetskraftsundersökningamasom

Folkräkningamasandel och1963 på 65 1996 58procent procent.
betydligt högreuppdelade material cirka yrkenpå 300mer ger en

siffra, år 1990.65 procent
förändringar visarfördjupad analys deEn ägt attsom rumav

uppkommitminskningen yrkessegregeringen huvudsakligen ge-av
ochkvinnor ökat inom mansdominerade yrkenandelenatt an-nom

och intedelen ökat inom kvinnodominerade yrkenmän attgenom yr-
förändrats.kesstrukturen olika yrkens andelar de sysselsatta Motav

vilka yrken detdenna bakgrund blir det intresse undersöka ärattav
finner deblivit könsintegrerade under perioden. Jonung attsom mer

mansdomineradeförändringarna inom vissa tidigareägtstörsta rum
kemist, skolledareprofessionella yrken såsom läkare, jurist, veterinär,

konduktör,inom vissa andra manliga yrken såsomoch psykolog samt
utsträck-och polis. Yrkeskategorier i litentulltjänsteman däremotsom

och indust-ning förändrat sin könssammansättning ingenjörsyrkenär
faktorer legatriarbetaryrken. tolkar hon det olikaDetta ärattsom som

yrken.och ligger bakom köns segregeringen inom de två typerna av
åldersjämförelse bland de åldersgrup-visar segregeringenEn att yngre

minskningbland äldre, fortsattlägre de vilket pekarär än enpema
segregeringen framöver.av

yrkessegregeringen efter könBilden hög nivå den svenskaav en
studie.internationellt jämförandebekräftas Nermos DennaMagnusav

möj-internationell vilken förbättratnytillskapad databasbaseras en
olikayrkessegregeringen ilighetema komparativa studiergöraatt av

förvalts bl.a.studie täcker sju länder, vilkaländer. Nermos attut re-
slagsolika välfärdsstater. medMätttyperpresentera segre-sammaav

kvinnorvisar det andelengeringsindex används sigJ attsom onungav
arbetsmarknaden skallbehöver byta föreller yrkemän att varasom

Sverige och Finlandkönsintegrerad i Storbritannien,högst Norge,är
ioch lägre ocksåden i 40 procent53-55 procent. Lägst USAär

Österrike inkluderasoch Spanien Då hemarbetande43 procent. som
Yrkessegregeringenspeciellt dock bilden något.yrke förändrasett

Österrike andelharökar för och Spanien, ländermarkant storsom en
Sverige, ochhemarbetande kvinnor. Segregeringsindexet för Norge

framstårFinland ligger kvar ungefär oförändrad nivå och USApå
den minstländerna harfortfarande det de undersökta somsom av

relativt dekönssegregerade arbetsmarknaden, skillnadenäven nor-om
diska ländema krymper något.

studeraryrkessegregering efter kön och NermoDen Jonungsom
utbildningssystemet.könsbundna val ibörjar tillskapas redan genom

förutbildningsval utgångspunkten Jan Jons-Könsskillnadema i utgör
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kapitel. visarHan hur könsskillnadema i utbildningsnivåsons numera
så helt raderats könsskillnadema vad gäller valgott ut, attsom men av
utbildningsinriktning består. Könssegregeringen bland dem gåttsom
någon utbildning den obligatoriska, själva gjort någotdvs.utöver som

kanutbildningsval, har varit helt stabil l930-talet.sedan Hurnästan
för-bestående könsskillnader utbildningsinriktningdessa i valstora av

förklaringsmodellerklaras finns, vi olika ochDet teoretiskasett,som
rationellaväljer dela dem i två kategorier, teorierJonsson att ut-om

försöker han for-bildningsval och socialisationsteorier. Systematiskt
utifrån teorier förmulera testbara hypoteser de tvâ atttyperna se-av

konfrontera dem empiriska rationelladan med data. Teorier ut-om
bildningsval, vissa studiein-tolkade ådagalagd lämplighet förattsom

utbild-riktningar inklusive komparativa fördelar påverka valbör av
ningsinriktning han individdata ungdomar valdetestar mot somom
humanistisk-samhällsvetenskaplig respektive teknisk linje i gymnasiet

lämplighetspro-under åren 1988-92. visar sig könsskillnader iDet att
ñl bara förklarar ringa del i utbildningsval.könsskillnademaen av

socialisationsteorier, tolkade utbildningsvalheller barnensInte attsom
anknytningpåverkas könsrollsmodeller baserade föräldrarnaspåav

till hem och arbetsmarknad under starkt empi-uppväxtåren, får något
riskt stöd. Utifrån det begränsade förklaringsvärde teori-de tvåsom

i denna avslutnings-tappning visar sig ha diskuterar Jonssontypema
vis andra möjliga förklaringar bör följas framtida forskning.isom upp

vertikala könssegregeringenDen

studier könssegregeringKvantitativa arbetsmarknadens vertikalaav
baserade på omfattande datamaterial Bokens följandesällsynta.är tre
kapitel därför något pionjärinsatser.utgör av

och Trond studie den vertikala köns-Eva Meyersons Petersens av
segregeringen baseras på mycket omfattande individdatamaterialett

tjänstemän i den privata sektorn perioden 1970-90.under Förom
individvarje finns information kön, arbetstid, utbildnings-ålder,om

nivå utbildningskategori.och Vidare finns uppgifter befattnings-om
enligtkod det s.k. innehåller definieradeBNT-systemet. Detta 51 brett

befattningsgrupper. varje uppdelningfinns ytterligareInom grupp en
med avseende på svårighetsgrad, hierarkisk nivåskiktning.dvs. en
Graderingen utformad till sju, där sjupoängskala frånär ettsom en

den högsta nivån. Befattningskodema hela spektrumettäckerutgör av
tjänstemannabefattningar, bl.a. specialistbefattningar,chefs- och un-
der studerade 20-årsperioden. och andraden Verkställande direktörer



introduktionarbetsmarknadenkönssegregeradeDen en-

datamaterialetfi Dettaledningsgruppsbefattningar ingår däremot inte
kvantitativt kartläggaväl fördatamaterial lämpar sig såledesunika att

privatakönssegregeringen inom detden vertikala nä-och analysera
tiden.förändratsringslivet och hur denna över

förbefattningsnivånden genomsnittligaanalys visarförstaEn att
varit Förperioden 1970-90; den harvarit konstant övermän ca

tillfrån 2genomsnittliga befattningsnivån ökatdenkvinnor har ca ca
befatt-hafti genomsnittperiod. Från kvinnornaunder3 att ensamma

såledesharsvårighetsgrader underningsnivå två männens gapet
koncentrerade tilldocksvårighetsgrad. Kvinnornatillkrympt ären

toppbefattningar.idet det finns få kvinnorbefattningar underlåga att
representationoch kvinnorstoppbefattningsnivåema 6de två 7På är

varje kvinna påperioden.ökat under Förförsumbar, harnästan men
fannsnivåkvinna på 7och för varjefanns 150 år 1970nivå 6 män

respekti-förändrats till 20hade antaletår. 1990200 mänmän samma
kvinna.40 män perve

olikapåoch Petersenkapitlet Meyerson sättResten attägnarav
olikaochkvinnorshar betydelse förvilka faktorer mänsbelysa som

ikönsskillnader ål-sigbefattningshierarkin. visarplacering i Det att
tim-antal arbetadedeltid, heltid ochutbildningsnivå, arbetstidder,

befatt-könssegregeringen. Menbetydelse för den vertikalaharmar
skillnader imedsammanhänger framföralltningssegregeringen mäns

perioden harUnder den studeradeutbildningsval.och kvinnors topp-
utbildningarspeciellabegränsad medchefer rekryterats gruppur en

teknikeroch andracivilingenjörerframföralltoch kvalifikationer,
kraftigtvaritkvinnorutbildningar därcivilekonomer. Detta ärsamt

Även avseendeförbättrats i dettasituationenunderrepresenterade. om
rek-igenom itid detta slårperioden det innanden studeradeunder tar

ocksådetFortfarandetoppbefattningar i näringslivet.tillryteringen är
utbildningsbak-med givenhar chanserkvinnorså sämre attatt en

befatt-civilekonom nåcivilingenjör ellergrund t.ex. sammasom
ningsnivåer männen.som

ÖhmansÄven studie baseras påOhlssons och JoachimJörgen ett
från SACO:s lö-datamaterial, i deras fall hämtatomfattandemycket

karriärutveck-skillnader ikönsmässiganestatistik. analyserar delsDe
samhällsvetarejurister ochcivilingenjörer,för civilekonomer,lingen

kvinnliga ochförkarriärutvecklingenden privata sektorn, delsinom
finnerkommunala sektorn. Desocialtjänstemän inom denmanliga att
i besluts-sjunker högreakademiskt utbildade kvinnorandelen upp

andelenocksåsektorn kommer,hierarkien i den privata attmenman

4 Kvinnomaktutred-fråningående i volymChefer och ledarskap behandlas annanen
red. 1997.Sundinoch kön, SOU 1997:135, NybergLedare, maktningen,
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har stadigtökat på samtliga befattningsnivåer under den period
de1982-92 studerar. Snabbast relativahar den ökningen varit på

den chefsnivån,högsta där kvinnoandelen tillökade från l 4 procent
under perioden.

belysaFör könsmässiga skillnader i karriärutveckling skattaratt
ÖhmanOhlsson och hur sannolikheten byta från lägre tillatt en en

högre befattningsnivå påverkas individens kön och rad andraav en
faktorer. kvinnornaFör sker perioden76 bytena under tillprocent av
de lägre befattningsnivåema, under det 57 männensatt procent av
byten sker till de två högsta chefsnivåema. visar sig bl.a. detDet att
finns påtagliga skillnader i tidsproñlen och kvinnors byten.på mäns
Många befordras ganska från befattnings-snabbt de lägremännenav
nivåema, under det kvinnliga civilekonomer och civilingen-att t.ex.
jörer lägre bytesfrekvenshar under de första 7-8 åren efteren exa-

gengäld har kvinnornaI högre bytesfrekvens läng-männenänmen. en
fram i yrkeslivet jämförelsen de befattningsni-den lägrere avser

vån kvarvarande kvinnorna och Förmodligen det hem-männen. är
och småbarn bidrar till kraftigt försena de kvinnligaattansvar som

akademikernas karriärutveckling. Från 1993 har för befatt-systemet
ningsklassiñcering ändrats så jämförelser inte längre kanatt göras

tidigaremed år. den klassificeringenMen å andra sidanmöjliggörnya
intressant analys traditionellt chefsansvar projektledaran-en av versus

Resultaten visar sig stödja hypotesen projektformenattsvar. passar
kvinnor bättre den traditionella, hierarkiska organisationsfor-än mer

och kan bidra till stimulera kvinnors karriärutveckling.attmen
det då inom typisktHur kvinnodominerat akademikeryrkeut ettser

Ärsocialtjänstemän lättare kvinnordet eller svårare för nåattsom
chefsbefattningar inom typiskt kvinnoyrke Andelen kvinnligaett
chefer högre bland socialtjänstemännen inom den privata sek-är än

och har också ökat under perioden. kvinnorna dettaMentorn är trots
kraftigt underrepresenterade bland cheferna; sannolikheten bli be-att
fordrad betydligt högre för manlig socialtjänsteman förär änen en
kvinnlig. ocksåMönstret kvinnliga socialtjänstemänär att avancerar
till biträdande chef sedan huvudsakligen där, under detstannarmen

går vidare och blir chefer. kvinnors ochImännen mänsatt termer av
relativa chanser bli chefer skillnaderna akademikernamellan iäratt
den privata sektorn och akademikerna inom socialtjänsten inte så
stora.

Granqvist ochLena Helena sitt kapitel denPersson verti-ägnar
kala könssegregeringen inom varuhandeln. undersöker dels huru-De
vida det finns skillnader i karriärrörlighet och karriärmönster mellan
kvinnor och dels huruvida löneeffekterna karriärrörlighetmän, av
inom branschen olika för kvinnor studieoch Derasär män.stora av
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över individuellasysselsättningsbiograñerpåkarriärrörlighet baseras
insamlade inomfram till 1991,från 1950-talet ochyrkeskarriärer ra-

biografier analyserasLevnadsnivåundersökningen. Dessaförmen
indi-följerinnebärs.k. durationsanalys.hjälp Dennamed att manav

inträffar, därhändelserspecifikaoch observerarviderna tiden näröver
den aktuellatillstånd.individen byter Iinnebärhändelserna stu-att

inomarbetamellan tillståndet attövergångamadien studeras varu-
detarbete, därtill bättretill tillståndet bytahandeln att ett senare

karriärrnönster-i olikatillståndet i sin delas atttretur avanceraupp
arbetsgivarehosarbetsgivare,hos att menannanavancerasamma

arbetsgivare ihosbranscheninom attsamt en annanannanavancera
skill-finnsvisar detGranqvists och resultatbransch. Perssons storaatt

förTidsprofilemakarriärrörlighet.kvinnors ochmellannader mäns
karriärchanseroch kvinnornasskiljer sig mellan könen äravancemang

Karri-studerade perioden bara 25-65den männens.under procent av
Sannolik-förockså annorlundaför kvinnor män.änärmönstret utser

branscheninomtill bättre arbeteför kvinnor byta ärheten ettatt myc-
för Kvinnornasoch påtagligt lägreket låg än männen. avancemang

Löneeffekternabranschen.framförallt de lämnarsker att avgenom
mellan könen. Denskiljer sig ocksåinom branschenkarriärrörlighet

ligger påarbetelöneeffekten byte till bättregenomsnittliga ettper
kvinnorlöneeffekten förunder detföromkring 12 männen, attprocent

signifikant.inte statistisktär

Arbetsmarknadssituationen

några speciella kvinnogrupperför

arbetsmarknadssituationen förstuderarföljande kapitelBokens två
Invandrarkvinnorensamstående mödrar.invandrarkvinnor respektive

efter etnici-ochdiskriminering både efter köndrabbaskan tänkas av
olikaformenarbetsmarknaden kanDiskriminering ersätt-tatet. av

diskrimi-sig i denocksåarbete. den kanning för Men attyttrasamma
arbets-delarhela ellerhar få arbete pånerade svårt att avgruppen

det in-innebärdet aktuella falleti segregering.marknaden, dvs. I att
del densegregeradvandrarkvinnorna kan komma utgöraatt aven

arbetslös-sysselsättningsgrad ocharbetskraften vad gällerkvinnliga
deegenskaperna hosbranscher och yrkenhet, fördelning över samt

för in-situationenhurinnehar. Eskil Wadensjö analyserararbeten de
förändratsharoch hur dendessa avseendenvandrarkvinnor iutser

invandrarkvinnornal990-talet. 1960-taletoch Undermellan 1960- var
arbets-arbetsmarknaden; derasgrad integreradei mycket hög

och deraskvinnorssvenskabetydligt högrekraftsdeltagande änvar

9



Inga Persson Eskil Wadensjö

arbetslöshet låg. Situationen på 1990-talet helt annorlunda ut.var ser
Invandrarkvinnomas arbetskraftsdeltagande lågt, mycket lägreär än
svenska kvinnors, och deras arbetslöshet mycket hög. Under 1960-ta-
let skilde sig invandrarkvinnomas yrkesfordelning kraftigt från den
for svenska kvinnor. hadeDe oftare industriarbeten och därmed också
arbeten fysiskt krävande och med relativt risker forstorasom var ar-
betsskador och arbetssjukdomar. På 1990-talet skiljer sig yrkesfördel-
ningen för invandrarkvinnor och svenska kvinnor inte längre lika
mycket åt. Segregeringen har i detta avseende minskat, dock till delen
på grund invandrarkvinnoma förlorat och/eller inte längre kun-attav

få arbeten inom industrin. dettaTrots invandrarkvinnoma fort-nat är
farande överrepresenterade inom industriarbetaryrken och arbetar of-

svenska kvinnor inom typiska finns dockmansyrken.än Dettare stora
skillnader mellan olika invandrargrupper och yrkessegregeringen
mellan svenska kvinnor och invandrarkvinnor väsentligt lägre forär
invandrarkvinnor från Norden och för andraVästeuropa än grupper av
invandrarkvinnor. Vad gäller egenskaperna dehos arbeten svenska
kvinnor och invandrarkvinnor har det kanske speciellt skillnaderär
vad gäller utbildningskrav och tillgång till vidareutbildning be-som
höver uppmärksammas. Genomsnittligt invandrarkvinnomaharsett
inte utbildninglägre svenska kvinnor, skillnadernaän även ärom

mellan olika invandrargrupper. får de ofta arbetenDäremotstora som
inte deras utbildningsnivå och arbeten inte kräver ochmotsvarar som

tillgång till vidareutbildning och därmed till och ökadger avancemang
lön. Sammanfattningsvis Wadensjö det låga arbetskraftsdel-attmenar
tagandet och den fortsatt höga arbetslösheten kombinationi med på-
gående strukturella förändringar på arbetsmarknaden arbets-gör att
marknadsläget kan förväntas förbli svårt för invandrade kvin-många

nor.
Till ganska nyligen har det varit allmän uppfattning i Sverige atten

ensamstående mödrar inte skiljer sig särskilt mycket från gifta mödrar
gällervad förvärvsarbete och försörjning. internationella jämförelserl

har de ensamstående mödrama i Sverige havisat sig bättre ekono-en
misk situation i andra länder, vilket förklarats deras höga for-medän
värvsfrekvens. Ulla Bjömbergs studie visar emellertid arbetsmark-att
nadssituationen för ensamstående i försämratsmödrar Sverige har
betydligt sedan slutet 1980-talet. Tillbakagången i ekonomin underav
1990-talet har gjort det svårare för dem hävda arbetsmark-sigatt
naden. Särskilt mödrar inte Sverigefödda i och möd-ärutsatta ärsom

lågmed utbildning. fenomenetMen generellt och ensamståendeärrar
mödrar har prekär situation arbetsmarknaden giftapå möd-änen mer

hänsyn till skillnader och ålderi utbildning blandäven när tarrar, man
mödrama. Besvärligast situationen for bam.mödrar med små En-är
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risk giftadubbelt så högsmåbamsmödrar harsamstående än sommer
utbildningsnivå.småbamsmödrar arbetslösa, oavsettatt vara

Även Bjömbergvisarkrisen i ekonomin haft betydelse attstorom
arbetsmarknadenhade position påensamstående mödrar utsatten mer

märkbart eftersombara mindreredan före 90-talskrisen. Det ar-var
lagtpolitiken harlägre. svenskabetslöshetsnivåema betydligt Denvar

tillrätta förtill barnomsorg och incitamentvillkor bl.a. tillgång att
ochensamstående mödrartill förvärvsarbete blandävenuppmuntra

förvärvsarbetaförefaller själva ha hög motivationmödrardessa atten
tillförklaringarBjömberg därförbra arbete.och attattgöra ett menar

arbetsmarknadenpositionensamstående mödrar har utsatten mer
meka-i de generellagifta/samboende måste sin utgångspunktän ta

villkor.kvinnor till arbeten med Denismer sämresorterar ensam-som
selektionsmekanismemaochstående mödrama baraär utsattamer

vissahon,påtagliga. Risken finns, bedömerstarkare och att avmer
anställningar, på-i cirklar med tillfälligakvinnor hamnar ondadessa

socialbidragsberoende.tvingad deltid och

Könsskillnader i arbetslöshet,
förtidspensioneringtillfälliga jobb och

internationellt,iarbetsmarknaden har det, specielltden svenskaPå ett
nivåernavad gällerfunnits betydande likheterjämförande perspektiv,
kan före-sysselsättning och arbetslöshet. Dettakvinnors och mäns

svenskaden könssegregeradefalla förvånande bakgrund starktmot av
och arbets-har då likheterna i kvinnorsarbetsmarknaden. Men mäns

deteller finnssysselsättningskrisgällt under 1990-taletslöshet även
arbetslös-könsspeciñka i kvinnors ochmönster mäns vägar ut ur

ba-i studieThoursieden fråga söker besvaraheten AnnaDetta är en
registreradesårkvinnor och i åldern 25-54serad urval mänett som

till novemberaugustiarbetslösa gång under perioden 1991någonsom
s.k. dura-använder sigville heltid. Thoursie1996 och arbeta avsom

på-olika faktorerundersöker med hjälp denna hurtionsanalys och av
tillför övergåtillståndet arbetslösverkar sannolikheten lämna attatt

heltidsar-tillfälligtfyra tillstånden fast heltidsarbete,något deav
åtgärd.arbetsmarknadspolitiskdeltidsarbete respektive enbete,

båda könendels för deSkattningar övergångssannolikheter görsav
Resultaten visarför ochdels kvinnor attmän.gemensamt, separat ar-

kvinnorarbetslösahögre sannolikhetbetslösa har 24 änmän procents
sannolikhettillsvidareanställning det derasfå fast under attattatt en

kvinnor.arbetslösalägre förfå deltidsanställning 72 änär procenten
ieller placerasför tillfälligt jobbSannolikheten fåmän attatt ett en
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arbetsmarknadspolitisk åtgärd lägrerespektive för5 3är änprocent
kvinnor, dvs. där könsskillnadema skattningarnasmå. Deär separata
för ochkvinnor avslöjar könsgemensamma ocksåmän mönster men
vissa könsskillnader vad gäller hur olika faktorer påverkar övergångs-
sannolikhetema till de fyra tillstånden. sig egenskap-Bl.a. visar det att

småbamsförälder kraftigt sänker övergångssannolikhetemaatten vara
för arbetslösa kvinnor till alla fyra negativa effektentillstânden. Den

vad gäller tillfälliga heltidsjobb. arbetslösa innebärFörär störst män
däremot småbamsförälder fyra övergångssannolikhet-allaatt attvara

blir den positiva gällerhögre och effekten vad över-är störstema
Återgången till fasta heltidsjobb. visar sig föräldraskap olikage ar-

betsmarknadsutslag för kvinnor och Könsskillnaden i effektenmän.
småbamsförälder både ikan ha sin bakgrund utbuds- ochattav vara

efterfrâgefaktorer dessa faktorers inte fastställarelativa vikt går att-
utifrån den aktuella studien.

kallade atypiska sysselsättningsfor-Så eller icke-traditionella
deltidsarbete, egenföretagan-såsom tidsbegränsade arbeten ochmer,

under flertaletde, har år ökat både absolut relativt iochsenare euro-
peiska länder. arbetsmarknadslagstiftningen,Utformningen social-av
försäkringslagstiftningen kollektivavtalen under efter-och i Europa
krigstiden har ofta baserats dvs.förhållandena för typiska jobb,
fasta heltidsanställningar. liksom arbetenas karaktärde atypiskaDetta,
i sig, innebär icke-traditionella anställningsformerna oftade äratt
problematiska från välfärds- och trygghetssynpunkt. denna bak-Mot
grund analyserar förekomsten och karaktären hosPerssonInga av
atypiska arbeten i Sverige. fråga hon söker besvaraDen är ut-om

vad förvecklingstendensema gäller atypiska jobb är gemensamma
kvinnor och eller icke-traditionella sysselsättningsformer-demän om

Ärskapar form könssegregering arbetsmarknaden detpåna en ny av
kanske så atypiska arbetena för kvinnorde typiska Hen-ärrentav att

studie fokuserad på könsskillnader gäller två specifika for-vadärnes
atypiska ofrivilligt deltidsarbetearbeten, tillfälliga jobb ochmer av

deltidsarbetslöshet.
bild fram inte såväl likheterDen entydig; den visarväxer ärsom

tillfal-skillnader mellan könen. Andelen de anställda harsomsom av
liga arbeten ligger hela den studerade perioden 1987-96 högreunder
för kvinnor för variationema tiden har varit likarta-än män, övermen
de för båda könen. både kvinnor tycksFör och vägenmänunga unga

jobb,in på arbetsmarknaden under 1990-talet via tillfälligagå men
kvinnoromfattningen och förutdragenär större ungaprocessen mer

för Antalsmässigt kvinnornadet dock deän män. ärunga vuxna som
dominerar bland tillfälligt 1990-talet och dettade anställda i mitten av

fallet vad gäller de deltidsarbetslösa. denna bemärkelseIänär mer
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grad, denhögreatypiska tillfälliga och, isåledes de arbetenakan än
kvinnor.för Entypiskadeltidsarbetslöshetenatypiska sägas vara

överrepresentation vad gälleranalys visar kvinnornasingående attmer
starktbakgrund i dendeltidsarbetslöshet sinjobb och hartillfälliga

ochi kvinnorarbetsmarknaden, dvs.könssegregerade svenska mänatt
och arbets-yrkengäller sektorer, näringsgrenar,sig olika vadfördelar

exempelvis denindividdata visarSkattningar baserade påtider. att
sannolik-istället för mankvinnarenodlade effekten att varaav

negativ. Iställetanställningskontraktha tidsbegränsat ärheten äratt ett
inomoffentlig sektor ochinomöverrepresentationdet kvinnornas

deltidsarbetetallra viktigast, inomkanskevissa yrkesområden samt,
Även könsseg-deltidsarbetslösheten slårbetydelse. vad gällerharsom

både vadPåfallandehårt.efter näringsgren igenomregeringen är,
rolldendeltidsarbetslösheten,jobben ochde tillfälligagäller stora

spelar för kvin-offentliga sektornarbeten och yrken inom densom
förklarings-Viktigaarbetslöshet.atypiska jobb och atypiskanornas

anställ-isåledes finnasatypiska jobb förefallertill kvinnorsfaktorer
offentli-i deninom verksamheterarbetsorganisationningspolitik och
möjlig-innebäraförfattaren, ocksåborde, enligtsektorn. Detta attga

svenskaframtida utvecklingenoch denpåverkaheterna styraatt av
förhållandevisarbetslöshetoch atypiskakvinnors atypiska arbeten är

stora.
arbetsmarknad-könsuppdelade svenskadenBokens odyssé genom

vilka strukturerarutbildningsvalenkönsbundnainleddes med deen
avslutasarbetsmarknaden. Deninträdekvinnors och mäns avunga

förtidspensionering,istudie könsskillnadermedJonas Höög en av
frånförtida utträdeskillnader mellan kvinnors ochdvs. mäns ar-av

betsmarknaden.
försannolikhetendärfrån förklaringsmodell,utgårHöög att enen

mellansamverkanförtidspensioneras bestämsindivid skall ut-av en
faktorer. Utstöt-individuellaattraktionsfaktorer ochstötningsfaktorer,

männi-tvingararbetsmarknadsförhållandenförningsfaktorer står som
arbetslöshet, dålignedläggningar,arbetskraften t.ex.skor lämnaatt

förbeteckninganvändsattraktionsfaktorerarbetsmiljö, medan som
möjlig t.ex.attraktiv ochförtidspensioneringförhållanden görsom en

ochlagstiftningtillämpningenbeslutsregler, ersättningsregler, reg-av
egenskaperindividuellaslutligen, står förIndividuella faktorer,ler.

arbetslöshetålder, hälsa,omständigheter kön, yrke,och t.ex. egen
förutsättningar påskiljer individer med bättre och sämreut ar-som

förtidspensionering-empirisk forskningtidigarebetsmarknaden. I om
förklarings-allai Sverige har stödorsaker tre typernagetts avens

kvinnors ochbestämningsfaktorema bakom mänsfaktorer. Men är
bestämningsfaktorerolikaförtidspensionering desamma och har sam-
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vikt kvinnorsi respektive förtidspensionering Detta sökermänsma
studien belysa med hjälp omfattande individdatamaterial röran-ettav
de samtliga nybeviljade förtidspensioner år och år 1993.1988

Resultaten visar kvinnor förtidspensioneras oftare Menän män.att
övriga faktorer konstanthålles, försvinner cirkakvinnornas 20-när

procentiga överrisk. faktor framförallt har betydelseDen därvid-som
lag hälsa. innebärDet det kvinnors hälsa i studienär är sämre mättatt

frånvaro på grund sjukdom ligger bakom den högresom av som pen-
sioneringsbenägenheten för kvinnor. Analyserna i studien visar också

flera bestämningsfaktorer slår olika bland kvinnor ochhårtatt män.
Faktorer social bakgrund och social ställning har betydanderörsom
inverkan förtidspensionering både bland kvinnor och Menmän. ut-
bildning har betydelse bland bland kvinnor; medstörre män än män
låg utbildning verkar ha svårare relativt behållavälutbildade män att
sin position på arbetsmarknaden vad lågutbildade kvinnor har rela-än
tivt välutbildade kvinnor. Det omvända gäller för familjesituationen,
där splittrad familj tycks påverka tillkvinnors relation arbetsmark-en
naden gäller yrke/socialklass, där skillnadenDetsammaän mäns.mer
i risken slås från arbetsmarknaden mellan kvinnor i arbetaryrkenatt ut
och kvinnor i mellan- och högre tjänstemannayrken är större än mot-
svarande skillnad bland jämförtInvandrarkvinnor har medmän.

kvinnorsvenska svårare kvar på arbetsmarknaden och skill-att stanna
naden mellan invandrade födda i Sverige.ochär större än män män
Sammanfattningsvis visar studie nedsatt arbetsförmågaHöögs att
spelar huvudrollen i urvalet dem arbetsmarknaden ilämnarav som
förtid både för kvinnor och Givet ålder och häl-män. samma samma
sosituation dock chanserna arbetsmarknadenkvar på be-är att stanna
tydligt mindre för okvaliñcerade arbetare, invandrare, lågutbildade
och frånskilda och detta gäller i högre bland kvinnor blandgrad än

man.
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skallHur vi förklara

könsskillnader i utbildningsval
empirisk prövningEn hypoteserav om

rationella val könsrollsmodelleroch

O.JAN JONSSON

Könsskillnader i utbildning1.1

utraderade eller kvardröjande-

Högre utbildning för bara manliggenerationer sedantrevar en ange-
lägenhet. Flickor tilläts inte studera vid de allmänna läroverken förrän
1927 och inte oansenlig andel medelklassens döttraräven om en av
studerade vid privata läroverk låg högre normalt utanförstudier sett
dessa kvinnors räckhåll. Idag dominerar kvinnorna högskolenivå.på
Förändringen inte bara ovanlig det finnasvårtär är att motsva-en-
rande utveckling inom andra områden dramatisk.också Köns-utan-
utjämningen fart med årskullarna födda på 1920-talet och 1930-tog
talet, dvs. för dem gick till läroverket under andra världs-översom
kriget och därefter. förstaDen delen utjämningen kom där-strax av
med under kraftig expansion det högre utbildningsväsendet.en av
Efterfrågan på högre utbildning sjönk i början 1970-talet,av men
könsutjämningen fortsatte.

figur illustrerasI 1.l hur könsskillnadema i utbildningsnivå mins-
kade födelsekohortfrån till födelsekohort. visar andelenKurvan som

genomgått längre teoretisk gymnasieutbildningmän ellersom en
högre studier skär kurvan för kvinnor för dem födda i början 1950-av
talet; inträffarmotsvarande något för universitetsexamina därsenare
kortare högskoleutbildningar ingår. precisa analyserMer Jonsson,

visar1997 det år 1981 kvinnorna kom ikappatt männen,var som
både det gäller övergång till längre gymnasielinjerteoretiska ochnär
till traditionell universitetsutbildning.
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medAndelen och kvinnor1Figur män
ellergymnasieutbildningteoretiskstudentexamen/längrea

högre studier, samt
födelsekohorter.olikab traditionell iuniversitetsexamen,

50
zh/län-

i Kvinnor
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Födelsekohort

Källa: ULF.

det gällerkvinnorna ifrån1980-talet drogUnder närmännenresten av
bero-studier, främstoch högretill universitetsförberedandeövergång

alltmerefterarbetarklassen kom släpapojkar frånende attatt
1990-talet kanmittenKönsskillnadema vid1997.Jonsson, sam-av

enligt följande:manfattas
statusbe-mindrevid kortare ochpåtagligtKvinnorna dominerar-

kvinnodomine-detta berorhögskoleutbildningartonade att-
förskolläraresjuksköterska, fritidspedagog,utbildningar tillrade

mansdominerade, korta-betydligt omfattning änär störreetc. av
tekniska utbildningar.re

traditionellatillutsträckning vidaregår i något högreKvinnorna-
universitetsutbildningar.

prestige-längre,försteg det gällerhar klartMännen närett mer-
till lä-räkna utbildningbrukarfyllda universitetsstudier dit man

m.fl. yrken.civilingenjörjurist, civilekonom,tandläkare,kare,
vid tek-kraftigt dedominerarberor främstDetta männenatt

högskolornaniska

l 1993mansdominans.Htockså den tydligForskningsrekryteringen uppvisar varen
frånökningdoktorander kvinnor, vilket dock36 alla aktiva är t.ex.procent enavca

kvinnliga dok-andelenOm relaterardå motsvarande andel 161962 procent. manvar
tioársperioden underrepre-till andelen kvinnliga exarnineradedentorander ärsenaste

49juridisk fakultetmåttlig vissa områden, inomsentationen dock inom procentt.ex
fakul-teknisk49-41, ochmedicinsk fakultetexaminerade, 42 doktorander,procent

Årsbok sid.1995, lllberäkningar från Utbildningsstatistisk20-2l samttet
Tab. 54.
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Totalt könsskillnaderna i utbildningsnivå inte särskiltär isett stora
dagens Sverige, triviala relaterar dem till skillnadernärmast om man
mellan barn från olika samhällsklasser och det gäller även när man-
jämför elever på betygsnivå jfr. Erikson och Jonsson, 1993.samma

könsolikhetenDen gäller istället utbildningsinriktning. Gymna-stora
sieskolan mycket starkt könssegregerad, speciellt yrkesutbildning-är

ÅrsbokUtbildningsstatistiskse relativt1992; 1995. Ettt.ex.arna
antal inriktningar i enkönade. Pojkar väljer traditio-stort är stort sett

nellt tekniska inriktningar och industri/hantverkslinjer, flickor-medan
väljer vård, humaniora.och och/ellerDe kortare mindrena omsorg

statusfyllda yrkeslinjerna vid högskolan också starkt könssegrege-är
rade där tillkommer stark kvinnodominans inom lärarutbildning-en-

liksom vissa utbildningsinriktningar detinom traditionella uni-ama -
versitetsväsendet. Framför allt gäller det alla studier där data-typer av
kunskap ingår, där majoritet Jonsson, 1997.männen utgör storen

Könsskillnaderna i utbildningsinriktning har minskat punktvis. Ex-
empelvis naturvetenskaplig inriktning vid gymnasiet inte längreär
mansdominerad och andelen kvinnor vid de tekniska högskolorna har
ökat påtagligt från början 1960-talet, vilket dock förändringärav en

tilldrar sig låg nivå kvinnornas har ökatandel från 8som en pro--
âr 1962 till 21 år 1993/94 sidSCB 1993, 23; Utbild-cent procent

Årsbokningsstatistisk 1995, Tab. 48 omräknad för inkludera arki-att
tektexamen. vissa fall harI dock könsutjämningen vad gäller utbild-
ningsnivå paradoxalt bidragit till den sektoriella könssegrege-attnog
ringen ökat den positiva utvecklingen mansdominansen brutits påatt
läkarlinjen, tandläkarlinjen, bland adjunktema/gymnasielärama, samt
på psykologlinjen samtidigt exempel kvinnliga dominan-på denär att

inom vård- och utbildningssektorema har blivit påtagligare.alltsen
har dåHur könsskillnaderna i utbildningsinriktning förändrats i ett

längre perspektiv finns ingaDet säkra uppgifter detta. skallJag
försöka besvara frågan utnyttja uppgifter individersatt ut-genom om
bildningsnivå och -inriktning enligt levnadsnivåundersökningarna
LNU.2 har konstrueratFörst jag mått fånga gradenett attsom avser

könsotypiskhet i inriktningen den högsta utbildningsnivånav av som
intervjuperson har uppnått. Som utgångspunkt har jag tagit den tre-en

ställiga s.k. SUN-koden den indelning i utbildningar såvälärsom
nivå inriktning används Statistiska centralbyrån SCBsom som av

2Levnadsnivåundersökningen, LNU, baseras slumpmässigt urval denpå ettsom av
befolkningensvenska 15-75 år, har genomförts år 1968, 1974, 1981 1991 sesamt

Åberg,Erikson och 1984; Fritzell och Lundberg, 1994. Det enbart 1981 under-årsär
sökning innehåller fullständig information moderns sysselsättningoch yrkesom om
under intervjupersonens och eftersom analyserna kapiteli dettauppväxt senare an-
vänder dessavariabler harjag främst fråndata LNU81.använt
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harDärefter har jag skapat variabel varje intervjuperson1988. dären
andelen kön iåsatts värde relativadenmotsvararett som sammaav

3utbildning. Exempelvisden SUN-kod hennes högstamotsvararsom
har kvinnor gått typiskt manlig inriktning, där 90 procent avsom en
alla fått kvinnor istället har gått starktvärdet 10; deär män, ensom

vissakvinnodominerad utbildning högre värden,har fått betydligt
be-Motsvarande värden100. beräkningar har gjorts för Högamän.

liggatecknar således könstypiska och genomsnittsvärdet börval nära
könssegregeringfföreligger50 det inte någonnär

utvecklingfigur 1.2 visas två kurvor könssegregeringensI över
utbildningsval-tid, den speglas i graden könsbundenhet iöver som av

könssegregeringen förför olika födelsekohorter. vi beräknarNären
utbildningar heldragen och påtagligtalla kurva ökade den stadigt

födda 1960-talet.från årskullama födda på 1910-talet fram till dem på
eller andraberor på det har blivit allt fler går yrkes-Detta att spe-som

cialiserade utbildningar, faktiskt har varitdvs. de göratvungna attatt
allmänval inriktning i och för sig kan sådan.somett av vara en

Under 1930-talet, majoritet ungdomarna inte ficknär ut-en av mer
utbildningbildning folkskola jämförelsevis könsneutralän varen- -

3Ett praktiskt problem vid konstruktionen detta det inte finns någonmått attav var
treställig SUN-kod i 1981 lösa detta jag utnyttjat det faktumårs LNU. För har attatt
levnadsnivåundersökningarna individer följs tid.panelstudie, dvs. överär en samma

finns kodning utbildningar intervjuper-I 1991 års LNU mycket detaljerad vilkaen av
i såväl 1981 1991genomgått. För de intervjupersoner deltagit årssomsonerna som

förra ochkan därför använda uppgifter uppväxtförhållanden från denLNU man om
utbildning betyder det slutligauppgifter från den undersökningen. Det attom senare

giltiga samtliga variabler, kommer beståurvalet med värden på 3 630 attpersoner, av
födda beräknakönsandel-och kvinnor 1915-66. få stabil grund förFörmän att atten

Årskurs-9-s.k.för varje utbildning har datamaterial, detjag använt störreettama
högrematerialet, insamlat för den sociala snedrekryteringen tillutredning stu-en om

000 individer.dier Erikson och Jonsson, 1993, Kap. 4. Detta innehåller 200 Jagca
könsfördelningen basis frekven-har där beräknat för den treställiga SUN-koden på av

faderns betydligtmoderns och utbildning. Eftersom det finns uppgifter påsernaav
och hushål-fler mödrar fäder ensamstående mestadelsmed sina mödrarbarn borän -

för kopplingen informationen deraslet grunden till föräldrarna det gällerär när om
utbildningsnivå har för få kvinnorjag vägt ned" mödrama lika många män.att som-

dåUrvalet baserar sig födda till och föräldragenerationenpå 1972 1976, ärpersoner
födda födelse-huvudsakligen 1940-talet, varför detta urval inte täckerpå samma

ikohorter LNU 1981. könssegregeringen inom givna utbildningarDå settstortsom
sannoliktdettatorde densammabland dem födda tjugo år tidigare och ärvara senare

inget problem.
4 därför konstruktioneninte något segregering, delvisDetta mått påär avancerat att av

skulle kräva detaljerade basuppgiñer. därför betraktassådant Resultaten börett mer
preliminära faktum allt flerNotera attjag i figuren inte kontrollerar för det attsom

för utvecklingenkvinnor högre utbildningsnivåer. har dock liten betydelsenår Detta
den genomsnittliga dennauppdelad påkönssegregeringen: beräknarnärav man

utbildningsnivå framträder ökande för yrkesutbildningarsegregering lägresvagten
för postgymnasialaoch minskande för längre gymnasieutbildningar ochsvagten

studier.
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skäl streckade kurvan visarnaturliga könsskevheten liten. Denav
dem utbildning denkönssegregeringen bland gått någon utöversom

könssegre-obligatoriska, dvs. gjort något utbildningsval. Här ärsom
kanske mindregeringen, starkare. också, vilketDen ärväntat, ärsom

och kvinnor ihelt stabil tid. genomsnitt harI mänöverväntat, nästan
utbildningar däralla födelsekohorter gått i icke-obligatoriska 70

deltagarna tillhör könet.detprocent av egna

olikaGrad könssegregering utbildningsval1.2Figur iiav
födelsekohorter, för utbildningaralla N3 709, samt
för icke-obligatoriska utbildningar N 2265.

1,00
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Allautbildningar
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Källa: Levnadsniváundersökningarna.

skall könssegregeringen skolan förklarasi1.2 Hur

Vad förklaringen till könsskillnadema utbildningsnivå iiär att stort
upphört, medan det fortfarande finns bedövande förutsägbarhetsett en

i flickors och pojkars val utbildningsinriktning och yrke Detta ärav
mänskligtcentral vetenskaplig fråga där olika uppfattningaren om

handlande bryts Syftet i kapitel diskuteravarandra. detta är attmot
existerandedenna fråga utifrån empirisktteorier och belägg, samt att

åtminstone olika förklaringar till könsskillnader i valtvåpröva stu-av
dieinriktning. val,förklaringen i rationella denDen tennerena ges av

Även viandra baserad på teorier könsrollssocialisation.är omom
knappast behövskan hoppas på förklara könssegregeringen,att em-
piriska studier och logiska olikaför pröva argumentsattresonemang
bärkraft, liksom för vilka generaliseringarempiriskautrönaatt som
går och i vilka fall bräckligt.vårt kunskapsunderlaggöra äratt
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Teorier rationella utbildningsval1.3 om

Vi urskiljakan olika förklaringar till könsskillnader i val studiein-av
riktning utifrån antaganden frihetsgrader elever har vidhur storaom
tiden för sina utbildningsval. Vid kallapolen finns vad vi kan teo-ena
rier rationella val. teorier deDessa har det gemensamt attom menar

könssegregeringen därför flickor träffaruppstår pojkar ochatt att
könstypiska val de aktivt och medvetet söker maximera sin nyt-när

vilken vi kan jämställata, med någon livstillfredsställelse.sorts
Orsaken till könsskillnadema kan då sökas pojkar flickor hari ochatt
olika intressen för olika utbildnings/yrkesområden, olika avkastning
för given utbildningsinriktning, olika barriärer praktiska eller lega-en

olika komparativala, produktivitetsfördelar gäller hushållsar-vad
bete, marknadsarbete eller studier, och/eller olika livsprojekt före-

yrkeskarriär.5ställningar sin familje- ochom
Barriärema i form faktiska hinder torde försumbara i da-av vara

Sverige, det sannolikt kräver personlig uppoff-även storgens om en
ring för exempelvis kvinna bli och för bliatt atten murare en man
vårdbiträde de måste förbereda sig för bli ifrågasätta och miss-att-
tänkliggjorda sini yrkesroll. Diskriminering, vilket kan ses som en

form barriär, kan påverka kvinnors utbildnings-ochmänssvagare av
val. Om kvinnor de blir diskriminerade eller trakasseradet.ex. tror att

arbetsplatseri vissa yrken eller vissa minskar deras förväntade av-
kastning och/ellermonetärt i form trivsel utbildningar kanav av som

leda till sådana jobb.väntas
huvudsakligenEn ekonomisk teori gällande kvinnor önskargör att

kombinera hemarbete och marknadsarbete och därför väljer utbild-
ningar och yrken där detta praktiskt ekonomisktgörbart ochär
försvarbart, eller till och med lönsamt jfr. Beller, 1982; England

innebär1992. kvinnor väljerDet karriärer där det går jobbaatt att
deltid, där kan kortafå restider till jobbet inte be-därsamtman man
höver så mycket jobbet Becker, anda1985. Isatsa samma argu-

Hakim 1991; för alla kvinnor1996 andelmenterar sät-att storen av
värde familjerollen därföryrkesrollen, delvis de-störreter än att

föredrar detta. Därmed kommer kvinnor i första handmångamänras
ha praktiska bekvämlighets-krav, krav karriär elleratt änsnarare

hög lön, på yrket.
besläktadEn teori kvinnor söker jobb där straffet iattmenar

form hämmade inkomstkärriärer vid bortovaro framför allt förav -

5Utmärkta sammanfattningar förklaringar till könssegregering arbetsmarknadenpåav
bl.a. England 1992, Hakim 1996 och likaJonung 1996. Tyvärr det inteärges av
finnalätt utarbetade teorier könssegregeradeutbildningsval, de oñastbliratt om en

återspegling teorier yrkesval vilket inte alltid adekvat.ärav om
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jobb därlitet huvudsakligenbarn så möjligt, dvs.vård är enssomav -
uppehåll i yrkesarbe-föråldrade längrekvalifikationer inte blir vid ett

väljer utbild-Ibland antagandet kvinnorPolachek, 1981. görs atttet
högrelivstidsinkomstkurvorflackareningar och yrken har mensom

relativt litet i hu-ingångsnivåer. Eftersom de planerar investeraatt
kvinnor sigsökeryrkeslivet etc.mankapital under genom bortovaro

därhög,yrkeskarriärensutbildningar där lönen vidtill ärstart men
måttlig Zellner, 1975.potentialen för lönetillväxt är

familjenkönssegregeringomdiskuterad teoriEn somser enom
effektivitet förtill maximalspecialisering lederproduktionsenhet där

bättre påkvinnor allmänhetEftersom ihushållet Becker, 1991. är
sådanasighushållssysslor rationellt de specialiserardetär att me-

sig påi genomsnitt har högre lön, koncentrerardan mannen, som
det faktumkönssegregeringenmarknadsarbete. förstärksDärutöver av

hemkunskaputbildningar i vård, ochavkastningen äratt omsorgav
få avkastningutbildning kan delsdubbel kvinnor väljer sådansom-
i hemarbetet.produktivitetarbetsmarknaden, dels öka sinden påav

fårkvinnor högreförvänta sig både ochdessutomMan kan mänatt
olika förkunskaperde haravkastning könstypiska utbildningar omav

därmed olika upplämingstider.och
olika studie- ochförförklaring grundar sig på intresseEn yr-som

lönedifferen-kompenserandekan härledas från teorinkesområden om
yrkeskarriär värde-kvinnor önskarSmith, 1979. Omt.ex. som enser

utbildningsvaletsi jobbet vad kommerandra saker gör,än mänrar
vård,Exempelvis kommerskilja sig mellan könen.nyttofunktion att
dessafler kvinnorservice väljas genomsnittligtoch att omomsorg av

denjobba med människor,i högre grad vill monetäraävenän män om
jobbintressantutbildningaravkastningen sådana är ettmagerav -

lön jfr Hakim, 1996.låguppväger en
arbetsdelningsteori, harspeciellt Beckersdessa teorier,Flera av

England,teoretiska empiriska grunder sekritiserats på såväl t.ex.som
skulledethar idénBolin, Speciellt stöd1982, 1992; 1996. attsvagt

inkomstba-flackarekvinnojobb med högre ingångslönerfinnas men
och det tordeingångslönerKvinnor har de facto lägrefått. än männor

löneutveckling.höga startlöner dåligfinnas få jobb harsom men
överväganden skullelivslöneninnebär söker maximeraattsom man

lämnapåförenlig kvinnostrategi gårdock med attutsomvara en
föriställetunder årskolan tidigt för erhålla inkomst några att ut-att

enligt teorininkomstprofilbilda sig då uppträder just sådan somen-
i hu-investeraanpassad för inte planerarskulle attpersoner somvara

Figur 9:3. Pro-Erikson och 1993,mankapital på jobbet se Jonsson,
ellerlika länge,kvinnor gårblemet dock,är nämnts, att nusom

enkeltinte såför övrigti skolan. faktumlängre, Dettamän är attän
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förklara med någon nämnda teorier. kvinnorOm kom-av ovan ser en
binerad hemarbetar-yrkesarbetarkarriär framför sig, varför skulle de
då så länge i skolan Observera inte de det förär göratt svaret att

kvinnor väljer i genomsnitt utbildningar med mindre eko-pengarna -
nomisk avkastning och skillnaden inte obetydlig Eriksonän män är

1994och Jonsson, Ett empiriskt resultat inte verkarannat som passa
i teorier arbetsfördelning mellan och kvinnor köns-män är attom

skillnaden i hushållsarbete inte särskiltmännentrots att tar stort an--
har minskat relativt kraftigt i Sverige N 1994. Detta be-svar ermo-

enbart på kvinnor spenderar betydligt mindrenästan tidattror yngre
med sådant hemarbete vad äldre generationer gjorde, medanän män-

ökning måttlig Hörnqvist, 1997.ärnens
grundläggandeEn fråga, och problematisk sådan för flera deen av

refererade teorierna rationella val, huruvida högstadieelever kanärom
förutsäga sina arbetsmarknadsvillkor tillräckligt förprecist låtaatt

villkor framtideni utbildningsvalen. Studier oftast påantagna styra
mindre urval ungdomars framtidsplaner förtalar pojkar harattav en

diffus bild familjelivet yrkeslivet medan det omvändaänmer av av
gäller för flickor, flickor nuförtiden också planerar yrkes-även attom
arbeta Bierrumse Nielsen och Rudberg, 1991; Jönsson, 1992; samt
forskningsgenomgången Wernersson, 1991. Vissa också attav menar
utbildningsvalen i femtonårsåldem kommer i känslig ålder dåen ung-
domars könsidentitet mejslas och då de således kan tänkasut vara
speciellt mottagliga för alternativ med kvinnlig respektive manligen
prägel jfr. Head, 1987. saknasDet inte invändningar sådanamot
tankegångar. De hävdar flickor anteciperar sin dubbla rollattsom som
yrkesarbetande och huvudansvarig för hem familj ändåoch gör ett
starkt antagande flickor femtonårsåldem.i kan ifrågasät-Detom nog

de har sådana könstypiska planer och sitt studievaltas att anpassar
efter detta det förefaller betydligt sannolikt deattmer numera ser-
fram leva i jämställt parförhållande. flesta liggerdeFörmot att ett
också familjelivet långt fram. Problemet förklaringarmed dessaännu

därutöver två de vattendelama i utbildningsvalenär att stora attav -
flickor inte väljer teknik och pojkar inte väljer språk också tydligaär-
vid val i åldrar. inte till-För särskilt länge sedan, dågörssom yngre
valsämnena i årskurs sju enligt 69 innefattade könstypiska alter-Lgr

Årnativ, också könsskillnadema betydande. 1977 änt.ex.,var var mer
hälften alla tillval könstypiska bara tyska könsblandat. Detav var
populäraste bland dessa teknik, valdes fjärde tolv/var som av var
trettonåring; där utgjorde flickorna mindre samtliga.tvåän procent av

6Ett skulle möjligen kunna konsumtionsvärdet högre utbildning ärattsvar vara av
högre för kvinnor för i tycksgenomsnitt kvinnor trivas bättre i skolan.än män,
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alla valdefjärdedelarutgjorde iställetFlickorna närmare tre somav
Årsbok Tab.1978,Utbildningsstatistiskoch franskaekonomi, konst

till tio-års-ändaåtminstoneKönsrollstänkande uppträder3.12. ner
åldern 1977.Wernersson,

åldrarnaoch de lågautbildningstidersvenska kvinnors långaGivet
styrka idetskulleuppkommer,könstypiska valenvid vilka de vara en

flickor ochfrånden utgickkönssegregeringteori inte attomen om
visserligenrefererarHakim 1996olika livsprojekt.pojkar har ett

handenvidamerikanska,studier, främstempiriska attantal gersom
förvärvsar-hängivnaskulleandel kvinnorrelativt litenbara varaen

finns skäloch detdatadock brist på godabetande. råder attDet vara
vad gäl-ländermellanlivscykeln ochskillnaderpåuppmärksam över

levnadsnivåunder-1991 årslyrkesarbetsengagemang.kvinnligtler
andel kvinnorfaktiskt likadåframgår detsökning storatt somvar

18-65i åldrarnakvinnorSverige.förvärvsarbetade i Avmän som
Omendastdeltid 7 männen.dockjobbade 40 procentprocent mot av

förvärvsarbetsbenägnaandelförsöker skatta attvi är genomen som
nöjdaochveckan ellertimmar i ärjobbar 35urskilja dem mersom

önskarövrigadeplus demvill jobba längreellermed det somav
och 89kvinnornahamnareller 54jobba timmar35 procent avmer,

analys förmotsvarandevii kategorin. Närden görmännenprocent av
tillandelenhushållet ökaribarn under 10 århar någotdem intesom

oberoendeandelkvinnorna, medan är62 männensprocent av omav
anställdatvärsnittsbilddåej.de barn eller Dettahar små är aven

förvärvsarbetsgradår; kvinnornasmellan och 6518kvinnor och män
Sammantagetkarriären.dessutomfluktuerar överän männensmer

in-begränsatharfler kvinnorsiffrorna tolkaskan än män ettattsom
ellersekundärtyrkeslivetkanskeförvärvsarbete ochförtresse somser

familjelivetj inteskillnadernaSamtidigttillkomplement ärettsom
utbild-i valkönssegregeringendramatiskamed denjämförtstora av

jämbördiga investe-kvinnorsvi beaktarningsinriktning, speciellt när
da-kommerTill dettahumankapital i utbildningssystemet.i attringar
vidtill dehänsynborde få kvinnorskilsmässotal atthöga att tagens

möjligenochsjälva,försörja sigtidpunkt blinågon kan atttvungna
sina bam.

utbild-könssegregeradeförklarasökerJämfört med teorier som
huvudan-rollframtidaanteciperarmed kvinnorningsval att somen

yrkesrelate-ikönsskillnaderteorierförefallerför familjen,svarig om
flickor till haochpojkaralltså lederskillnader attrade intressen som-

könsrol-yrkesrelateradelovande. Vissanyttokalkylerskilda mer-

7 förvärvsarbete kan uppståförkönsskillnader i intresseinvändaHär kan attman
ochmakarsinaförhandlingssituationkvinnor hardärför gentemot an-att svagareen

faktiska situationen.till denyrkesaspirationersinapassar
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Hur skall förklara könsskillnader utbildningsvalvi i

ler, åsikterna vård/omsorg för flickor, medan teknis-t.ex. att är mest
ka/hantverksinriktade aktiviteter for pojkar, existerar tio-iär mest
trettonårsåldem Wernersson, 1977. Bland grundskoleelever i 16-års-
åldern liksom bland fackskoleelever och gymnasister visar pojkar
och flickor skillnader i intressen och framtidsplaner, där vissa arbets-
marknadsrelaterade frågor skiljer sig mycket klart mellan könen
Bengtsson, 1972. framförDet allt tio studerade aspekterär tre av av
yrket faller flickor vill hellre jobba med människor medut: änsom
ting och de vill i hög utsträckning ha yrke där får tillfälleett attman
hjälpa andra, medan pojkarna föredrar där kan tjäna mycketett man

Bengtsson, 1972, Figur jfr.40; också Dunér, 1972. Senarepengar
studier bekräftar i denna bild. fårOm pojkars ochstort sett troman
flickors uppgifter ligger den könsskillnaden i flickorstörsta attegna
betonar vikten i sitt yrke hjälpa andra människor; positivaatt vär-av
deringar karriär och social vanligare bland pojkar,ärstatusav men
inte lika tydligt manligt altruistiska val typiskt kvinnligaärsom
Gamberale, Sconñenza och Hagström, 1996.

Två varianter teorier rationella framstårval därmedav om som mer
fruktbara det gäller förklaranär utvecklingen könssegregering-att av

Den den hävdar kvinnorär och har olika intressemänatten. ena som
för olika utbildningsområden, dvs. för utbildningens innehåll, framför
allt attraheras teknik och kvinnormän språk, vård ochatt av av om-

besläktadEn och på sitt elegantare förklaring flickorsätt är attsorg.
och pojkar under skolåren ådagalägger olika skicklighet och kunnande
i olika skolämnen och deras lämplighet och komparativa fördelar iatt

utbildningsinriktning.olika fäller avgörandet vid deras valämnen av
En sådan utvecklas nedan.ansats

Modeller rationella utbildningsvalöver

individAntag för givet utbildningsaltemativ oftaatt ett gören en
implicit skattning sina uppfattade kostnader för C och belöningarav

B studierna, sin sannolikhet P lyckas med dem, ochsamt att attav
förenklingarÅnyttan U visst alternativ, efter vissaett är:av

8 bådaI dessafall lämnas, alltid i teorier könssegregeringEngland,nästansom om
1993, den bakomliggande oförklarad.orsaken Den komplicerade debatten biolo-om
giska faktorers betydelse relativt inverkan tidig socialisation kan dock inteetc. ut-av
vecklas här.
9Den utvecklade modell ligger till grund för framställningen här presenterasmer som
i Erikson och Jonsson 1996. Såväl belöningar kostnader till betydan-utgörssom en
de del ekonomiska faktorer, icke-ekonomiska omständigheter in.även vägerav men
Exempelvis borde insatsen för nå viss belöning räknas kostnadssidan,påatt en me-
dan "konsumtionsvärdet utbildninggenomgå ingår belöningssidan. Tillpåattav en
syvende sidst C och B psykologiska kategorier, vilketär inte hindrar de harattog

påtaglig materiell kärna.en
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UPB-C

slutliga valetdetkommerhandlande individrationellt attFör en
vid jämför-alternativ framstårfalla på det gynnsamtmest ensomsom

alltså ingenModellen kräverolika sådana skattningar.else mellan mer
alternativen gårbaraberäkning UzmUk,U1, attexakt attutanav

lämnaalltidalternativoch med årskursFrån 9rangordna. attär ett
studieför-medjämförtpraktiskat.ex.utbildnings statusskolan. En
Eftersom,alternativen.ocksågymnasielinjer strukturerarberedande

de intekönsskiljande kommerintedessa rangordningarvi ärsett,som
följerdiskussionenidet Unedan. Vi kanbehandlas attatt somsomse

verketi självajag kommerutbildningsnivåförhåller konstant -
längrerangordningar inomkönsspecifikabehandlabara att gruppen

gymnasielinjer.teoretiska
social-lägrefrånexempelvis barnmodellen kommerEnligt ovan

kostnadernadärförblandförsiktigare val, attgöra annatattgrupper
för barnhögrerelativtutbildningtill högreför gå är settöveratt en

föräldrar kanhögutbildadehem. harbemedlade Barnfrån mindre som
därförexempelvisbetyg,vid givetval attdjärvare även ettgöraantas

möjligheternauppfattardeskolarbetet, dvs.hjälp iräkna medde kan
betygmedelevi studiernalyckas större än menatt sammaensom

1996.ochföräldrar Erikson Jonsson,lågutbildade semed
ellernågonolika måsteflickors val såochpojkarsEftersom är

könstillhörig-medvarierai modellenoch CBnågra terrnemaav
bordeutbildningsalternativ. Kostnadstermenolikaheten för vara
antagandesådantfrånavvikelsernaalla fall tordekönsneutral. I ett

sannolikhetengivethar,utbildningsaltemativvarje attmåttliga:vara
kvinnor ochlängd förexempelvisstudierna,medlyckas samma

män.
visstbelöningaruppfattadeikönsskillnaddet någon ettFinns av

lönlägrei genomsnitt har män,kvinnor änVialternativ attvet men
det inteförändraralternativsamtligafördetsammalönegapet ärom

Även rimligaför sigochavanceradeemellan.rangordningen dem var
gäller frå-dettill olika resultatdockkommer näranalyserstatistiska

generelltutbildningavkastningen högreikönsskillnader avomgan
starkttalar1994. DettaKjellström,Björklund och1994;le Grand,
köns-någonuppfattakangymnasieelever intehögstadie- ochför att

0 kostna-exempelvis sannoliktvissa könsskillnader:sannolikt det finns ärDet är att
köns-studiebidrageteftersomhögre för ärutbildninghögre någotderna för män

tagithadeiställeterhållit deskulle ha ettdenmedan lönneutralt männen ar-omsom
Björklund ochjfr.kvinnolönermotsvarandehögreforegonebete earnings är än

påinverkanmärkbar mänshar någonosannolikt detta1994.Kjellström, Det är att
olika för-kvinnor harochmöjlighetutbildningsval. En mänkvinnors äroch attannan
sigskiljer åt.värde Pgivetfördärmed deras insatser nåochkunskaper att ettatt av
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skall förklara könsskillnader utbildningsvalHur vi i

utbildnings-ekonomiska det gällerskillnad i belöningar, sig närvare
arbetsmark-utbildningsinriktning, möjligheternanivå eller trots att

studieinriktningenfördelaktiganaden tycks något ärnärmervara
lik-det alltför begränsatkönstypisk EmellertidSCB 1991. attvore
lig-utbildningsvalbelöningar med lön. Belöningama medställa ett

utbildning,vissdels i konsumtionsvärdet idärutöver att enger
arbetsmarknaden." Sådana kanbelöningari icke-monetära pådels va-

typiskt le-utbildningsvalhälsa vilket borde favoriseragod settsomra
anseendearbetet, eller deti god arbetsmiljö, trivsel ider till jobb en

genomsnittiåtnjuta efter studier i välrenommeradekan mensom man
vidreligionshistoria elleriekonomiskt lönsammamindre t.ex.ämnen

belöningar kanUtifrån bred definitionMusikhögskolan. sådan aven
pojkardärförkön, blandsig dessa varierar medtänka annat attattman
skildakanskeuppfostras olika, har olika intressen ochflickoroch
ocksåskulleför diskriminering eller trakasserierlivsprojekt. Rädslan

be-skattningindividensmed negativ vikt vidliggakunna avsom en
förenklad teorilöningar. detSom nämnts är värt att testa merovan en

följandejag i detkönssegregerade utbildningsval, varför resone-om
i valmo-kostnadstermensåväl belöningstermenattmanget antar som

diskussionendocki kapitlet utvecklaskönsneutrala. Senaredellen är
könsskillnader i icke-monetära belöningar.om

kostnader och be-gällerråder könsneutralitet både detdetOm när
studieinriktning enbartskulle, enligt modellen vallöningar ovan, av

i studiernaframgångindividemas uppfattade möjlighet nåattstyras av
sin lämp-uppfattningutbildningsaltemativ, dvs. derasvid olika omav

grad base-torde i höginriktning. uppfattningför visslighet Dennaen
betyg sefrämst påskolprestationema,tidigare bedömningpå avras

1994. i valkönsskillnademaHärnqvist, Omanalysernat.ex. avav
könsskillnader i lämp-skulle kunna förklarasutbildningsinriktning av

första handistudier talar det för detligheten för olika äratttyper av
tänkaskankönsbundna. Eftersom betygenförmågorna är varasom

H praktiken ihumankapitalmodeller alltid skattningarna i monetäraI ter-görs nästan
utbild-visstlivstidsintäkter individ bedömerfrågan vilkadet att ettär enommer,

ekonomiskrestriktion tilldockteorin utformad finns ingenningsaltemativ ärger; som
Becker, 1975.avkastning t.ex.

z studiernalyckas imöjlighetendet sannolikt skattningenPå år är attatt avsenare
be-jag inteNågoteventuella resultat från Högskoleprovet.också baserarsig på som

och flickori hur pojkarfinns könsskillnaderframställning det vissaaktat i denna är att
flickor ha mindrebetygsnivå,Exempelvis verkar, vid givenuppfattar sina betyg. en

Reuterberg, 1996. Där-förmågapojkar det gäller matematisksjälvförtroende än när
be-bakom visstansträngning liggerdet önskvärt hur ettstorutöver att veta somvore

varitharbetyg pojkar i visstflickor har lika goda tvung-ämne,etttyg mensomom- lyckassannolikhetenborde det i kalkylenhårt för dettaplugga attvägas överattna
sannoliktinteväl dock sådär ifråga centralt. Detstudieinriktningarinom ärämnet är

ansträngning.ochinteraktionseffekt mellan kön, betygdet finnsatt en
27
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påverkade elevernas intresse och livsprojekt, kan det heller inteav
uteslutas sådana förklaringar ligger bakom.att

Studielämplighet och komparativa fördelar
Låt mig först ställa enkel sannolikhetenmodell huröver attupp en
lyckas i studierna betingasP olika studielämplighet. Förtyperav av

fokusera just valet inriktning jag,att nämntsantar attav som ovan,
gymnasienivå förvalet dvs., de kohorter jag studerar, kortareav som-

yrkesutbildning, kortare teoretisk teoretisk utbild-linje, eller längre
ning givet. Enligt studieinriktningdenna modell baseras valetär av-
på faktorer:tre

Md fLb, KfP

Mojlighetsdomän Md. Eleverna och inrikt-väljer först främst en
ning de uppfattar de har möjlighet ochkommaatt attsom ge-
nomföra, dvs. finns inom den uppsättningen valalter-tänkbaraen som
nativ jfr. the feasible Elster, behörighetskravset, 1979. Formella
eller informella riktlinjer vad gäller kurser och betyg kan antas vara
bestämmande för uppfattningen praktisktvilka alternativ ärom som
möjliga. Denna enbart värdena och och P00 lantarterm om
Md0.

betyg Lb.Lämplighet, det andra väljer individer, inom denFör
uppfattartänkbara uppsättningen alternativ, den inriktning de deatt

har uppfattarbäst förutsättningar för klara den för vilken de sigatt av,
flesta delämpade. de elever liktydigt med el-För detta ämnenärsom

ler ämneskombinationer i vilka för-de har högst betyg. det såAtt är
klaras delvis med den föreställning vilka kravenda de kan haatt om

dekommer ställas utbildningsnivå desammanästa ärattsom som
erfarit den betygen.krav de på nuvarande nivån och mäts genomsom

profilerad lämplighet benägenhetenJu denna desto kanär, störremer
välja studieinriktning i linje med denna. kanDet värtatt attvara vara

förelevs lämplighet ofta ungefär lika högkannotera att antasen vara
begåvningsfaktorolika inriktningar eftersom det finns generellen

inverkar betyg i olika uttala sigpå svårtDet prioriämnen. är attsom a
huruvida lämplighetsprofiler särskilt mycket mellanskiljer sigom

pojkar och flickor. finner könsskillnader i begåvning seMan t.ex.
Emanuelsson olikhetema iStage, 1992; och Fischbein, 1986, ärmen

de flesta fall små. Flera forskare 1992; 1995se Wernersson,t.ex.
poj-betonar den överlappning individnivå finns mellanpåstora som

flickors begåvning områden. Andrakars och inom könstypiskaäven
gällerkönsskillnadema faktiskt exempelvis detnäräratt stora,menar

försteg i mekanikpojkars Ramstedt, 1996.
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utbildningsvalkönsskillnaderskall förklara iHur vi

den kommerlämplighetenfördelar Kf. UtöverKomparativa som
individens kompa-modellendet ienskilda betyguttryck itill attantas

uppfattninghennespåverkarstudiebegåvningrativa fördelar i san-om
framställsiblandi studierna.lyckas Detta poäng:nolikheten äratt en

deutbildningartekniskainte väljerflickor trots attgåtfulltdet attsom
matematikipojkarhögre betyggenomsnitt har ämneni ävenän som

tenderarflickorbeaktatemellertid inteharDåoch NO-ämnen. attman
individvarjeförrimligtdetochallabetyg i ärha höga ämnen attatt

siguppfattarvidare i destuderaföredraändå ämnenattatt som man
total köns-fåvi kunnaskullesjälva verketlämpad för. I enmestsom

skol-pojke i allavarjebättrevarje flickasegregering änäven varom
förklarakunnaalltsåskullekomparativa fördelarKönsbundnaämnen.

starktilllederbetygsskillnaderochkunskaps-relativt småvarför en
könssegregering.

rationella valmodellenEmpirisk prövning överav
förklarasutbildningsinriktningi val stu-könsskillnaderdåKan avav

falletgradi högsåfördelar Om ärkomparativaochdielämplighet
lämplig-individerspårationella val byggerstöds hypotesen somom

diskrimi-uteblir kan vi knappastempiriska stödetdethetsprofil. Om
slutsatsenkan draviförklaringsmodeller, attolikamellan mennera

förklaringartillräckligafördelar intekomparativaochlämplighet är
utbildningsval.könsbundnatill

valt längreeleverallauppgifterbaseras påAnalysen ensomom
Samhällsveten-Humanistisk,antingengymnasielinje, dvs.teoretisk

BlandTeknisk linje.ellerNaturvetenskapligEkonomisk,skaplig,
humanistisk-samhällsvetenskapligtillstudera valvaltjagdessa har att

inriktningarbådadeinriktning.T Dessarespektive teknisk ärHS
24studerarårskullar jagi dekönsbundna pro-är mest varsomsom -
valde Tdempojkar och 19valde HSdem procent somcent avsomav

Årskurs insam-9-materialetflickor. s.k.från detkommerData som
tillsnedrekryteringsocialutredningenden statligainförlades om

Materialet inne-4.1993, Kap.ochErikson Jonssonstudierhögre
årskurs 9iskolprestationerfamiljebakgrund,uppgifterhåller omom

grundskolan årgickgymnasielinje för elevervaloch utsomavom
födda 1972-76.huvuddelen1988-92

valaltemativuppsättningentänkbaradenoperationaliseraFör att
Kf har jagfördelarkomparativaLb,lämplighetMd, samt

följandetillväga pågått sätt.

B urskiljthakundemaximaltsnedfördelningenkönsmässigadenutnyttjaFör manatt
fåmycketblirdetanalyseraliten förlinje fördennalinje H,humanistisk är attmen

i materialet.kvarpojkar

29



Md: För dem har läst särskild matematik i årskurs 9 ochsom som
har betyget eller högre i detta i naturorienteradetre ämne, N 0-samt

och i teknik, har jagämnen antagit T-inriktning ingår bland deatt
tänkbara altemativen. Motsvarande krav for HS-benägna särskildrör
kurs i engelska och tillval andraspråk, där betygen skall lägstav vara

vilket också gäller betygen i svenskatre, och samhällsorienterade
SO- Med tankeämnen. på operationaliseringen kan variabeln be-

grundkapacitet i kämämnena.nämnas Den värdet 0 ej kapa-antar
cite eller

Lb: Lämplighet har jag operationaliserat enskilda betyg i degenom
jagämnen relevanta, nämligenär i matematik,antar engel-mestsom

ska, svenska, NO-ämnen genomsnitt ämnen, SO-ämnen ge-treav
nomsnitt fyra ämnen teknik.samtav

Kf: Komparativa fördelar kommer delvis i modell därmätasatt en
kärnämnen i såväl HS ingår,T effektenatt ämnes-ettsom genom av
betyg konstanthållet för andra ämnesbetyg fångar relativ dimen-en
sion. sökaFör precision har jag också skapat särskildatt varia-mer en
bel för komparativa fördelar. Den bygger antagandet de haratt som
högre betygssumma i matematik+NO+teknik i deän ämnen ärsom

utpräglade för HS-benägna har lämplighet förstörremer natur-
vetenskaplig-teknisk inriktning. Motsvarande gäller betygsumman i
svenska+SO+språk. De med betygssumma i de både kombina-samma
tionerna kallas odecideradeämnen och variabeln därmedantarav en-
dast värden. Totalt det könsskillnadtre i relativ lämplig-ärsett stor
het for HS respektive T den via denna variabel: 35mäts procentsom

flickorna lämpade för HS endastär 19 pojkarna;mot procentav av
bara 18 flickorna har komparativa fördelar förprocent medanav
motsvarande siffra 41 för pojkarna. kanär verka förvå-Dettaprocent
nande, för pojkar tenderaräven ha något bättre betyg i teknikattom
och flickor i svenska och språk, skillnaderna i medelbetyg långtär
ifrån dramatiska cirka 0,l betygssteg för pojkar i teknik, för0,2
flickor i engelska och SO-ämnen försteget för flickor istörst ärsom-
svenska, med 0,6 steg. dockDet betydande systematik iär mönst-en

flickor inte sällanäven har högaret: betyg i naturvetenskap-om
liga/tekniska det sällanämnen, de har betygär högre inom dettasom
område i svenska, samhällsorienteradeän språk.och Dennaämnen
inledande beskrivning stödjer således tanken inkluderapå kompa-att
rativa fördelar mekanism för förklara könssegregeringen iattsom en
utbildningsval.

Hur skulle könssegregeringen då lämplighetsprofilenstor vara om
för HS-ämnen respektive T-ämnen skulle densamma bland poj-vara
kar och flickor Kanske det hela könsskillnadenär sårentav näratt
det gäller val teknisk inriktning och iHS ligger pojkar ochattav
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utbildningsvalkönsskillnaderHur skall förklara ivi

utbildningsinrikt-förutsättningar dessaflickor har olika för klaraatt
ningar

regressio-logistiskatvådessa frågor har jag gjortpåFör att svara
förlinje ochhumanistisk/samhällsvetenskapligför val enner, en av

antal mått påkontrollvariabler ingårval teknisk linje. Som stortettav
hushållsin-boende,föräldrarnas klass utbildning,uppväxtmiljön och

Analysstrateginkönseffekten.centrala estimatetkomst m.m.. Det är
lämplighetvariablerfler mellankommandegradvis introduceraär att -

könsestima-studera hurkomparativa fördelar i modellen föroch att-
viförutsättningar,flickors skildaförändras. pojkars ochOmtet som

utbildningsvalen,könsspecifikaligger bakom dekunnat dem,mäta
könseffekten raderasvi förväntaborde ut.attoss

effekten könvisaranalyserna se tabell 1.1Resultaten äratt avav
fram-också ingår,Modell där familjebakgrundenstark.mycket Av

bland flickorså högtoddset välja HS 4,4 gångergår äratt att som
välja helaoddset T 7,5motsvarandebland pojkar på sätt är att-

bland flickor.så bland pojkargånger högt som
försignifikantha grundkapacitet i kämämnenaEffekten ärattav

tekniska linjenför denoch mycket starkarebåde valet HSav men
dennareflekterar möjligeni tabell resultatModell 1.1. Detta2 att

lämplighetbrister isignalerutbildning svårare, och att omses som
därför ofta-matematikförkunskaper ha läst allmäneller som t.ex. att

inte alls bero-Könsskillnadema dockleder till andra val. nästanärre
grund-sådandefinieraduppsättningen valaltemativ,ende somavav

4 baraköneffektenframgårkämämnena. Dettakapacitet i att avav
marginellt mellan Modell ochförändras 1

M variabeloberoendegrundkapaciteten Md ärAnalysstrategin inkluderaatt ensom
varia-dikotombetraktadesmed teorin där Mdinte riktigt konsistent som enovan,

kundevalaltemativet. Iställetledde till strukturell uteslutningbel där värdet 0 aven
Mdselekteratoch sedan påexempelvis gjort analys Mdha separaten avman

i valalter-begränsningarapproximationden baraEftersom Md, ärär mätt, avsom en
vidaregårHS relativt mångaframför allt bland flickor väljernativ det är somsom- teoretisktEttmed den i analysen.vid verkar det ändå rimligtMd 0även att ta- medflickormångalågstatuslinje, vilketproblem HS något görär attär att av en

inriktningenförutsättningar förbedömer sinabetyg troligen inteslätstrukna som
inrikt-klarakanske inte någonnegativt val sigsådan, görutan trorett annanman-

ning.

31



Tabell Logistisk1.1 benägenheten välja Humanistisk-regression attav
Samhällsvetenskaplig Teknisk kön,HS respektive T linje på
grundkapacitet Md, studielämplighet Lb komparativaoch
fördelar Kp, bland dem valde längre teoretiska gymnasie-som
linjer HSEN T år 1988-92, kontrollerat för bakgrundsfaktorer.
Tabellen antilogaritmeradevisar N 49 302.estimat.

Humanistisk- Teknisklinje
Samhällsvetenskapliglinje

Modell Modell
.1 2 33 41 24

Könrefunder- 4,41 4,31 3,56 5,823,49 7,48 7,63 5,77
kön,1,0representerat

Familjebakgrundnot b inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
GrundkapacitetMd 1,27 1,59 3,91 2,55 2,421,54
Lämplighetbetyg

Matematik 0,54 0,58 1,35 1,26
NO-ämnen 0,44 0.49 2,16 1,96
Teknik 0,74 0,83 1,54 1,41
Svenska 1,55 1,40 0,68 0,75
SO-ämnen 1,78 0,481,60 0,53
Engelska 0,811,21 1,14 0,75

HS-benägen 1,28 0,91°
ref. odeciderad,1,0
NT-benägen 0,84° 1,24
ref. odeciderad,1,0
Pseud0R2 10,9% 11,1% 21,1% 21,3% 15,4% 19,1% 24,6% 24,7%

Noter:
innehåller studlegångDennamodell även dikotomvariabelför diko-anpassad samta. en en

variabel indikerarval särskild/allmän 1allmäntom kursi engelskaochmatematik isom av
båda. förEstimaten dessa visasvariabler

Familjebakgrundinkluderarföljandevariabler: ålder,föräldrarnas invandringsstatus,sam-
hällsklass,utbildning familjetyp,och inkomst; uppväxtortstyp, syskon, bostadsför-antal samt
hållanden uppväxten.under Estimatenför dessavariablervisas

För 0,84gällerestimatet 0,0017.Förestimatet0,91: 0,07.För andrasamtligap p
0,0001.estimat:p

PseudoR2 för logistisk beräknadregression variansen deni modellenprediceradesom av
sannolikheten skallhavalt HSITdividerat denobserveradeatt medvariansenpersonen av
dikotominse Maddala1983.

ÅrskursKälla: 9-materialet.

När absoluta ämnesbetyg inkluderas könsskillnad-Modell minskar3
märkbart oddset sjunker från till för från 7,6 till4,3 3,6 HS; 5,8erna

för del könseffektemaT, kvarstår. starkaBetygen ärstormen en av
prediktorer linjeval vilket talar individersför de väl fångarattav
uppfattningar sina möjligheter klara studierna. i deBetygenattom
enskilda har också förväntade värden: kommer i två blockdeämnena
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HSvalenderespektive SO-ämnenmed NO- mest styr avsomsom
negativastarkamed såmärkligtkan det tyckasförstonerespektive T. I

ihöjningbetygsstegsicke-kämämnen, matema-effekter ettt.ex. attav
delsbetänkamåsteväljaoddset HS, atthalverartik att ur-manmen

teoretisklängrevalt någonselekterat dempåanalysenvalet i är som
sistanettoeffekter. Dettabellbetygseffektema i 1.1linje, dels äratt

igällerexempletvälja ioddset HShalveringeninnebär attatt ovanav
andra be-samtligaochgrundkapacitetensitutation dåhypotetiskaden

matematik-höjningoch bör tolkashålls konstanta, atttyg avensom
linje.påelevendå fårbetyget att satsa en annan

måttetdirektadetutvidgasI atttestetnästa re-steg mergenom
modelleni Mo-försT-sektomrespektiveför HS-lämplighetlativ

starksärskiltdock interiktning,i förväntadEffektendell 4. är men
nettoeffektenocksådimensiondärfördelvis tasatt avavuppsamma

mycket be-modellen harlämplighet irelativinkluderabetyg. Att en
för-för könEstimatetvalen.könsbundenheten iinverkan pågränsad

linjevalen.föroförändrad bådablir i settstort
Ti valkönsskillnademadelhurpåfallandeDet är stor re-avav

poj-jämförtharstatistiskpåkvarstår vägspektive HS trots attsom
förlämplighetrelativaabsoluta ochharflickorkar och sammasom

återstårkönsskillnadenfjärdedelarinriktningardessa än tre avmer-
förklara. lämplighetsprofilematalar förResultaten ävenattatt om

nå-bestå,könstypiska valen änkönsneutrala skulle deskulle omvara
rationella,kankönstypiska valenmildrade. De seg-mengot nog vara

könsskillna-beroutsträckningi någon högretycks interegationen
inriktningvilkensignalenoch tydligaomedelbarader i den mest om

jfr.skolprestationertidigareindividemasmedi linjeligger mestsom
Sandqvist 1995.

15 i betygs-skillnadenbygger pådetaljerat måttocksåharJag prövat ett sommer
skillnaden iunder hypotesenHS-ämnen", större"T-ämnen och attmellansumma

variabel vi-profilinriktning. Dennavälja sinbenägenhetdestolämplighet större att
PseudoRzochriktning, äreffekt i förväntadrelativt starksignifikant ochsig hasar

komparativatredelade måttetinnehåller detmodelli denhögreockså något än som
iställetinkluderasvariabelRz22,3% för När dennaför HS och 25,6% T.fördelar

jagAnledningenkönseffekten något attModell minskastabell l.1,för den i mer.
samvarierardetaljerade måttetmodeller detdessainte valt är attatt presentera mer

enskilda betygen.starkt med de
16 ilinjevalenkön påfjärdedelar effektenomskrivning förDetta treär att avaven

kon-dessutombakgrund kvarstårför socialkontrollerar närdärbasmodellen
vansk-modellenlämplighetsprofil. Eftersom ärgrundkapacitet ochför betyg,trollerar
ochmellan betygsambandicke-linjärtdet finnsdärförspecificera bl.a.lig ettattatt

modell-Alternativaungefärlig.denna skattninggymnasielinje måsteval sessomav
studie-återföraspåkönseffekten kan30visarspecifikationer mot procentatt avupp

analysendensammaskattningfördelar.komparativa Denna ärlämplighet och om
HSE.relativtgäller val NTav
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kan illustrerasDetta redovisa hur andel pojkaratt storgenom av
respektive flickor väljer HS respektive samtligaT eleversom av som
valt längre teoretiska gymnasielinjer, motsvarande andelar blandsamt
dem har tydlig lämplighetsprofil endera hållet mer tvåänsom en
betygsstegs skillnad mellan för kärnämnen, definieradetresummorna
enligt ovan. Dessa andelar visas i tabell 1.2.

Tabell 1.2 Andel alla valt studera på längre teoretiskattav som en
gymnasielinje, dem med linjetypisk lämplighetsprofil,samt av

valt Humanistisk-Samhällsvetenskaplig respektiveHSsom
Teknisk T linje; betydelsen studielämplighet församt av
linjeval, differenser och oddskvoter.mätt som

Andelar valt linjen Betydelse lämplighetsom av
Av alla Benägna Differens Oddskvot

HS
Mån 17 26 9 1,7
Kvinnor 46 56 10 1
T
Män 42 58 16 1,9
Kvinnor 9 19 10 2,4

ÅrskursKälla: 9-materialet

Vi kan i linje med tabell 1.1 valet gymnasielinje blirattse av mer
förutsägbart lämplighetsproñlen pekar visst håll. gällerDettaettom
både för pojkar och flickor, och for val till såväl HS T. Odds-som
kvotema visar Ökningen i benägenheten välja linjeden vilkenatt mot
lämpligheten pekar. Generellt vi tidigare, lämplig-är,sett settsom
heten viktigare for val T. Betydelsen lämplighetsprofil skiljerav av
sig inte särskilt mycket mellan pojkar och flickor, starkare förärmen
det underrepresenterade könet det så viktigareär sägaatt att vara-
lagd visståt studieområde detta könsotypiskt. tidigareett Iär stu-om
dier har iblanddet framförts flickor måste ha rejäl iatt uppmuntranen
form höga betyg för våga bryta könsmönstret jfr. Skog 1991.attav
Vi kan också i tabell 1.2 effekten lämplighet starkast föratt ärse av
flickors val T. Men räcker rejäl i form kompa-uppmuntranav en av
rativa fördelar andelen flickorAtt väljer teknisk linje så lågärsom

19 lämplighetsprofilenäven när talarprocent ärsom mot attgynnsam
stark signal skulleäven tillräcklig för könsmönstret.brytaatten vara

Ibland hävdas det undervisningens uppläggning i grundskolanatt -
speciellt det gällernär naturvetenskapliga och tekniska skulleämnen -

flickor illa, och detta i sin leder till intressetdeatt tur att tapparpassa
för dessa och därför väljerämnen någon gymnasieinriktning.annan
Resultaten här talar för sådana eventuella könsskillnader isnarast att
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könssegregeringen på deundervisningen har obetydlig effekt påen
Istället flickorhögskoleförberedande gymnasieutbildningama. har en

skolprestationertidigarestark benägenhet välja derasHS även näratt
och detekniska banan;inte utesluter framgång dennågot sätt

typiska bättrefrån välja fast deras iavstår ofta T betyg T-ämnen äratt
pojkar,motsvarande Motsvarande kani HS-ämnen. sägasän omom

vi byter HS.T mot
gymnasieeleverSammanfattningsvis det blivandemånga ärär som

förinte har hågkönsotypiska studieinriktningar,lämpade för men som
resistentakönstypiska verkar förvånansvärtdem. valenDe motvara

Teorinlämplighetssprofiler framträder i betygen.elevernas desom
individers skattaderationella utbildningsval baseras sanno-somom

utbildningsinriktningar får där-likhet lyckas i studierna vid olikaatt
med inte särskilt starkt empiriskt stöd.

Socialisationsteorierl.4

tillsöker orsakenRationella val förklaringstyprepresenterar somen
olika kostna-utbildning kvinnor och harkönssegregeringen i mänatt

utbild-vid olikaoch sannolikhet för lyckasder för, intäkter attav
socialisa-olikaningsaltemativ. Vid den andra polen finns typer av

tionsteorier. sociala omgiv-fokuserar beroende sinindividensDe av
sin och de hon intemaliserat,ning, än attuppväxt snararenormer

måste påpe-individens intentionella övervägda val.framhålla och Det
förklaring-mellaninte föreligger logisk motsättningkas det någonatt

träffar rationellamänniskori socialisation och tron atttermer avar
heltpreferenserval: exempelvis kan tänka sig fall där våra är enman

enligt dessaväljer rationelltfunktion vår sociala omgivning och viav
till hand-fall förklaringensådant dock den bästapreferenser. I ärett

rationaliteten.landet socialisationen, inte
ibrukartill utbildningsvalvanlig förklaring könstypiskaEn ges

valindividersteori betraktaskönsrollssocialisation. dennaItermer av
utbildningsval främstbeskurna, så exempelvisstarkt äratt ensom

också på-kanskeuppväxtmiljö i skola,konsekvens hem och menav
arbets-könssegregeringenverkade massmedia, den existerandeav

i könsrollerbarn socialiseras inmarknaden, Om och ungdomaretc.
reflekteraframåtsyftande,deras val,kommer än attattsnarare vara
blir såhar; valetpåverkan det omgivande samhälletden starka attsom

pojkarvadbekräftelse pojkars och flickors uppfattningpåsäga omen
im-sådanoch bör ha.och flickor bör vilka yrken de kan Engöra, syn

n harteorierfunktionalistiskaockså antal olika strukturalistiska ochHär ett somryms
jfr.få förespråkare idag Elster, 1986.
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plicerar tröghet förändring eftersom könsroller liksom ärvsmoten
mellan generationer.

Sociologin har emellanåt dominerats dylika socialisationsteo-av
rier och politiska åtgärder föreslås för minska könssegrege-när att
ringen förs ofta könsrollssocialisation och rollmodel-resonemang om
ler. Bakom exempelvis dagens kvinn-utbildningspolitiska krav fler
liga professorer ligger delvis idén kvinnliga förebilder viktigaäratt
för utbildningsvalkvinnors anförs ofta det gäl-närargumentsamma-

Ävenler politisk representation, i riksdag och regering. be-t.ex. om
feministerkönsroll förkastas feministiskavissa liggergreppet av

förklaringar könsskillnader inte bara i patriarkala maktstrukturer.av
En stark tilltro till den primära socialisationens effekter präglar exem-
pelvis Chodorows teori blir fostra-1978 hur flickor från födselnom
de till själva bli mödrar, socialiseras tillliksom tanken kvinnoratt att

bli ansvarsrationella medan pojkar fostras till begränsadatt en mer
teknisk rationalitet Sørensen kan1982; Ve 1987. Man notera att en-
ligt just teorierna kvinnligtde manligt och liksomsenare om
andra särartsteorier kan könstypiska rationella ival den bemär-vara
kelsen de överlagd korresponderar med in-handlingutgöratt en som
dividers livsprojekt, där socialisationens starka effekt ligger i for-att

Ävenkönstillhörighet.meringen sådana livsprojekt styrdärav so-av
ciologer står den ekonomiska skolbildningen lyfter framnärmaresom
könsrollssocialisation fundamental faktor bakom könssegre-som en
gering England, 1992.

Föräldrarna könsrollsmodellersom

Förklaringar till könstypiska utbildningsval i socialisationtermer av
innebär det bör finnas återföras tillvariation i valen kanatt en va-som
riationer i socialisationen. kan-det gäller könsrollsbeteende detNär är
ske rimligt finns råd-det kärna beror påatt anta att en gemensam som
ande värderingar och faktiska förhållanden samhället ochi över-som
förs inte bara via föräldrarna släktingar,också kamrater, lärareutan av

s Jfr 1961Wrongs kritik the over-socialized of man de tidiga de-samtconceptav
finitionerna habitus Bourdieu, sociologer till beto-1977 fortfarande leder attav som

inristade tidiga popularitethur våra upplevelser Normförklaringamas ökandeär.na
bland nationalekonomer pekar också detta håll.
lg Se Esseveld 1988. Kritiken bygger könsrollsbegreppettill del påt.ex. stor att
innefattar accepterande maktskillnader mellan könen, det finnsett attt.o.m enav
biologisk determinism inbyggd. Dahlström åtminstone1992 har dock menat att
användningen könsrollsbegreppet i nordisk beteendevetenskap fullt förenligärav
med teorier könsordningom m.m.
20 strukturalistisk starkEn teori skulle hävda socialisationen istället harattmer en
inverkan själva traditionella individen intepå valen, så val befordrasatt även om
har framåtsyñande avsikt med dem.någon
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överföringbetydandetorde det finnasmassmedia. Därutöveroch en
familjen,beteenden inomvärderingarkönsrollstypiska och somav

barndomenspeciellt undersocialisationsagenten,viktigastedenär
Överföringens mellan fa-varierastyrka tordeBandura, 1977.t.ex.

yrkesarbete ochgällerföräldrarnas roller detpåmiljer beroende när
och defaktisktdei betydelsen vadroller görhushållsarbete --

Utifrånuppfostrar sina bam.dede förmedlarkönsrollsvärderingar när
barnförmodasocialisationsperspektiv skulle växerattett somman

köns-själva kommerfamiljer oftarekönstraditionella görai attupp
traditio-har deinteföräldrarutbildningsval, medan detypiska vars
sinaiutsträckning könsmönstretbryterkönsrollerna i högre ut-nella

bildningsval.
ochmellankönsrolleröverföringenstuderavi villOm vuxnaav

attityderföräldrarnasidealiskt vilja någotskulle vibarn veta egnaom
fådockfinnsDetuppfostringsmetoder.deraskönsroller ochtill om

kommerprövningdärvidlag. Vårkan bistådatamaterial osssom
uti-föräldrartillskrivakanrollergrunda sig på deistället att mansom

Även kommerdetsysselsättning.ochyrkeuppgifter derasfrån omom
beroende påroller,kategorier sådanavariation inomfinnasatt aven

dagli-sinoch isina attitydertraditionella iföräldrarvissa äratt mer
teorinpredicerarbarnen,varandra och medmedinteraktion omga

börharföräldrarnarollersjälva de faktiskakönsrollsmodeller att som
för barnen.förebilderde kommerdärförbetydelseha attatt vara

könsrollsmodellenEmpirisk prövning av
intervjuperso-tillfrågadesLNUlevnadsnivåundersökningårs1981I

ställdesfadernoch yrke. Omsysselsättningföräldrarssinaomnerna
företagare,anställd,och sysselsättningsstatusyrkefrågor egenom

inleddesmodernavsnittetmedantraditionelltpåjordbrukare sätt, om
uppväxttid, dvs.helahemmafru under Ermed frågan: Var Er mor
1905-65,föddaurvalet,Ni fyllt 16 år Itill detfram svara-personer

modemdärjakande, därtill kommer 12de 53 procentprocent var
förlagtarbetehaft sittsannolikt oftafamiljeföretag ochimedansvarig

Till denjordbrukarhustrur.frågaflesta fall deti detill hemmet är om
hemma-modern varkenurvalettredjedelövriga svarat att varsomav

Förvärvsarbetade Erföljdfrågan:ställdesmedföretagarefru eller
uppväxttidunderperioder Erbara kortareellerför det mestamor

uppgivitdemmestadels. Tillsvarade att68ca mo-procent som
honinnanyrkehade någotfrågan honhemmafru ställdesdern omvar

ellerförvärvsarbetatmodernhemmafru. Till allablev nämnt attsom
påsysselsättningsstatusochfrågor yrkeyrke ställdeshaft något om

för fadern.sätt somsamma
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Utifrån dessa uppgifter har jag konstruerat olika variabler. ltre
Modems sysselsättning och graden förvärvsarbete har föranväntsav

traditionella könsrollermäta i relationatt moderns tilltermer av
hem och arbetsmarknad. 2 När det gäller yrkesinriktning har jag ur-
skilt tydligt mansdominerade yrken vilka kodats könsotypiska forsom
kvinnor t.ex. ingenjör, grovarbetare, polis m.fl.. På motsvarande sätt
har fader i typiska kvinnoyrken vårdyrken, sekreterare, affarsbiträde,
städare och andra kvinnliga serviceyrken, sömmerskor m.fl. kodats

könsotypiska. Den eller far hade könsotypisktettsom vars mor en
yrke har antagits ha avvikande yrkesrollsmodell. 3 tredjeDenen
variabeln söker fånga avvikande rollmodell gäller klasspositionvaden
under barndomen. jagDär har kodat alla uppväxtfamiljer där mödrar-

har högre klassposition sina könsotypiska avvik-än männa som
dominansmodell.ande

Tabell 1.3 Grad könstypiskhet utbildningsval blandiav personer som
erfarit traditionella och icke-traditionella könsrollsmodeller

uppväxtfamiüen. föddai Personer 1915-66 N3 630.

Gradav
Beskrivning N % könssegregeringi

utbildningsvalet
Traditionellakönsroller Modern

förvärvsarbetade Alla utb. lcke-oblig.
MESTkönslypisk intealls, 1484 40,7 0,64 0,71
uppväxtfamilj ingetyrke

Intealls, 763 20,9 0,65 0,71
hadeyrke
Ja,underkorta 450 12,3 0,66 0,68
perioder

MINSTkönstyplsk Ja,mestadels 947 0,67 0,6926,0
Avvikandeyrkesrollsmodell Mor fareller hade 220 6,0 0,63 0,66ell

könsotypisktyrke Ej 0,65 Ej 0,70
Avvikandedomlnansmodell Modernhadehögre 141 3,8 0,66 0,70

klasspositionän Ej 0,65 Ej 0,68
fadern

Källa: Levnadsnivåundersökningama.

För varje kategori har jag sedan beräknat könssegregeringsmåttdet
presenterades tidigare i kapitlet. könsolikhet-Den genomsnittligasom

i utbildning bland dem hem medi eller mindreväxteen som upp mer

Zl Modem har högre klassâsatts hon hañ position i högre tjänstemannaklassenom en
I och maken vilken klass helst; tjänstemanmodern mellannivá IIpåannan som -fadern tjänsteman på lägre nivå Illa eller helt okvaliñcerad tjänsteman IIlb, kvali-
ficerad arbetare VI, eller okvaliñcerad arbetareVII; Illa eller fadernmodern VI-
IIIb eller VII; modem företagare IVab och fadern IIIb eller VII.samt egen
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figur 1.2Liksom itabell 1.3.könstypiska föräldraroller framgår av
blandutbildningarkönssegregeringen bland allasåvälpresenteras som

eller sektorsinrikting.yrkes-dem med någon
skill-nämnvärdadet ingaalla utbildningar finnsbeaktarviNär

obligatoriskadeutesluterkategorierna. vide olika Närnader mellan
idedock tendensfinns detskolforrnema växteatt uppsomen svag

hadeellerkönstypiska familjer därmindre t.ex. enpappanmamman-
mindre könsty-kom någotsjälva ocksåkönsotypiskt yrke att en-

fall iflestai dekategoriernaSkillnaderna mellanutbildning.pisk är
likheternahelt obetydliga det änriktningförväntad är snararemen -

slående.könssegregeringskillnaderna i ärsom
gradregressionsteknik därmultivariatmedFördjupade analyser

kunnatdär jag harvariabel, ochvarit beroendekönsotypiskhet harav
bakgrundsvariab-fleralängd medålder, utbildningenskontrollera för

hartabelli 1.3. Jagbildden deskriptivaförändrar inteler som ges
könsrollsmodel-för studerakvinnor ochanalyserat män attseparat om

utbildningsval. harJagflickorspojkars ocholika inverkan påler har
tänkakaneftersomfödelsekohorterskildastuderatockså separat, man

exempelviskönsrollsmodellerindikatorerna påsig betydelsenatt av
tid. Endastskiftattill arbetsmarknaden haranknytning övermoderns

föräldrar-individer, därdet tycksresult kan nämnas: attett avensom
andrautsträckningi mindrekönsotypiskt yrke, något änhade ettna

könstypiska val.gör
köns-antagandetempiriska prövningamadeSlutsatsen är attattav

nå-inte f°aruppväxtfamiljenkönsrollsmodeller ival beror påtypiska
marginellt.alls, eller mycketstöd ettgot

socialisationsteorinkanytterligarefinnsDet görasett test avsom
för-någonfamiljer därnämligen barn ikönsrollsmodeller, avomom

högresjälva iutbildninginriktning sinkönsotypiskäldrarna har en
utbildningsval.sinaitraditionella könsmönsterbrytagrad kommer att

stöd föringetDryler 1997studie detta finnerinträngandeI enaven
utbild-sininriktningvissFöräldrar medkönsrollsmodell.sådan en

väljasannolikhetförstärker barnensoch/eller sitt yrke mot-ning att en
rollmodellsteorin bordeutbildningsinriktning. Enligtsvarande man

verkarinriktningtekniskmödrar med uppmunt-förvänta sig att mer
relativtutbildningvälja tekniskbenägenhetför sina döttrarsrande att

förgällabordemotsvarandemedanmödrar-söner,fäder-döttrar och
könsotypiskaeftersominriktning ochhumanistiskfäder med söner

barnöverföringseffekter förförstärka andraskulleföräldraroller av
iställetverkarFöräldrarnas inverkankön.underrepresenterat vara

-otypiskakönstypiska ellerföräldrarnasdensammaungefär oavsett
könsspecifikfinns barautbildnings/yrkesinriktning. Därutöver svagen

ochyrkenföräldrarnaseffektförstärkandeöverföring, dvs. den som
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utbildningar den för mödrar-döttrar förutövar är mödrar-samma som
däremot den något starkare för fäder-söner för fäder-dött-söner; är än

obetydliga könsspecifikaDen effekten viktigt fynd efter-utgör ettrar.
överföringstark mellan föräldrar barnoch könsom en av samma

skulle ha varit potentiell förklaring till hur könssegregeringen ien
skolan reproduceras.

Slutsatsen de analyser föräldrarnas könsroller vad gäller yrkeav av
och sysselsättning under barnens gjorts och denuppväxt som ovan, av
studie Dryler refererats, denna: socialisationsteoriDenärav som som

barnen imiterar eller påverkas föräldrarnas könsroller så-attmenar av
dessa manifesteras i föräldrarnas förvärvsarbetsgrad respektivesom

utbildnings- och yrkesval, får mycket stöd. Barn ärsvagt som upp-
i familjer där föräldrarna hade traditionella könsroller väljervuxna

könsotypiska utbildningsinriktningar i ungefär lika hög grad barnsom
Ävendär föräldrarna hade icke-traditionella roller och vice versa.

få kanske skulle antagit det finns starkt element påverkanatt ettom av
föräldrakönsroller på barnens utbildningsval, det säkertär överras-av

kande för vi imånga inte finner någon effekt alls. Giltig-att stort sett
heten i könsrollsförklaringar den mångentyp testats tasav som ovan

förgång given, ingår ofta reflexmässig tolkning hos forskaresom en
och allmänhet.

1.5 Slutsatser
svårt förklara könsbundna utbildningsvalatt-

Förklaringar till könsbundna utbildningsval kan bland sökas iannat
teorier betonar individers rationella grundadeval, i ådagalagdsom
lämplighet för vissa studieinriktningar inklusive komparativa fördelar,

i socialisationsteorier betonar präglingmänniskors roll-samt som av
modeller under Analysema har visat dessa teorieruppväxten. attovan
får relativt stöd i empiriska studier, könsskillnader i valsvagt även om

humanistisk/sarnhällsvetenskaplig respektive teknisk linje påav gym-
nasiet till kanske fjärdedel beror på pojkar och flickor har olikaatten
lämplighetsprofiler.

Testen i detta kapitel gäller dock bara för liten sektor ratio-en av
nella val- respektive socialisationsförklaringar och det önskvärtvore

kunna dessa teorier i deras fulla bredd. det gäller ratio-Näratt pröva
nella val skulle framför allt vilja vilka intressen eleverna harvetaman

Ärvid valtillfállet. det exempelvis så flickor finner det rationelltatt att
välja utbildning där arbete och familj kan kombineras Väljeren
flickor vissa utbildningar därför den förväntade avkastningen iatt
form intressant arbetete eller god arbetsmiljö relativt viktigett ärav
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utbildningsvalkönsskillnaderförklara iskallHur vi

förväntadhöggrundvalväljer påpojkarmedanför dem, enavsnarare
Är sigavhållerflickorpojkar ochsåavkastning detekonomisk att

diskri-blikommerdededärförutbildningsval attvissa attfrån troratt
yrkenkönsotypiskainomminerade

jagbetonaviktigtdetsocialisationsteorier attattgäller ärdetNär
köns-präglasvalbeteendebarnensidéndiskuteratenbart att avom

arbets-ochtill hemanknytningföräldrarnasutifrånrollsmodeller
in-kunnatviannorlundablivitresultatenhadeMöjligenmarknad. om

dockverkarDetandrarollmodeller ellerandraocksålemma arenor.
rollmodeller-viktigastedebörföräldrarnasannolikt,särskiltinte vara

fördelning-dockkanskecentralarbetsmarknaden äroch arenaenna -
barnenförsynligeftersom denviktigare ärhushållsarbete meraven
analyserkapitel byggeri dettaslutsatsernamåste betonasDet att

möjligtgymnasieval. Detteoretiska är attvidkönssegregeringen enav
ellergymnasiet,påutbildningarpraktiskavaldebland demanalys som

ocksåkönstypiskahögskoleutbildningtillvaletstudium somett av -
resultat.andraskullede är ge-

slut-diskuterasökafruktbartAvslutningsvis kan det ävenattvara
förklarings-ochstudierandrai ljusetanalysernafrånsatserna avovan

förklara könssegre-gällerdetutmaningen attmodeller. närDen stora
förhuvudproblemochutbildningsinriktningvalgering i ett an-av -
dennavarförförklarasocialisationsteorierolika är atthängare av -

dramatiskskettdet detunderstarkfortfarande så attsegregering är en
överföringenutbildningsnivå. Omkönsskillnaderna iutjämning avav

utbildningsval bordeungdomarsförviktigkönsrollertraditionella är
decennierfleraunderinriktning;nivå ochförbådeslå igenomdetta

mödrarderaskönsmönsterbrutit detgradvisflickorhar istället som
utbildningssystemet,ide gårgäller hur långtdetnärrepresenterat

be-bibehållit singradi högbrödersinade liksomsamtidigt som --
studieinriktning.könstypiska valnägenhet göraatt av

utbildningskarriär-kvinnorstill dettadelförklaringrimlig är attEn
tilltillträdefickkvinnordåskolreformårsefter 1927åtminstoneer,

kvinnligefterfråganberoendevaritläroverken,allmänna ar-de av
avkast-ekonomiskadenochkvinnotypiska yrkenibetskraft/jobb

ef-styrdvaritutvecklingenkvinnor. Omutbildning förningen avav
förkla-möjligkunnaocksåarbetskraft skulle detterfrågan envara
snabbtlikaminskatinteinriktningkönssegregeringen itillring att
påefterfråganökadeutbildningsnivå. Denikönsskillnader ar-som

medsammanhängde1970-talenoch1960-betskraft under expan-
vård,sektornoffentligadeninomkvinnotypiska yrken om-sionen av

samtidigtförändringarstrukturelladåtidoch iutbildningoch ensorg
förrationelltvarithatorde detminskadeindustriarbetenamedförde att

samti-pojkarnadåutbildningar. Omkönstypiska t.ex.väljaflickor att
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digt uppfattade flickorna har komparativaatt fördelar inom dessa om-
råden, eller andra skäl höll fast vid val tekniska/hantverksyrkenav av

intresse eller därför de expanderande sektorerna ofta erbjödattav-
deltidsarbeten i allmänhetmän undviker kan starkt könsseg-som en-
regerad arbetsmarknad ha följt den växande efterfrågan jfr Jonung,
1996. Väl etablerad, skulle denna könssegregering möjligen kunna ha

självständig effekt för efterkommande generationers utbildnings-en
val. kanMan tänka sig arbetsmarknaden kastar skuggaatt över ut-en
bildningssystemet och befintliga yrkes/könsstrukturer därmedatt på-
verkar ungdomars på vilka utbildningsaltemativ realistis-ärsyn som
ka. Men sådana tröghetsmekanismer kan knappast förklara frånvaron

förändringar på litestörre längre sikt.av
Det vi söker måste uppsättning faktorer stabilaär övervara en som

tid och fundamentala i pojkarsär och flickors medvetande denärsom
avgörande utbildningsvalen liggerDet till handsgörs. sökanära att
sådana förklaringar i utbudstermer, för låna den ekonomiskaatt ur
terminologin, dvs. individers önskemål och intressen. före-Detegna
faller inte lika lovande frånutgå traditionella könsroller detatt när
gäller hemarbete. En potentiellt viktig faktor kort nämndes inled-som
ningsvis, förväntade icke-monetäraär belöningar positiva eller nega-
tiva visst utbildningsval. Om pojkarett och flickor, biologiav genom
eller socialisation, värderar olika jobbegenskaper olika mycket, kom-

de könstypiskagöraatt överväganden:mer stereotypen är mänatt
offrar familjen och kanske arbetsmiljön för och kvinnorpengarna
försakar ekonomin för få arbete meningsfulltatt i sig,ett är gärnasom

där kan hjälpa andraett människor. Men könsspecifika förvänta-man
de belöningar skulle också kunna förklara könsskillnader i utbild-
ningsval många uppfattar det otraditionella utbildningarattom som
och yrken belagda medär straffskatt det kan gälla omgivning-en -

ogillande, osäkra karriärvägar, social isolering, diskriminering el-ens
trakasserier.ler sexuellat.o.m. Dessa förklaringar kanske inte såär

glamorösa, kan ändå slagkraftiga.men vara
Ytterligare utbudsmekanism förtjänar studiumnärmareetten som
i vilkenär utsträckning pojkar och flickor hänsyn till sina kamra-tar

val de själva sittters när utbildningsval.gör dettaAtt skullegöra en-
ligt teorin rationella val kunna bero minimerar infor-attom man
mationskostnadema, alternativt de upplevda belöningama iatt termer

konsumtion utbildning trivsel under studietiden, aversionav av -

22Denna förklaring kan väl betraktasnärmast kombinerad eñerfråge- och ut-som en
budsförklaring; det finns diskriminering, arbetsgivare föredrarså fram-om atten män
för kvinnor det eñerfrågeförklaring,är diskrimineringen,snarast denen men om som
uppfattas enskilda individer, leder till derasnyttokalkyl förändras kan förkla-attav
ringen också formuleras i utbudstermer.
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skall utbildningsvalförklara könsskillnaderHur vi i

kraftigt underrepresenterat kön väger tungt.t.ex.mot att ettvara -
tidsperspektivet iunderskattas troligen ofta det kortareGenerellt sett

faktumutbildningsval förbiser detförklaringar därför attatt manav
förvälbefinnandet underförhelt avgörande det vardagligavalen är en

icke-rationell förklaringrelativt lång tidsperiod.ungdomar En är
framåtsyftande mångavalen inte överlagda ochockså möjlig: är utan

reflektera så mycketeller konvenansenföljer sina kamrater attutan
inriktning.långsiktiga konsekvenserna studiernasdeöver av

redovisatsAvslutningsvis det möjligt, givet de resultatär som
utbildningsvalen be-därförkönssegregeringen uppstår ärattattovan,

ochintressantavilka eleven finnerroende områden me-varasomav
förlämplighetuppfattadeningsfulla i kombination med hans/hennes

flickorbåde pojkar ochdessa områden. fall handlarstudier inom I så
beter sigrationellt, dvs. deskulle kunna kalla institutionelltvad man

och intressenskolans företrädare vill och låter anlagfaktiskt styrasom
omöjligthypotes. inteutbildningsvalen. dockDetta Det ärär atten

teknik väljerinte intresseradeexempelvis pojkar särskiltär enavsom
deavkastning, dvs.inriktning för den ekonomisksådan högreatt ger

institutionella.instrumentella rationaliteten överflygla denlåter den

InstitutetLNU-seminariet,vill jag tacka deltagarnavidgoda råd och synpunkterFör
Wadensjö;Eskilför forskning; bokens redaktörer ochsocial Inga Persson samt

Robert Erikson och Inga Wernersson.
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Yrkessegregeringen
ochmellan kvinnor män

CHRISTINA JONUNG

skiljer sigsamhällenallaalltid arbetat.liksom har IKvinnor, män,
demkvinnor utför frånarbetsuppgifteremellertid de mån ansvarar

tidsåvälvarithärvidlag harvariationen överför, storäven somom
till-bl.a.arbetsuppgifter knutnaTillm.fl., 1997, kap.Blau ärrum

tillfredsställelsebruk, psykiskförekonomiskatillgång egetresurser
kontrollinflytande ochmakt, överuppskattning från andraoch samt

ochresursallokeringresursförbrukning,andrabeslut rörande personer,
arbetsfördel-uttryckdetutveckling. Oavsettsamhälletsdärmed över

tillkoppladvaritvanligenså har denmellan könen har tagit,ningen
mellanekonomiskaochi inflytandeojämlikhet status, resurseren

arbetsfördel-viaojämlikhet skapassådankvinnor och Enmän. som
och Enkvinnormellanskillnader i lön och inkomst män.ningen är

olikainflytandeskillnader idesvårare övermäta, ärär attannan, som
inteochkvinnoruppkommer mänsamhälletdelar attgenomsomav

olikaochområdenolikaomfattning pårepresenterade iär samma
förargumenteringenbeslutshierarkier. Ii samhälletsnivåer meren

båda dessaförekommerarbetsmarknadintegreradkönsmässigt syn-
yrkesspecialise-arbets- ochframhåller minskadpunkter. Den enena

ökad eko-förförutsättningkvinnormellan ochring män ensom en
integrering inomandra önskemålenjämlikhet. Dennomisk enomser

samhällsperspektiv ochverksamhetsområden allmänt som enmer ur
samhällsut-balanseraduppnåoch maktfråga.demokrati- För att en

ochvärderingarkvinnorstill såvälveckling hänsyn mänstar somsom
samhälls-allarepresenterade inomfinnasbör båda könenönskemål
arbetsför-blirperspektivbeslutsnivåer.och på alla Oavsettområden

ochyrkenarbetsuppgifter,specialiseringen på olikaochdelningen
ekonomiskafördelningenviktig faktor bakombranscher resur-aven

till-detsåvälochmakt mellan kvinnorekonomiskoch män somser -
maktekonomiskadenekonomiskt utbytesjälvafaller dem somsom

läggas,Till detta kanutformning.andra och samhällets attharde över
ellerkvinnorarbetsuppgifter beror på mänfördelningen att avom
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något förhindrasskäl fullt utnyttja sin kompetens och sinaatt ut resur-
bästa innebärpå så ineffektivt utnyttjandeden ocksåsätt, ettser av

samhällets resurser.
Under de årtiondena har mellanarbetsfördelningen mänsenaste

och kvinnor förändringar.genomgått tydligaste ändringenDenstora
har varit kvinnornas inträde på arbetsmarknaden i omfattning,stor
framförallt under och1960- 1970-ta1en. skiljer sig kvinnors ochIdag

förväwsdeltagande endast procentenheter. tillmed några Knutetmäns
denna utveckling, inte lika iögonfallande, omvälvningar iär storamen
såväl kvinnors fördelning marknadsarbetesin tid mellanmäns som av
och tid utanför arbetsmarknaden. tid kvinnor lägger på mark-Den
nadsarbete har ökat fram till l990-talet, samtidigt har ökatmänsom
sin utanförtid marknaden Jonung och 1990; Jonung ochPersson,
Persson, Utifrån inneburit1993. har dettaargumenten ut-ovan en
jämning kvinnors och ekonomiska Kvinnor har intemakt.mänsav
bara fått ekonomiskt inflytande stå för alltstörre störreatt engenom
del familjeinkomsten Nyberg, finns1997. också på plats påDeav
arbetsmarknaden och kan medverka i beslut och utformning verk-av
samheten där. ökadeMännens tid utanför marknaden dem å singör
sida delaktiga tidigare familjelivet.iänmer

Samtidigt framstår utvecklingen arbetsmarknaden i viss mening
paradoxal. Kvinnors ökade deltagande i förvärvslivet och mänssom

ökade tid i hemmet och den därmed minskade arbetsspecialiseringen
mellan och kvinnor mellan hemarbete och marknadsarbetemän mot-

inte alls i utsträckning förändrad arbetsfördelningsvaras samma av en
arbetsmarknaden Vissa förändringar i utjämnande riktning harinom

skett, kraftig segregering, såväl horisontellt, mellan olikamen en yr-
ken, vertikalt, mellan olika beslutsnivåer kvarstår. Paradoxensom
liknar den framställs i Jan Jonssons kapitel i denna bok ut-som en-
jämning mellan och kvinnor följtsi utbildningsnivå har intemän av
motsvarande utjämning utbildningsinriktning. Kvinnor verkar där-av
med inom andra samhällsområden och detta påverkar såvälän män
deras ekonomiska utbyte det ekonomiska de fårinflytande i kraftsom

sitt arbete.av
första syfteEtt med detta kapitel sammanfattandeär över-att ge en

sikt ekonomiska teorier yrkessegregering-rörande orsakerna tillöver
på arbetsmarknaden och dess teorierutveckling tiden. Dessaöveren

innehåller samtidigt hypoteser varför kvinnors verksamhetsom-om
råden mindre makt inflytandeoch Varför åter-mäns.änger pengar,
finns och kvinnor på olika yrkesområden Vilka faktorer ochmän

Utvecklingen liknande i andra länder beskriveroch bl.a. Rubery 1993är Fagan
denna paradox.som en
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segregeringenförändratill uppehålla ellerbidrarmekanismer att
för-i kvinnorsförändringarmellanvisamband kanVilka vänta oss

ålönerelationerochändringar i kvinnorsoch mänsvärvsdeltagande
sidanarbetsmarknaden å andrayrkessegregeringenochsidanena

empiriska data över-utifrånkapitletmedandra syfte ärEtt att enge
yrkesfördelningochkvinnorsutvecklingen mänbildsiktlig un-avav

integre-områdenvilkabeskrivadecennierna ochder de ensenaste
ring äger rum.

teorierEkonomiska2.1

orsakeryrkessegregeringensom

beslut,politiskamedsamverkanutveckling, itekniskEkonomisk och
ochproduktionenorganiseraiförändringarständigatill sättetleder att

förläggning. Enutformning ochinnehåll,i arbetesdärmed också ar-
kvinnorochinnebärspecialisering, mellan könen mänattbetsdelning,

organiserad kanproduktionenUtifrån hurarbetsuppgifter. ärolikahar
olikavidochsamhällenolikauttryck isig olikaemellertiddetta ta

utanförarbetarkvinnorochtillledakantidpunkter. Det mänatt en
iverksamhet,offentligellerinom privatmarknad,påmarknad eller en

olikahierarki, hosiolika nivåeryrken, påi olikabranscher,olika en
arbetsuppgifter. Ensida i skildavid typeller sidaarbetsgivare av

iställetminska, ersättaskönen kanmellanarbetsdelning av enmen
annan.

fördelningenrörandeteorierhandförstabelyser ikapitelDetta av
tillarbetsuppgifterochIndivideryrken.individer över var-anpassas

väljerfinnsutbudssidanPåarbetsmarknaden.andra via sompersoner
arbets-utbildningstid,såsomkostnaderochyrkenolikamellan väger

självförverk-betalning,intäkter såsomarbetsmiljö,ochinsats mot
efterfrågesidanPåpreferenser.sinautifrånprestigemakt ochligande,
arbetskraft så-slagsolikakostnader förarbetsgivarefinns vägersom

frånvaro-ochsidoförmånerutgifter förlönebikostnader,löner,som
hans/hennessåsomarbetskraftenintäkterdekostnader mot genererar

ocksåanpassningendel skerTillproduktionen.bidrag till genomen
teknik.ochkapitalanvändningförändrar sinarbetsgivarenatt av

arbetsmarknaden,kvantitetemadvs.Sysselsättningsstrukturen,
samtidigtarbetskraft, bestämsdvs. prisernalönestrukturen,och

arbets-efterfråganutbud ochmellansamspeletoch gemensamt av
löne-ochefter könyrkessegregeringenvarförförklararkraft. Detta

varandra. Anpass-medförbundnaefter kön såskillnadema näraär
arbetskraftkategorierolikaefterfrågan påochmellan utbudningen av

ocksålönerrelativaändradeenbart utaninte genomäger genomrum
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flöden mellan yrken, arbetsbyten på arbetsmark-personerav genom
naden och de nytillträdandes yrkesval.genom

Vissa ekonomiska teorier yrkessegregering utgår ifrån de fak-om
och bestämmer individernastorer val yrke. Andraprocesser som av

teorier betonar arbetsgivamas anställningsbeslut. Ytterligare en grupp
teorier framhäver själva matcha individer och arbets-att attprocessen
uppgifter i sig resurskrävande och kanär kräva särskilda metoder för

skaffa information eller för motivera kontrolleraatt och arbets-att
kraften. Slutligen finns teorier ifrågasätter den bild arbets-som av en
marknad i konkurrens givits I stället lyfter olikasom ovan. man,

och i olika grad, fram betydelsensätt sociala institutioner, såsomav
lagar, traditioner, och hierarkier för arbetsmarknadens funk-normer
tionssätt och därmed för lönebildningen och arbetskraftens fördelning
på arbetsuppgifter. fyraDessa teoretiska nedan.synsätt presenteras

Enskilda teorier betonar specifika faktorer drivande för yrkes-som
segregeringen. vilarDe emellertid ofta antaganden relatera-ärsom
de till någon teori. Yrkessegregeringen efter kön kan därförannan

resultat samhälls- och arbetsmarknadsstruk-snarast ettses som av en
där de mekanismer ochtur, de olika teorierna beskriverprocesser som

verkar samtidigt och då interagerar med varandra. verklig förståel-En
könssegregeringen och dess utveckling kan därför krävase av mer av

systemanalys, i vilken analyserar hur segregeringen kan ökaman
eller minska olika mekanismer samverkar med varandra.attgenom

Ett systemorienterat bör också i utsträck-angreppssätt störremer
ning integrera hemarbete i analysen alternativt yrkesval ellerettsom

del yrkesval och organisera produktion.ett sättett attsom en av som
Ur ekonomisk-teoretiskt perspektiv arbete utfört i hemmet inte fun-är
damentalt annorlunda arbete utfört marknaden. Utformningenän
och förläggningen produktionen och därmed arbetet ärav av en sam-
hällelig organisationsfråga, där valet organisation för produktionenav
beror effektivitetenpå hos olika produktionstekniker, produktionsre-

och företagsformer. Detta val ändras efterhand teknik,surser som pro-
duktefterfrågan, priser, löner och ekonomisk politik, ändras.m.m.

samhällesEtt yrkes- och sysselsättningsstruktur och könssegrege-
Ökningenring därmed inte oberoendeär varandra. kvinnors för-av av

värvsdeltagande innebär kvinnor förflyttat sig frånt.ex. att ett extremt
verksamhetsområde, hushållsarbete, till mindresegregerat ett segrege-

sådant, lönearbete. Yrkesstrukturen ochrat arbetsfördelningen mellan
och kvinnor arbetsmarknadenpåmän inte oberoende fördel-är av

ningen arbete mellan hem och marknad och inte heller fördel-av av
ningen arbetsuppgifter inom hushållet. tid överförsOm till arbets-av
marknaden följer sannolikt del de arbetsuppgifter tidigareen av som
utfördes i hemmet med. En segregering hushållsarbetemellan och
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lönearbete kan därmed i viss kommamån ersättasatt av en segrege-
ring arbetsmarknaden. hemarbete i analysenRedan integrerainom att

inled-således möjlig lösning till den paradox nämndesger somen
produktivningsvis. bortse från hushållsarbete möjligAtt som en sys-

segregering-selsättning för individen kan missvisande bild avge en
jämförelser medomfattning, dess förändring tid eller vidöverens

dekan minska för faktorer bakomandra länder. Den också förståelsen
ändringar sker.som

utgångspunktföljande ekonomisk-teoretisköversikten harDen en
Sociologiska, historiskainte biologiska, psykologiska,innebärDet att

mellanarbetsdelningenkulturella faktorer betydelse föroch är utan
inte denkönen. Ekonomiska modeller förklarar vanligtvis ursprung-

användas förliga orsaken till segregeringen. kan emellertidDe att
ochövervägandenanalysera hur olika faktorer påverkar ekonomiska

resultat såsom skill-beslut och därmed upphov till ekonomiskager
förvärvsarbete, yrken löner.nader i och

och yrkesvalKvinnors mäns

yrkesvalenklaste förklaringen till skillnader ochDen i kvinnors mäns
smak Biologis-givetvis hänföra dem till skillnader i tycke ochär att

kvin-ka och psykologiska skillnader mellan och kvinnormän gör att
sjuksköterska, barn-föredrar arbeta hemma eller i yrkenattnor som

yrken,skötare, städerska eller sekreterare framför ilärare, männens
mekanikeringenjörer,medan hellre verkarmännen naturenav som

andra.byggnadsarbetare sig eller betjänaeller vårdaän ägnar att
underlag förenbart hänvisa till smak emellertid ingetAtt attger oss

kvinnodomineradeförutsäga vilken yrken blikommer atttyp av som
utbildnings-eller mansdominerade eller vilka i formegenskaper av

karaktärisera dem.innehåll, lön, löneutveckling kommer attosv. som
karriärerVarför just ochhar de yrken kvinnor gillar lägre lön sämre

administ-istället föryrken och varför kvinnor sekreterareän mäns är
försjuksköterskor istället läkareratörer,

de yrkesskillna-förklaring, dessutom kan förstärkaEn annan som
preferenser,der uppkommer via olikheter i och kvinnors ärmänssom

för-ochhävda och kvinnors grundläggande begåvningmänsatt att
matematisk ochskiljer sig gäller fysisk styrka,vadmåga t.ex.-

ochskicklighet, motivation eller lämplighet förspråklig attomsorg -
yrkesvalen." utbildning ochdetta relevans för Kvinnor väljer denär av

utdelning påde relativa fördelar de får bästde yrken där har och där

2Översikten finns i 1998.bygger den omfattande Jonung,på genomgångmer som
1997.grundlig Blau m.fl.För pedagogisk olika modeller,genomgången av se

3 för detta Killingsworth 1987, 1990.En ärargumenteratsom
4 1994, kap sammanfattar sådanforskning.Jacobsen l
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talanger. Likadant Förklaringen tillsina medfödda mänsgör män. att
kunnande och för-kvinnorsbetalas bättre blir dåyrken än mänsatt

prestationsorienteradinnebärakanmåga, även att vara mersom
kvinnors.i förhållande till efterfråganmarknaden, knappare änär

yrkesfördelning-framgår i detta kapitel visar dataSom översenare
flera yrkenochskillnader mellan kvinnor Imycket män.storaen

Likakvinnorfinns eller 9090 män.än procentän procent mermer
den vertikalaframkommer studerarförhållandenextrema segre-om

kraftigolika befattningsnivåer. sågeringen, dvs. den Omöver passen
skillnader mellan könenskall tillskrivas enbart isegregering kunna

grundläggandemycket omfattande sådanasmak eller förmåga krävs
förmåga i så fallkvinnors smak ochskillnader. Vidare tycks ochmäns

tekniskVisserligenvariera mellan länder och tid.också göröver ut-
den ekono-efterfrågan arbetskraft eller iveckling, förändringar i på
preferenseruttryckersättningen för olika arbetsuppgifter demiska att

kvinnorvariera för såväleller förmåga får i form yrkesval kan somav
efter mellankönLikaså finns likheter i yrkesfördelningenmän. stora

tillräckligtkapitel finnsländer i denna bok. detse Nermos Men
och föränd-yrkenexempel olikheter vad gäller enskildamånga
dessa förklar-könssammansättning förringar tid i yrkesöver attett

tillräckliga.ingar inte kan ses som
överväganden. Sådanasöker förklaringar i ekonomiskaekonomEn

familjenutgår arbetsdelningenlyfts fram i den teori ifrån inomsom
Ävenyrkesval teorioch dennaförklaring till kvinnors mäns tarsom

grundkvinnor olika och pådock sitt i ochmän äratt avursprung
olika intressenbiologi, psykologi, tradition eller socialisering har

förutsättningoch/eller olika produktivitet inom olika områden. Under
löna sig förskillnader existerar kan det enligt teorinsådana ettattav
välfärd, fa-hushåll, har målet maximera sin attatt gemensammasom

de områdeninommiljemedlemmama specialiserar sig på arbetaatt
skillnader ihar komparativa fördelar. Särskilt framhävsdär de pro-

så deni hemarbete och skillnader i marknadsarbete,duktivitet lön i att
på marknadenvanligen förtjänstmöjligheter ärmannen, varsperson,

harhuvudsakligen medan densig lönearbete,ägnarstörst som
förhuvudansvarethögst produktivitet i hemmet, vanligen kvinnan, tar

Hemarbete viktig faktor i kvinnorsdetta arbete. såledesutgör yr-en
delellerkesval, antingen huvudsaklig sysselsättning, som en av,som

kvinnorarbetsmarknaden. Näreller restriktion på, val yrke inomav
bli yrken medförvärvsarbetar bör det, enligt denna teoriansats, inom

och hem-villkor barnomsorgförenliga med viss tidär ägnasattsom
flexibel arbetstid, ocharbete, dvs. i yrken kan erbjuda deltid ellersom

5 Polachek 1985 Polachek 1987.Se 1981, Becker och Goldint.ex.
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alltför eller iinte ställer krav på övertid,stora engagemang ar-resor
betet.

till denvidare knutits s.k.Teorin arbetsdelning i familjen harom
sinindivider påverkahumankapitalteorin. Enligt denna teori kan pro-

utbilda sig,duktivitet i arbetet och därmed sin lön, att genomgenom
Olikaoch det yrke de väljer.intemutbildning på arbetet ut-genom

ochyrken olika uppoffringar i tid,bildningar och innebär pengar
jobbet. Olika yrkenunder upplärningstid påeventuellt lägre lön en

utbildning, arbetsinsats-olika mängden formellställer också krav
kontinu-i arbetet,omfattning, satsningen på kunskapsinhämtningens

Utbild-arbetslivet, förmågan ställa övertiditeten i påatt osv.upp
förvärvs-förväntningar framtidaningsval och yrkesval beror på om

iarbetsfördelningenden existerande och förväntadeverksamhet. Om
tid i förvärvslivet,kvinnor förväntar sig kortarefamiljen gör att av-

perioder medyrkesarbetet i samband med barnafödande, långabrott i
och barnkontinuerligt för hemdeltidsarbete och huvudansvarett som

ansträngning i förvärvs-möjligheterna till ochminskar engagemang
kommer det inte sig för dem pålivet så löna ut-att att satsa samma

teori väljer kvinnorEnligt dennabildningar och yrken männen.som
alltför mångakortare utbildningar, eftersom det inte lönar sig att satsa

den tillutbildning osäker på kunna utnyttjaår på är atten om man
kvinnor harväljer de Omfullo. framför allt andra yrkenMen än män.

i det svårt för demarbetsbörda hemmet kanän män attstörre varaen
befattningar högreuppfylla krav ställs i många dede av som ensom

Därmed kan deutbildning leder till eller gäller i karriäryrken.som
förutsättning-löneutveckling vissainte heller del den underta av som

investe-dessa yrken. lönar sig då inte för kvinnornagäller i Det attar
välja yrken därkraftigt i inlärning i arbetslivet. kommerDe att av-ra

intebrott förvärvsarbetet, deltidsarbete eller familjeengagemangi ger
anställningsfönnåner. Om in-så förluster i försämrade löne- ochstora

utbildningen sådan denriktningen och yrket dessutom är att an-av
utnyttjas bådetill uppgifterna i familjen, kunskapernaknyter så kan

medutanför de yrkenpå och arbetsmarknaden. Kvinnorna väljer som
högstade restriktioner denhänsyn till arbetet i hemmet ställer ger av-

yrkenKvinnorskastningen utbildningsinvestering och arbetsinsats.på
inriktadeannorlundakommer därmed också, deras mindre ochgenom

livslöneutveck-humankapitalinvesteringar, lägre ochlön sämreatt ge
ling.

yrkes-Enligt således till skillnaderna idenna teori förklaringenär
i olika verk-fördelning för kvinnor och olika produktivitetmän att

till-lönsamheten specialisera inom hushålletsamheter och sigattav
inklusive hemar-leder till kvinnor och väljer yrken,mänattsammans

förenliga medbete, i utbildningskrav och yrkeslivets krav är ensom

53



Christina Jonung

skillnader mellan kö-sådan specialisering. Teorin Vidare allasäger att
skill-förmåga, socialisation könsroller,i intresse, till olika samtnen

diskriminering arbetsmarknaden kommernader orsakade på attav
förekomsten specialiseringsvinster iförstärkas ytterligare genom av

hushållet.

anställningsbeslutArbetsgivarens
Humankapitalteorin implikationer arbetsgivarens beslut.har föräven
Enligt teori delar arbetgivare arbetstagare kostnaderna ochdenna och
vinsterna viss kunskapsinhämtning arbetslivet, nämligenför ityp av

aktuellai första hand till i företaget.sådan kommer detnyttasom
in-olika företagsspecifikaOlika yrken karakteriseras i grad sådanaav

särskilja ochvesteringar. finns inga skäl för arbetsgivarenDet mänatt
arbetsmarknads-kvinnor inte deras förväntade produktivitet ochom

familjernabeteende skiljer sig åt. arbetsfördelningen iMen gör attom
frånvarandeanställningstid,kvinnor kan ha kortareväntas vara mer

investering ieller mindre motiverade for blir demenavancemang
skälmindre och riskfylld för arbetsgivarenlönsam av sammamer

kan kompensera denför kvinnorna själva. Om arbetsgivaren intesom
kommer kvinnorlägre förväntade avkastningen med lägre lönen

innebäristället i yrken där deras förväntade beteende inteplacerasatt
fåkostnader, i rutinbetonade arbetsuppgifter medså dvs.stora avan-

förcemangsmöjligheter. kan drabba kvinnor harDetta även som av-
och vilket diskuterassikt helt fullt på sitt arbete, närmareatt satsa

statistisk diskriminering.nedan under beteckningen
segregeringMedan humankapitalteorin analyserar av personer

segregeringolika skicklighet så studerarmed diskrimineringsteorier
produktionskapacitet könsdiskrimine-Medmedav personer samma

hennes eller hansring kön, och inte enbartatt personsmenas en
i viss verksamhet,skicklighet eller möjliga framtida skicklighet en

diskrimine-formavgörande för arbetsmarknadssituationen. Enär av
bådadering kvinna betalas lägre lönär än atttrotsatt en en en man

arbets-arbete. form diskriminering skerutför En omsamma annan av
derasgivaren försvårar kvinnors tillträde till vissa yrken även om

rekryte-produktivitet kan densamma Förutomväntas mäns.vara som
tillgångenringen till olika arbeten så kontrollerar arbetsgivaren även
och högretill den yrkesutbildning leder till högre befattningarsom

inte rekrytera kvinnor till yrken medlön. Genom att avancemangs-
därmed möj-möjligheter och inte kvinnorna intemutbildning, ochge

dis-lighet färdigheter till befordran, såutveckla de kan ledaatt som

6 diskrimine-för aktuell för ekonomiskSeRosén 1997 modellergenomgång aven
1984.ring. tidigare omfattande översikt finns i Lundahl WadensjöEn
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krimineras kvinnor. Om möjligheterna diskriminera detpå förstaatt
via lönen minskar, så diskriminering-sättet kan sigvänta attman- -

detpå andra via rekrytering och ökar. Enligtsätteten avancemang- -
denna teori bör alltså löneutjämning kvinnormellan och ledamänen
till ökad yrkes- och befattningssegregering. tillämpningEnen av an-
ställningsdiskriminering sannolikt dessutom svårare genomskå-är att
da och därigenom socialt acceptabel.mer

Varför placerar då arbetsgivaren kvinnor i befattningarvissa och
i andra Smak och tradition kanmän arbetsgivaren föredrargöra att

kvinnor eller i olika arbetsuppgifter. det finns konkurrensOm påmän
arbetsmarknaden blir sådan diskriminering dock inte lönsamtetten
beteende i längden. iställetOm arbetskamrater de vissaiattmenar
arbetssituationer arbetar tillsammans med det könet,sämre motsatta
och inte vill bidra till lära kollegor eller arbeta underatt upp nya
kvinnliga chefer, eller kunder föredrar affärer medgöraattom en an-
ställd visst kön så kommer kvinnors produktivitet bli ilägreett attav
sådana arbetsuppgifter och yrken, där de diskriminerade. Arbets-är
givaren kommer då i vinstintresse föredra rekrytera ellerrent att att
befordra män.

Andra teoriansatser går längre och konstruerar modeller där den
gynnade helhet kan ekonomisk vinst den dis-göragruppen som en

bekostnad.7kriminerade Enligt dessa försöker ellermängruppens
formellt eller informellt, regleringar, sociali-män,grupper av genom

sation, manliga nätverk och sociala begränsa konkurrensenattnormer
från kvinnor för därmed upprätthålla sina löner. Om kvinnoratt egna
kan tänkas arbeta för lägre lön inom yrke blir detta såvälhotett ett

löner yrkets och uppfattningenmännens yrketmot mot statussom om
manligt. Manliga arbetsgivare och arbetstagare samarbetar ochsom

kvinnor till lågproduktiva yrken, medan behållermännensegregeras
de goda jobben för själva.sig Ett problem i dessa modeller, i allasom
modeller bygger på samarbete och karteller, det kan finnasär attsom
incitament för enskilda eller mindre bryta reglerna.att motgrupper

Diskriminering kan således sänka kvinnors fleralöner på sätt -
direkt lönediskriminering, begränsat tillträde till väl-genom genom

betalda yrken, yrkesutbildning och befordran be-samt attgenom en
gränsad arbetsmarknad kan leda till anhopning kvinnor i kvin-en av
noyrken. indirektDet leder till lönepress för kvinnliga kva-senare en
lifikationer och kvinnligai yrken, tillalternativt uttryckt avkast-att

7Teorier i olika form vilar på etablerat monopolmakt Hartmansatt män är t.ex.som
1976 patriarkatsteori s.k.och köteorier, Reskin Roos 1990 och Strober 1984.
Denna teorier hör dock hemma under institutionella teorierdetyp snarastav som

nedan.nämns
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minskar Tillsärskilda kompetens eller förmåganingen på kvinnors
arbetsutbudetdiskrimineringen får återverkningardetta kommer att

vilka deyrken iinvestera för dekvinnors intresse föroch sänker äratt
diskriminerade.

Informationsproblem
ofull-ochosäkerhetkännetecknas det finnsArbetsmarknaden attav

livslöneutvecklingsåväl de krav och denständig information somom
bidragkapacitet ocharbetstagaresi yrke,kan förväntas ett som om en

utvecklats för lösaoch institutioner hartill produktionen. Metoder att
sysselsättnings-för såvälhar konsekvenserdessa problem och de

könssegregeringen.och därmed förstruktur lönestruktursom
statistisk diskriminering. Dens.k.uppmärksamhet harMest ägnats

arbets-informationhar fullständigarbetsgivare intebygger på att om
införskaffa sådana kun-framtida produktionskapacitet.sökandes Att

utnyttjar därför olikakostnadskrävande och arbetsgivarenskaper är
könarbetslivserfarenhet, intervjuer. Enbetyg,indikatorer persons-

förväntaskön kantillgänglig information. Ombillig och lättutgör
i företaget-betydelse för framgångsamvariera med sådant ärsom av

till professionellaambition tillgångfrånvaro, ochsåsom engagemang,
kommer dennasmälta i företagskulturenoch förmåganätverk att

vid rekryterings-,information användas tillsammans medatt annan
diskriminering innebärbefordransbeslut. Statistiskinvesterings- och

enbart individuellagenomsnittliga och inteegenskaperatt en grupps
drabbarpersonal.grund vid sortering Denegenskaper ligger till av

kvinnor alla be-kvinnor lika väl andradärmed karriärinriktade som -
karaktäristika.genomsnittliga För-de ägdehandlas gruppenssom om

diskriminering skallstatistiskför tillämpningenutsättningen att av
gi-arbetsgivarensorteringsmetod föreffektiv och lönsam ärvara en

betydelse förkönfaktiskt föreligger skillnader eftervetvis detatt av
produktivitet,utförande, kvinnors framtidaarbetets eller t.ex.att

utifrånbedömaspridning inom svåraregrund större är attgruppen,av
Återigen utbuds-beroendet mellanillustrerar teorinkriterier.gängse

efterfrågesidan, företagensarbetsfördelningen i familjen, ochsidan,
personalbeslut.

analyserasutvecklade s.k. efektivitetslöneteoriernade nyligenI
motiverautformning kanarbetsgivaren lönestrukturenshur genom

varieras förbehövaarbetskraften och hur detta kanoch kontrollera

8 effektliknande påhypotesen, 1974. Enden s.k. crowding BergmannDetta är se
preferenserstarkakvinnor haranhopning till vissa yrken kan uppkommalönen omav

för dessa.
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arbetsuppgifter intejobbegenskaperJobbstruktur ocholika slags är
del i arbets-företagets personalorganisationgivna ärexogent utan en

ocharbetsmarknadsbeteendevinstrnaximering. Om kvinnorsgivarens
påannorlundaarbetslivet i genomsnitti mäns, ävenänärengagemang

påpåverkaskvalifikationsnivå, så kanske kvinnor inte sammasamma
då tillämpakanincitamentsstrukturen. Arbetsgivarenmänsätt avsom

i olika slagskvinnordiskriminering och placera ochstatistisk män
incitamentsstrukturmed olika utformning lönestruktur,karriärer av

engelskspråkig litteraturuppstår ikontrollsystem. vadoch Det som
mommy-tracks.kommit benämnasatt

Även diskriminering.statistisk Ikan tänkas tillämpaarbetstagaren
desshon/haninnehåll och kankunskap yrkes kravbrist på taettom

egenskaperindikator det harsammansättningkönsmässiga attsom
förarbetskraftsdeltagandet detdet förväntademed egnasom passar

könet.

hierarkier, strukturer ochInstitutioner, normer

diskrimineringsteorieruppsättning segregerings- ochfinnsDet storen
socio-ligger deklassificeras institutionella.kan Dessa närasomsom
priseristället förteorier framhäver strukturella faktorerlogiska som

konkurrens. be-för starkt betonar dedem deoch Gemensamt är att
traditionersociala ochgränsningar institutioner, lagar, normer, vanor

administrativaviaindividers valmöjligheter. bestämsför Lönerutgör
inom företagenförhandlingar, hierarkier och traditionerprocedurer,

och arbets-marknadskraftema. kunskaperistället för En personsav
anpassning tillvederbörandesmarknadsbeteende resultatetär enav

eller rekryteratsskälet till hon/han valtviss befattning, än attsnarare
relaterade till deProduktivitet löner såledestill sitt jobb. och är egen-

karaktäristika.jobb har och inte till individensskaper egnaen persons
minskaförarbetsmarknader viktiga. byggsDeInterna är att per-upp

karriär-skicklighet, harutveckla produktivitet ochsonalomsättning,
följer dessa.längd löneutvecklingvarierar i ochstegar somensom

diskriminering ochAvsaknaden konkurrens förstort utrymmeav ger
inträdes-framträdande modellerna. Konkurrens finnshar roll i omen

till-diskriminering. Kvinnorpositioner och där tillämpas statistisk
intemutbild-omfattandedelas jobb med lönetillväxt och utansvag

ning.

9 yrkesskillnader eftertillämpningen dessateorier löne- ochdiskussion påEn avav
finns i England 1992.kön

m Lundahl Wadensjö1986. ocksågenomgång Taubman Wachter SeFör seen
England1984 l 992.samt
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SystemanalysEn

förklaraanspråk påteoriansatsema kanIngen göra attovanav ensam
Olika teorier harden omfattande yrkessegregering vi observerar.som

olika arbetsmarknaden. Derelevans för yrken och olika delar me-av
varandra,beroendeteorierna illustrerakanismer äratt avsom avser

ondai goda ochsamverkar med varandra och förstärker varandra
eller ökar.cirklar, kan leda till segregeringen minskarattsom

yrkesfördelningen såvälblick på visarEnbart inomt.ex. atten
finnskvinnliga yrkenmanliga yrken inom storasom gruppengruppen

Humankapitalteorinutbildnings- kvalifikationskrav.skillnader i och
denförklara den andelen i karriäryrken. Menkan kanske större män

mångaförklara de könsskillnader yrkesval,kan knappast i sättsom
yrkenframträdande stabila, nämligen mellanoch verkarär mermer

vårdjobb/indu-med grad humankapitalinvestering, t.ex.samma av
karriärema.strijobb eller humaniora/teknik inom de akademiska Här

eller preferenser,ligger det till hands åberopa traditionernärmare att
dessa yrken tilldessutom kvinnor villiga arbeta ivilka kan göra att

yrken eller karriär-lägre lön. Diskriminering kvinnor i alternativaav
kvinnoyrkena ochytterligare kvinnor iyrken kan tränga samman

deras löner där.pressa
krafter påArbetsmarknadssituationen bestäms gemensamt ut-av
Olika teorierbuds- och efterfrågesidan och samspelet dem emellan.

familjen, vilken ikompletterar därmed varandra. Arbetsfördelningen i
mellanfinns åtminstone skillnadersig bygger på det några mänatt

hemarbete och för-och kvinnor i preferenser eller förmåga vad gäller
elleroch/eller förekomsten diskriminering påvärvsarbete, på utan-av

självaindividernaför arbetsmarknaden, grunden för såvälutgör att
arbets-humankapitalinvesteringar.arbetsgivarna olika Dennagörsom

ekonomiskadetfördelning och dess konsekvenser, ocksåutgör un-
diskriminering.derlaget tillämpning statistiskför en av

kunder ellerdiskriminering arbetsgivare,Förekomsten ar-av av
vidareut-betskamrater innebära kvinnor får tillfällekan inte attatt

lägre avkast-i arbetet eller får och därmedvecklas lägre produktivitet
yrkentill sådananing på vissa utbildningar. utbildningAtt satsa

honriskfyllt kvinna intekan framstå och olönsamt vet omsom om en
möjlighet uppnåkommer diskrimineras eller och därmed haatt att

Avkastning-de höga yrkesvalet till investering.löner godgörsom en
och kvinnori kvinnliga yrkena kan bli både högre och säkraredeen

förhållandevis mindredå frivilligt välja dessa. Diskriminering detgör
perioder ochkostsamt för kvinnor frånvarande under vissa attatt vara

peka kvinnorslöpande hemma. Arbetsgivarna kan då påansvaretta
jobbintresserade sinaarbetsmarknadsbeteende, hävda de inte äratt av

yrken därdiskriminering rekrytering tilloch tillämpa statistisk för
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förväntade Kvinnor fortsätterkvinnors beteende medför kostnader. att
humankapital hålla sig till kvinnligainvestera mindre i ochän män att

marknaden interagerar såutbildningar och yrken. två sidornaDe av
fortfar.cirkelgångenatt

och skick-ekonomiska modeller analyseras vanligen preferenserI
emellertidlighet bestämda. och förmågaIntresse ärexogentsom

och livs-och huvudsakligen, resultatet fostranockså, många menar av
socialisering. samspellång anpassning till etablerade könsroller, s.k. I

förvärvarfamilj, skola, media, och samhällslivmed arbetslivvänner,
vi könsspecifika värderingar, kunskaper och förväntningar ärsom re-

socialiseringlevanta för yrkesvalen. ekonomiskt perspektiv kanUr
två Utifrån humankapitalteorin socialisations-betraktas på kansätt.

anpassad tillanalyseras investering i kunnandesomprocessen en
Enligtframtida förväntningar deltagande i arbetslivet. ett annatom

inbyggdistället diskriminering, vilkenden samhällelig ärsynsätt är en
i samhällsstrukturen och genusssystemupprätthålls ett somgenom

kvinnligt, förebilder,via traditionella föreställningar manligt ochom
maktförhållanden kvinnor olikaföreskriver ochmänmentorer, etc.

diskriminerings- eller in-spelregler i samhället. liggerDetta närmare
socialastitutionella teorier. Fallet kan också att normer, vanorvara

effektiva, lever kvaroch traditioner, gång lämpliga ochsom en var
diskrimi-under ekonomiska omständigheter då upplevsoch somnya

nering. bryta sociala innebär sociala kostnader. DeAtt mot normer
upprätthållas ineffektiva och innebärkan därför deäven är enom

olikaekonomisk förluster drabbarkostnad, särskilt vinster ochom
samhället. samhällemed olika makt i snabbareJu ett om-grupper

för-reglervandlas, desto snabbare kan existerande och väntasnormer
ochkonsekvensernaåldras, desto blir de fördelningsmässigastörre

desto fler påståenden diskriminering bör höras.om
förmåga ochYtterligare interaktion sker preferenser,att ar-genom

inte till yrkes könssam-betsfördelning neutrala i förhållandeär ett
medkvinnor föredrar samarbetamansättning. Om och män att perso-

söka tillkön kommer dra sig förså kvinnor attattner av samma
sociala ochmanliga kanyrken och vice Vi också tänka attversa. oss

kommunicerar, värde-vilkakulturella faktorer, hur de anställdat.ex.
professionellaringar de lösa problem, informellapoängterar, sättet att

och verk-arbetsmetodernätverk, och praktiska saker,även rent som
och därmed kananpassade till det kön i majoritetär ärtyg, som
kan yrkenminska det könets produktivitet. Dessutommotsatta p.g.a.

n arbetsmark-Lindbeck 1997 för diskussion betydelse förSe socialaen normersav
funktionssätt.nadens

12 språklig kommu-Se 1986 för modell just bygger bristLang påt.ex. atten som
nikation försvårar samarbete.
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kvinnoyrkende komma möjligheterbjuda egenskaper,äratt att t.ex.
till deltid, ytterligare lockelse. dessa fall det såledesutövar I ärsom
inte något grundläggande i yrkes kvaliñkationskrav, självaett utan
könssammansättningen i sig bidrar till segregeringen upprätt-attsom
hålls.

De olika teorierna pekar emellertid också på mekanismer kansom
leda till förändringar i yrkesfördelningen. Utifrån arbetsfördel-t.ex.
ningsteorin kommer alla faktorer kvinnorspåverkar ochmänssom
tidsallokering få konsekvenser för förvärvsdeltagande, human-att
kapitalinvesteringar och yrkesfördelning. gälla tekniskDet kan t.ex
utveckling, arbetskraftsefterfrågans utveckling, kvinnors reallöneför-
ändringar, lönerelationer mellan kvinnor och skatte-, familje-män,
och bamomsorgspolitik, barnafödande, skilsmässor m.m.

lätt utifrån detta dra ekonomiskDet slutsatsen utveck-är att att en
ling eller ekonomisk politik leder till förvärvsdeltagandeväxandesom
för kvinnor bör leda till kraftigare marknadsinriktadeoch hu-mer
mankapitalinvesteringar bland kvinnor och därmed till minskad yr-
kessegregering på arbetsmarknaden. sådan emellertidEn slutsats vore
förhastad. förstadet kan den efterfrågan kvinnligFör ökade på ar-
betskraft bero på strukturella förändringar, vilka traditionelltgör att
kvinnliga yrken i storlek. Kvinnor kan då finna det attraktivtväxer att
byta hemarbete förvärvsarbete arbetstillfälle erbjudsmot attgenom
och/eller lönerna stiger i kvinnliga väljajobb. Kvinnorna kan ökaatt
sin utbildningsnivå, eftersom de också förvärvsarbetar och därmednu
får avkastning visstpå marknadsinriktat humankapital, någonmen
ändring i utbildnings- och yrkesvalens inriktning behöver inte se.

andra lederFör det ökat förvärvsdeltagande kvinnor tillförett att
vissa arbetsuppgifter kvinnor tidigare såsomutfört i hemmet,som
vård barn och äldre, överförs till tjänsteproduktion på markna-av nu
den. Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft ökar ytterligare.därmed

det tredje innebärFör förvärvsdeltagande bland kvin-växandeett
sammansättningen samtidigtpå den kvinnliga arbetskraftenattnor

förändras. Vid lågt arbetskraftsdeltagande med utbild-kvinnor högär
ning, starka yrkesambitioner och få överrepresenterade i arbets-barn
kraften. arbetskraftsdeltagandetNär ökar, kommer allt fler deav
kvinnor finns på arbetsmarknaden lågutbildade, ha kortattsom vara
yrkeserfarenhet, dubbelarbetande och dela sitt mel-vara engagemang

Ävenlan yrkesarbete och familj. förvärvsdeltagandet bland kvin-om
förekommerhögt, fortfarande tidsmässig specialiseringärnorna en

mellan kvinnor och så kvinnor förhållandevisläggermän att mer av
sin tid på hemarbete. kvinnor i arbets-De för ökningamastårsom
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arbetenfinna ärsannolikt de angelägnakraften är attär mest somsom
familjeansvar.förenliga med

oförenligtdärför intekvinnorförvärvsdeltagande förökat ärEtt
kön inomefteryrkesegregeringväxandestabil ellermed t.0.m. ar-en

segregeringsper-tvåkan betraktas påbetsmarknaden. Detta sätt ur
Å minskatsamhälletsegregeringen isidan har attspektiv. genomena

i hus-marknadssektomsåvälarbetar iochbåde kvinnor män som
Å självayrkessegregeringen påupprätthållssidanandrahållssektom.

typiskadeinomförvärvsarbetarkvinnorarbetsmarknaden attgenom
påservice. Mättutbildning ochvård,kvinnoområdena som omsorg,

vi ingayrke,inkluderasdå hemarbete intekonventionellt sätt, sersom
segregeringen.förändringar ilångsammaeller

sinökamöjlighethararbetsmarknadenkvinnorna attFörst när
minskar,barnafödandetansträngning i arbetet t.ex.tid och attgenom

hus-påtillgångenellerhemarbetet attövermännen taratt avmer
arbetsfördel-vi enligtminskar kanökar och deras prishållstjänster

i yrkes-ändringarkraftigarehumankapitalteorinochnings- vänta oss
hand gälla dei förstakommer dåintegrationsegregeringen. Denna att

arbetsmarknadsanknyt-och starkhög utbildningkräverarbeten som
ning.

dessafaktiska arbetsmarknadendenPå äger sam-rumprocesser
i mark-arbetsinsatstid ochökar sinkvinnortidigt. Vissa grupper av

till det ökadebidrarAndraför karriäryrken.och investerarnadsarbetet
traditio-yrkessegregeringenoch tillarbetskraftsdeltagandet genom

nella yrkesval.
för-ökatarbetsmarknadendiskrimineringen påpåverkas ettHur av

Å sidanarbetsmarknadenfler kvinnor påvärvsdeltagande och ena
inte dis-arbetsgivarefinnakvinnorlättare förkan det att somenvara

hellerinteenstaka kvinnorfå. störlänge de Någrakriminerar så är
Motståndetarbetsplats.i yrke eller påsociala ordningenden ett en

Å sidanandrablir fler.således hårdna de ärkankvinnormot enom
följakostarvad dettillvilja diskriminera knutenarbetsgivares attatt

kvalifikationergodamedfler duktiga kvinnorpreferenser.sina Ju
arbetsgiva-risk löperarbetsmarknaden, destofinns på störreutesom

tillsig endasthållerhanmedarbetarevälja bort kompetentaatt omren
Även svårareblikanmanliga monopol attde sökande.del aven

in-hustrurssinaegenintressefårupprätthålla då allt fler män ett av
och konsu-anställdaocksåinflytandeKvinnorskomster. växer som

fortgå sådockattdiskrimineringen kommerstatistiskaDenmenter.

n länder hängertill andraförhållandeförvärvsdeltagande för kvinnor iSveriges höga
i arbets-småbarnsmammorlågutbildade ochhar andelmed störreatt ensamman

krañen.
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länge den lönsam dvs. så länge kvinnors genomsnittliga faktiskaär -
arbetsmarknadsbeteende skiljer sig i tillräcklig frångrad mäns.

Även mellan löneskillnader och yrkessegregering finns komplice-
rade samband. finnsDet i princip fyra löneutjäm-metoder nåatt en
ning mellan kvinnor och första lönenDen utjämna mellanmän. är att
kvinnor och i varje yrke. Den andra utjämna löneskillnad-män är att

mellan olika yrken generellt. tredje integreringDen ärema en av
kvinnor och i olika yrken. fjärde ändraDen rangordningenmän är att

yrken.efter lön mellan olika
allmän löneutjämningEn mellan kvinnor och kan bidra tillmän att

upprätthålla segregeringen flerapå det första, påpekadesFörsätt. som
gäller diskriminering förekommer så kan minskade möj-attovan, om

ligheter diskriminera via lönen leda till diskrimineringenatt att tar
Ävenandra och istället övergår i anställningsdiskriminering. in-vägar

citamenten till statistisk diskriminering ökar och kvinnor kan inte via
lägre lön köpa sig tillgång till företagsspeciñk utbildning. detFör
andra blir incitamenten för kvinnor söka sig till de manliga kar-att
riäryrkena försvagade. förstärksDetta höga marginalskatter. Omav
kvinnor andra skäl lönen föredrar de kvinnliga yrkena kanskeänav -
bara på grund det upplevs svårt välja otraditionellt såatt attav som -
finns små skäl ändra inriktning. det tredjeFör det utomordent-att är
ligt dyrt tid i hemarbete med tjänster köpta på mark-ersättaatt egen
naden i ekonomi med generellt små löneskillnader tillsammansen
med högt skattetryck och höga sociala avgifter. Möjligheterna för
karriärinriktade kvinnor med hjälp sådan service konkurreraatt av
med på lika villkor begränsas. kan för-männen På denna punktmer
hållandena för kvinnor i länder i Sverige.andra ängynnsammarevara

Tanken integrering kvinnor i yrken skall ledamanliga tillatt en av
högre relativa löner for kvinnor vilar dels detta höjer kvinnorsatt
löner tillgång till den humankapitaluppbyggnad ägergenom som rum
i dessa yrken, dels på detta också minskar trängseln i de kvinnligaatt
yrkena därmedoch höjer lönerna där. ökadEn integration kvinnorav
i manliga yrken kan därför alla kvinnor arbetsmarknaden.gynna

förutsätterDetta emellertid kvinnor kommer följakunnaatt att samma
löneutveckling och karriärvägar manligai de yrkena. Till-mänsom
träde till manliga yrken imed genomsnitt högre emel-löner innebär

Ävenlertid inte automatiskt kvinnor f°ar bättre inom yrkenlön.att
finns löneskillnader mellan könen och kvinnor når sällan tillupp

löner. det förekommerOmmännens diskriminering i det manliga yr-
ket eller de välbetalda manliga yrkena ställer påkrav t.ex. över-om

Den metoden den knuten till arbetsvärdering och i engelsk-är ärsenare som som
språkig terminologi benämns comparable worth.
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för lönerna, vilka kvinnornatid, m.m. uppnå de högaatt genomresor
kan kvinnorinte leva till,sitt hemansvar har möjlighetstörre att upp

lön i kvinnodominerat yrke.få bättre ettrentav
arbets-kvinnligtSammanfattningsvis relationerna mellan ökatär

köns-och denkraftsdeltagande, förbättrade relativa löner för kvinnor
komplicerade. Ge-yrkessegregeringen arbetsmarknadenmässiga på

finns skälutifrån ekonomisk teori intevisar detnomgången attovan
i taktutvecklingen områden skall gåsig på dessaväntaatt att samma

riktning.alltid ieller ens samma

i SverigeUtvecklingen yrkessegregeringen2.2 av

utveck-yrkesfördelningensavsnitt datadetta någraI presenteras om
decennierna.och kvinnor i Sverige under deling för män senaste

arbetsmarknad Till vilkafinns kvinnorna och på dagensVar männen
arbetskraften Vilkayrkesområden sig den ökande kvinnligasökte

kvinnor respektiveexpanderat och vilka har krympt förharyrken
blivit integrerad ochkvinnors arbetsmarknadochmän Har mäns mer

demaktsynpunktvilka i så fall ansvariga för dettayrken Ur ärär
professionella yrkena särskilt intressanta följa.att

utseendeochyrkesfördelningens utvecklingBeskrivningen av
och1960-90datakällor: folk- och bostadsräkningamabygger på två
he-Folkräkningama täckerarbetskraftsundersökningama 1963-1996.

medyrkesbeskrivningoch detaljeradbefolkningen har caen mer
arbetskraftsunder-årligayrken den s.k. tre-siffersnivån.300 på De

redovisarurvalsundersökningar ochsökningarna bygger månatliga
utvidgad två-någotyrkesindelning omfattande 50-60 yrken påen en

bostadsräkning 1995,genomfördes folk- ochsiffersnivå. ingenTyvärr
begränsadeutveckling följas med den någotså 1990-talets kan endast

arbetskraftsundersökningama erbjuder.yrkesindelning som
Yrkesindel-osäkra.Jämförelser tiden med yrkesdata alltidäröver

föränd-fleragenomgåttningen och rutinerna för klassificering har
arbetsmarknaden tidigare in-karaktär ochringar, allteftersom ändrat

föränd-inte rättvisande information. Fleradelningar storaansetts ge
exempelvisvarit till kvinnors yrkesarbete. Såringar har knutna just

kraf-förändratsklassificera kvinnors i jordbrukethar arbetesättet att
skiljer sig förfolkräkningar. uppdelningtigt mellan vissa Graden av

ochuppdeladeolika Medan industriarbetenyrkesgrupper. är noggrant
åstad-sig svårarespecificerade i yrkesstatistiken detta visathar att

mellanvandratdet statistikenkomma med sekreteraryrket, därstora

15 flertal kapitel i dennamellan analyserasiSambanden yrkessegregering och lön ett
Wadensjö 1997.volym samti Persson

16 och 1995.bygger 1984, 1993 JonungPresentationen på Jonung Jonung
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klassificeringsmetoder.olika förgenomgick standarden yrkes-1985
klassificering NYK fullständig revidering. Yrkesgrupper har till-en
kommit och förändrats och individuella yrken fått ändrad place-har
ring. Jämförbarheten bakåt i tiden försvårades därmed.

Beskrivningen nedan belyser i första hand horisontella yrkes-den
fördelningen mellan olika verksamhetsområden för och kvinnor.män

finns också vertikalDet segregering, och kvin-mänatten som avser
olika fördelade yrken med olika eller inomär över statusnor samma

yrke olika befattningsnivåer.på finns inte självklar, enhet-Det någon
lig för vadprincip karaktäriserar yrke. kan arbetetsDetettsom vara

inriktningteoretiska och krav, arbetsmil-verksamhetens inriktning,
jön, vilket material eller vilken Tillprodukt arbetar med. yrkeettman
förs individer sig näringsfång eller arbeteägnar typsom samma av
oberoende utbildning, verksamhetsområde yrkesstatus.eller Inomav

yrke kan därmed finnas olika kvalifikationsnivåer och iblandsamma
befattningarsåväl ledande uppgifter.rutinbetonade Inomsom mer

andra yrken kan yrkesstatusen homogen. Ofta dominerarvara mer
kvinnor på de lägre nivåerna inom de olika yrkena. Segregeringen på
arbetsmarknaden därmed högre granskning denvad enbartär än en av
horisontella segregeringen intryckger av.

mellanSegregeringen hushållsarbete och marknadsarbete

Analysen framhävde betydelsen betrakta hemarbeteattovan somav
alternativ sysselsättning till förvärvsarbete del el-elleren som en av,

ler restriktion på, de yrkesval kvinnor kvinnor väljer iNärgör. att
utsträckning förlägga sitt arbete till arbetsmarknaden innebärstörre

detta i sig minskning yrkessegregeringen efter kön, vilket måsteen av
beaktas vid bedömningen vad inom arbetsmarknaden.skerav som

Under de decennierna deltagande för-har kvinnornas isenaste
värvslivet genomgått omvälvande förändringar. Under 1960- och
1970-talen valde allt framförallt blandandel kvinnorna,störreen av
småbamsmammoma, kvin-yrkesarbeta. Under 1980-talet befästeatt

sin ställning arbetsmarknaden arbetstider.på längrenorna genom
minskande1990-talets arbetskraftsefterfrågan ökande arbetslös-och

het har lett till lägre relativa arbetstid för såvälarbetskraftstal och
kvinnor omfattningen kvinnors förvärvsarbete rela-män,som men av
tivt har inte reducerats.mäns

1996 utgjorde sålunda kvinnor arbetskraften i ålders-48 procent av
25-54 år de förvärvsaktiva, hem-också mestmestgruppen men-

arbetskrävande åldrarna. faktisktDe svarade för de41 ut-procent av
förda arbetstimmama. Också kvin-förvärvsdeltagandet för1990, när

liksom för kvinnornahögst, utgjorde 48män, procentnor var som av
arbetskraften föroch stod Skill-40 de arbetade timmarna.procent av
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arbetskraften iandel1963 kvinnornasnaden är närgentemotstor av
arbetade timmarandeloch derasmotsvarande åldrar 37 procent avvar

25-54 årför kvinnorrelativa arbetskraftstalet28 Detprocent. som
föll sedanochtillstigithade år 1990 91561963 procentprocent,var

dekvinnornaEndast1996.till att86 procentprocent tre uppgerav
heltidhushållsarbete påsigägnar

såvälförändringar iantalutveckling liggerBakom denna ett stort
har den1960-taletSedanallokering sin tid.kvinnorsmäns avsom

förolika formerförlängts,lagstadgade arbetstiden sänkts, semestern
frekvenseninförts,för vård barnframförallttjänstledighet samtav

förvärvs-ökadekvinnorssamlade resultatetökat.deltidsarbete Det av
arbetstidemafaktiskadeändrade omfattningenoch dendeltagande av

köneftersegregeringkraftigt minskadkvinnorochför ärmän en
till den konven-marknadssektor.hushållssektor och Imellan motsats

itid i arbeteochkvinnorsutjämningenbilden beror mänstionella av
arbetsmarknaden,minskat sin tid pågrad pålika hög attmänatt som

tidkvinnorsFortfarande gäller docksin tid där.kvinnor ökat utan-att
till före-knutenarbetsmarknaden heltför än mäns ärsättett annat

i hus-ochmellan kvinnorspecialisering mänbarn. Enkomsten av
grad fort-i högsåledesmarknadsarbete förekommerhållsarbete och

1990,omfattning minskat Perssondess Jonungfarande, även om
1993.

minskningkraftiggivetvisutvecklingen innebärbeskrivnaDen en
inomverkarochBåde kvinnorkönssegregeringen i samhället. mänav

underhushållssektor,arbetsmarknad ochsamhällssektorema,båda
aktuellt. Medförvärvsarbetei livscykeln dåde årdelen ärstörre av

arbets-samhälleligaomorganisationföljt omfattandedetta har aven
finansie-ochproduktionssättinnehållsåväl vad gälleruppgifter som

iförändringarnadet sig desjälva verketring. I rör störstaavom en
decen-deunderresursanvändningen ekonomini senasteägtsom rum
arbets-tillarbetsinsatsersinaKvinnor flyttat delharnierna. aven
utfördetidigarearbetsuppgifter kvinnordel demarknaden. En somav

i hemmetteknik, har tagitsidag medi skerhemmen över avannan
del harinte längre. Meneller helt enkelteller barn storgörsmän en

Sveri-itill privat sektor,delvismarknadsproduktion,flyttats till men
sker in-familjomfattning offentlig sektor.till Inomi stor enge

tillfrånarbetsfördelningtraditionellkomstöverföringar med män-
hemarbete. Denfinansiera ochför barnomsorgkvinnor annatatt-

istäl-finansierastjänsteroffentliga ochkonsumtionenökade varorav
Även de arbetsupp-delhöjda skatter på hushållen.let avengenom

ochvia skatterdelidag tillhemmen finansierasgifter utförs i storsom
föräldraforsäkringen.transfereringaroffentliga t.ex.-
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Kvinnors utträde på arbetsmarknaden i viss månhar således gene-
efterfrågan på tjänster äldreomsorg ochbarnomsorg,rerat en som an-

service. del de arbetsuppgifter kvinnor utfört i hemmetEn harnan av
måst arbetsmarknaden. situationvi här där utbudetHarersättas en

efterfrågansin Nej, kan enligt min meningsågenererat egen man
inte På revolutionenden industriellasättsammaresonera. som gav
tillväxt och skapade teknik, fabriker, och stordriftnya varor genom ny
så har tjänsterevolutionen skapat tjänster, kunnat utnyttja tek-nya ny
nik effektiviseratoch tjänster tidigare producerats utanförsom ar-
betsmarknaden. handelsverksamhet, försäkrings-Kontor, bank- och

harverksamhet expanderat och förutsättningar för det modernautgör
samhället. skolutbildning ochKraven har ökat. Vi lever längre har
tillgång till helt medicinsk tidigare. Välfärds-teknologi änen annan
politiken och dess förvaltning inte kvinnor. Uppräkningenbararör
kan längre. Visst finns det del arbetsuppgifter marknadengöras en

barnomsorgen exempel avlastning fördirekt för-är ärett som en- -
värvsarbetande kvinnor. Hemarbetsuppgifter följt medhar påut
marknaden, såväl fortsatt industrialisering tidigare hus-genom en av
hållsprodukter t.ex. i konfektions- livsmedelsindustrioch som ge-

vårdens professionalisering. delen de arbetsupp-Men störrenom av
gifter utförkvinnor på arbetsmarknaden knutna till de kravär ettsom
modernt och tekniskt utvecklat samhälle ställer.

finns kvinnorVar och arbetsmarknadpå dagensmän

Tabell 2.1 översiktlig bild yrkesfördelningen på dagensöverger en
arbetsmarknad. visarDen sysselsatta kvinnors och absoluta ochmäns
relativa fördelning yrkesområden l-siffersnivå andelenpåöver samt
kvinnor inom de olika yrkesområdena enligt arbetskraftsundersök-
ningarna yrkesklassifice-1996 1985, det första året med densamt nya
ringen.

Könsuppdelningen på känne-arbetsmarknaden brukar sägas vara
tecknad koncentration respektive kön till särskilda områdenav en av
på arbetsmarknaden yrken kvinnliga respektiveärsamt attav
manliga, dvs. har respektive kön.överrepresentation Redanen av

kraftigtpå så sammanslagen yrkesnivå i tabell 2.1 detären som
uppenbart kvinnoroch arbetar helt olika områden.inom Intemänatt
förvånande kvinnornas yrkesområde och sjukvårds-hälso-är största

socialtarbete och arbete, vilket i den klassificeringen lyfts framnya

17För för detta Rosen 1996, hävdar: "In Swedenrepresentant synsätt,en se som a
large fraction of take of the children of the who work the pub-women care women
lic for the of the who looking after their children.sector to parentscare women are
Enligt sker detta arbetsbyteRosen grund skatte- bidragssystempå ochett somav
kraftigt subventionerar offentlig tjänstekonsumtion.
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arbets-tredjedel den kvinnligasärskilt område. Nästanett en avsom
for kvinnornaBetydelsen yrkesområdekraften återfinns här. dettaav

tredjedelUngefärtillverkningsarbete för männen.motsvaras en avav
förviktigaste områdetfortfarande här 1996. Det nästmännen ryms

i statistikensammanslagningdet blivit resultatetkvinnor är av ensom
och kontorstekniskt arbete. Männensadministrativt näst störstaav

samhällsvetenskapligt, huma-område tekniskt, naturvetenskapligt,är
kräverinnehåller flera de yrkennistiskt arbete Detta somm.m. av

för kvinnor ochutbildning. omfattningakademisk Det ävenär storav
betydelse för båda könen.har växandeen

ochSysselsatta efter kön yrkesområde, 1985 1996.Tabell och2.1
Tusental och procentandelar.

19961985
RebgradAndelkvYrkesomrâde Totalt Män KvinnorAndel Totalt Män Kvinnorkv Repgrad

664 409 752 429 323Tekn., Antal 255naturv, 20,8 17,0 43 0,918,0 12,6 0,8 19,0samhhum % 15,4 38,konstn.arbete
576644 660 84Hälso- Antal 563och

1,830,2 87% 15.0 3,6 27,8 87 1,9 16,7 4,1sjukvarb,
socialtarbete

692 270 389Antal 252 441 659Adminkameralt, 1,216,1 20,4 59konlorstekn % 11,1 21,8 64 1,4 16,6 13,1
arbete

363 181 195 186Kommersiellt Antal 182 381
9,8 49 1,0% 8,4 8.0 9,0 50 1,1 9,6 9,5arbete

206 155 93 26Lantbruks-,skogs-Antal 52 119
1,4 22 0,5% 4,8 6,8 2,6 25 0,5 3,0 4,5tiskeriarbete

247 179 68 219 156 63Transport- Antal
0,63,3 29% 7,9 3,4 28 0,6 7,6kommarbete 5,7 5,5-

1191023 860 688Tillverkn Antal 163 807arbete,
0,333,4 6,2% 23,8 38,8 8,1 16 0,3 20,4 15maskinskötsel,

mm
222ServlcearbeteAntal 434 143 292 363 142

1,36,9% 10,1 6,3 14,4 67 1,4 9,2 11,7mm
20 10Uppgiftsaknas 3

4299 2276 2022 3963 2058 1905Samtliga
48100 100 100100 100 47 100

Källa: Arbetskraftsundersökningama, årsmedeltal.

högkonjunkturenperiod redovisas tabellen såväliDen som rymmer
växande1980-talets andra hälft lågkonjunkturen och denunder som

samtli-arbetslösheten under inom1990-talet. Medan sysselsättningen
haryrkesområden jordbruk expanderade under l980-talet, såutomga

utbild-det första, vilket högalla, innehåller yrken kräverutom som
visat minskande under 1990-talet.ning, sysselsättning Det värtären

ökat sin andelkvinnor inte bara uppehâllit ocksånotera att utanatt
detta expanderande yrkesområde.inom

detYrkesområden rekryterar antalett stort enasom personer av
falletdomineras ofta såkönet andelsmässigt detta. Att äräven av
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framgår områden ikolumnen procentandelen kvinnor på olikaöverav
sista kolumnen tabellen visartabell för respektive år i graden2.1. Den

kvinnorepresentation inom olika områdena, förhållandetde dvs.av
mellan andelen kvinnor inom visst och andelen kvin-yrkesområdeett

i arbetskraften. kvin-När representationsgraden ärär större än ettnor
mindreöverrepresenterade inom området och den änärnärnorna

sjukvårdsarbetekvinnorna underrepresenterade. Hälso- ochärett
uppvisar den kvinnor.överrepresentationen Intestörstam.m. av

mindre 87 de förvärvsarbetande inom detta områ-än procent storaav
de kvinnor. På motsvarande kvinnorna underre-är sätt är mestsom

inom samhällsveten-presenterade tillverkningsarbete. tekniskt,Inom
skapligt arbete adminstrativt kontorstekniskt arbete, ochochm.m.,
kommersiellt arbete kvinnorna ungefär hälften, idvs.utgör som ar-
betskraften helhet. skall då ha i administrativt ochMan åtanke attsom
kontorstekniskt arbete kraftigt mansdo-sammanslagningär etten av
minerat område, administrativt kvinnodominerat så-arbete, och ett
dant, kontorstekniskt arbete. representationsgraden änd-de fall därI

perioden har denunder gått jämnare könsrepresentation.rats mot en
detaljerad information kvinnor ochEtt sättannat att ge mer om var

arbetar redovisa de yrken vanligast för respektivemän är äratt som
kön. Tabell 2.2 och tabell redovisar de yrken, vilka sysselsatte2.3 15
flest kvinnor respektive flest utifrån folkräkning. Många1990 årsmän

kvinnornas vanligaste yrken anknyter till uppgifter kvinnor har ochav
har haft i hemmen vård barn och sjuka, uppfostran och under-av-
visning, städning och sekreteraryrket, vil-matlagning. undantagEtt är
ket folkräkningamai de nuvarande kategoriserat ochär noggrannare

framgår uppdelat flera ock-yrken. Banktjänsteman ärsom numera
så kvin Yrken utbildning lärare,kräver högre ärett stort som
förskollärare sjuksköterska.och

yrken industrin. har säkertMånga knutna till Härmännens ärav
skett ändringar rangordningen 1990-talets kraftigaresultatav avsom
sysselsättningsminskningar Bland yrken krä-på dessa områden. som

utbildning finnshögre ingenjörsyrken datayrken.ochver
Kvinnornas yrken kvinnodominerade antalsmässigt och iär män-

vanligaste yrken majoriteten köns-Flera harär män. extremnens en
sammansättning, där mindre det kö-tioän utgörs motsattaprocent av

undantag affársbiträden detaljhandelEtt försäljare inomärnet. som
finns i majoritet.såväl kvinnornas lista, med kvinnormännens som
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yrkena för kvinnor 1990Tabell vanligaste år2.2 De

fördelningkvinnor RelativAntal AndelYrke
%tusental %
6,9sjukvárdsbitrâde 94148Undersköterska,

Övr. 6,790146maskinskr.arbetesekreterar-0
5,674detaljhandel 119Försäljare
5,0108 97m.flBarnskötare
4,996hemvárdare 106vårdbiträde, m
4,597 87Städare
3,399stenograf 72Kontorssekreterare,
3,19466Sjuksköterska
2,789restaurangbiträde 59Köksbiträde,
2,758 93fritidspedagogFörskollärare,
2,5redovisningsman 54 75Ekonomiledare,
2,349 82Klasslärare
1.328 68Banktjänsteman
1.0ämnen 23 52Lärarei teoretiska
1,069Kock,kallskänka

53.51155Summa
Övriga 46,51002yrken

2 100157Totalt
bostadsräkningen 1990Källa: Folk- och

vanligaste yrkena för år l 990Tabell 2.3 De män

fördelningmän RelativAntal AndelYrken
%tusental %
3,295arb 75tekn mekaniskt-teknisktlng, 3,069 81Säljarepartihandel
2,968 97paketbilsförareLast-och
2,998motorreparatörm.fl 67Maskin-och
2.210053Byggnadstrâarbetare
2,274skogsbrukare 51Lantbrukare,
2,1byggn.tekn.arb 49 91arkitekt,tekn.lng, 1.98945Verkstadsmekaniker
1,944 80nádsarbetareLager-
1,99844Elmontör
1,841 26Försäljaredetaljhandel
1,7m.fl. 39 92Fastighetsarbetare
1,6Systemerare, 36 77programmerarem

Övr. 99 1,5anläggningsarbete 36bygg-och
1,391teknikerteleteknisktarb.lng,

32,1749Summa
Övriga 67.95851yrken

1002334Totalt
bostadsräkningen 1990Källa: Folk- och
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Tabellema 2.2 och illustrerar2.3 också den koncentration tillstörre
fåtal yrken gäller för kvinnor jämfört med på arbets-ett mänsom

marknaden. sådan jämförelseEn givetvis oerhört känslig för hurär
yrkesfordelningen konstruerad och nämndesär mänssom ovan synes
arbete specificerat kvinnors. kvinnors yrkenAttänvara noggrannare

innebär dock de också erbjuder många arbetstillfällen,är vil-stora att
ket kan uppfattas fördel på snabbt föränderlig arbetsmark-som en en
nad. kvinnorna54 finns i de vanligaste yrkena15 avprocent av ca
300 yrkesindelning,med 1990 års vilket kan jämföras med 32 pro-

kvinnornasI vanligaste finnsyrken 1990 ocksåmännen. 7,7cent av
den manliga arbetskraften och i vanligaste yrkenprocent männensav

återfinns 9,3 den kvinnliga arbetskraften.procent av

Hur olika kvinnors och yrkesfördelningär mäns

beskrivningDen här lämnats pekar skillnader i ochmänsstorasom
kvinnors yrkesfördelning. För kunna dra slutsatser yrkessegre-att om
geringens omfattning och bedöma dess ökning eller minskning över
tiden behövs emellertid något slags sammanfattande mått. finnsDet

flertal sådana i bruk i segregeringslitteraturen och deras för- ochett
nackdelar har diskuterats livligt Siltanen m.fl.se 1995. Härt.ex. ut-

tolkning.nyttjas sådant mått har lättförståelig Detta s.k.ett som en
segregeringsindex kan tolkas den andel kvinnorna skullesom av som
behöva byta yrke för kvinnor skall få yrkesfördelningatt samma som

alternativt den andel skulle behövamän byta yrkemännenav som
kvinnor.°för fåskall yrkesfördelning Indexetsmänatt samma som

miniminivå noll då kvinnor representerade inom varje yrkeär är-
med andel i arbetskraften. maximivärde dåDess 100ärsamma som -

kvinnor och i helt olika yrken.är män
tabell redovisasl 2.4 beräkningar det beskrivnaav segrege-ovan

ringsindexet utförda på grundval såväl folkräkningarnaav som ar-
betskraftsundersökningama och olika nivåer yrkesklassificering-i

två-, respektive tre-siffersnivå för perioden till1960 1996.en en-,- -
Den första bild framträder den kraftigt könssegregeradärsom av en
arbetsmarknad. Utifrån indelningen tre-siffersnivå skulle intet.ex.
mindre 65 kvinnorna behövt förbyta yrke år 1990 fåän procent attav

yrkesfördelning medöverensstämmer männens.en som

18 S,1/2Z|mi,-f,,|,Segregeringsindexet beräknas där denochsom anger pro-m"
centuella delen den manliga respektive den arbetskraftenkvinnliga sysselsattaiav
rke i år
9Observera måttet endast mått på segregeringensomfattning, inte depåatt är ett

omflyttningar faktiskt kan tänkas för eliminera segregeringen.Dengöra attman sena-
mått måste bygga på och kvinnor byter jobb varandramedtypen mänattre av om

inte yrkesstrukturen skall förändras.
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ochfolkräkningamaKönssegregeringsindex enligtTabell 4
1960-1996.arbetskrafisundersökningarna

AKUFoB
21321

74,549,2 66,81960 --
65,143,31963 ---
66,246,070,661,344,51970
64,443,869,559,343,61975
60,843,158,2 67,943,01980

42,0 58,01985 notse a ---
60,844,266,844,5 57,7b1985 notse
60,542,864.556,043,11990 bnotse
58,238,51996 bnotse -- -

yrkesupp1990 finns1985. SCBNYK reviderades Iyrkesklassiticeringföra Standarden
raddennaUppgifternaitvå-siffersnivá klassiticeringen.enligtdentidigareochgifterför en-

år.jämförbaramedtidigaredessadatagrundarsig
NYK.grundadeb Beräkningar nya

beräkningar.arbetskrattsundersökningama,Folkräkningama ochKälla: egna

yrkesnivådetaljeradkaniakttagelseEn ärgöras att mersomannan
arbetsmarknadenframstårkönssegregeraddestostuderas, mersom -

två-siffersnivå och högretre-siffersnivåhögredvs. indexet änär
arbetsmarknadenen-siffersnivå. Dessutomtvå-siffersnivâ ärpå än

inomuppgifterdessaframgåruppdelad vad ävenänän som avmer -
iochbefattningsnivåerolikapåfinns kvinnor ochvarje yrke män

indexökningen iSamtidigt kanarbetsuppgifter.olika attnoteraman
frångårtvå-siffersnivå,från tillgår närännärär större manen-man

delenpekar påtre-siffersnivå.till Detta störstatvå- att segrege-av
yrken.enskildamellanyrkesgrupper,mellanringen finns änsnarare

vilkenoberoendeutifrån tabellobservation 2.4tredje ärEn att av
kommeruppgifternaoberoendeanalyseras ochdetaljnivå av omsom

med undan-arbetskraftsundersökningamaellerfolkräkningamafrån
beräk-visarsåarbetskraftsundersökningamaen-siffersnivån iförtag

denundersegregeringminskadriktningtrend iklarningarna moten
fölltre-siffersnivånpåfolkräkningsdataperioden. Utifrånstuderade

till 651960procentenheter, från procentmed 75index 10 procent
detaljerademindrearbetskraftsundersökningamasbasisPå1995. av

till1963frånprocentenheter, 65minskningen 7indelning procentvar
1996.58 procent

någotdockarbetskraftsundersökningamaochFolkräkningama ger
tre-siffersnivåfolkräkningarnas ärutvecklingen. Enligtolika bilder av
decennierna,under deungefär densammaforändringstakten tre en

två-siffers-decennium. Påprocentenhetermed 3-4minskning perca
sigförlitarberoendeheltutvecklingen olikanivån ut manomser
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på folkräkningama eller arbetskraftsundersökningarna. Båda data-
materialen visar nedgång för hela perioden. Enligt folkräkningamaen
har förändringarna skett kontinuerligt. Enligt arbetskraftsundersök-
ningarna det endast 1970- och 1990-talen inneburit mins-är som en
kad könssegregering. förklaraDet svårt skillnader.dessa För deär att
tidigare folkräkningama kunde de något högre siffrorna för arbets-
kraftundersökningarna förklaras med innefattarde ävenatt senare

med kort deltid. De folkräkningama inkluderar dockpersoner senare
de korttidsarbetande. Effekternaäven omläggningen i klassifice-av

ringssystemet illustreras1985 i tabell beräkningar2.4 förattgenom
två-siffersnivånoch finns med enligt båda klassiñceringama. Seg-en-

regeringsmåttet påverkas framförallt slår ihop yrken ellerav om man
yrkesgrupper varit kvinnliga respektive manliga och får dem attsom
framstå blandade jämför med sammanslagningen admi-t.ex.som av
nistrativt arbete och kontorsarbete eller delar blandat yrke ochettupp
därvid lyfter manligt eller kvinnligt yrke jämförut ett ett t.ex. att
hälso- och sjukvårdsarbete blivit särskilt Jämförelsernaområde.ett
pekar effekterna omläggningen blivit en-siffers-påatt störstav
nivån.

Är förändringarna betrakta eller små Ett fåatt sättstora attsom
perspektiv på denna fråga tänka efter det skullehur lång tidär att ta
innan utjämning och kvinnors yrkesfördelningmäns uppnåsen av
med förändringstakt.nuvarande Indexets minimivärde motsvarar en
exakt lika fördelning yrken för och kvinnor. Antagöver män att

viss olikhet mellan könen, motsvarande 40-60accepterar t.ex.en en
fördelning inom yrkena, dvs. indexvärde på ungefär så fall20. Iett
skulle det minst hundra, kanske hundrafemtio viår, innan harta en
arbetsmarknad könssegregering.utan

Vi kan också jämföra omfattning och förändringstakt med andra
länder ocksåse kapitelNermos i denna bok. segregeringsin-Samma
dex beräknat på yrkesindelning motsvarande tre-siffersnivånen var

för52 USA 1990. Förändringen mellan och hade1970 1990procent
då varit 16 procentenheter Blau mil., Könssegregeringen1997. är
således mindre omfattande och förändringstakten betydligt högre i

Sverige.USA iän

Vad ligger bakom ändringar yrkesfördelningeni

Analysen visar således på långsamt, stadigt sjunkandeovan en men
könssegregering. liggerDen fortfarandedock nivå. Bakompå högen
den bild vi observerar idag ligger flera samverkande faktorer.
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Arbetskraftsefieryfrågan
arbetskraftsdeltagan-såväl kvinnorsbetydelsefull faktor förförstaEn

arbetskraftsefterfrågan.yrkesfördelning utvecklingende är avsom
ekonomisvenskisysselsättningsutvecklingenförKännetecknande

sysselsättningsökningenheladecenniernaunder de är atttresenaste
och privatastatligadenmedankommunal sektor,inom sys-ägt rum

kvinnligdenhela ökningenhar Iselsättningen stort settstagnerat. av
kommunaladensysselsättaskunnathararbetskraften expan-genom

områdenmanligaTraditionella1996.sionen Rosen,se somt.ex.
tidigareundervisatdenedgångskogsbruk fortsatte denjordbruk och

vidredansysselsättningistagneradeindustrisektorndecennier och
tjänstesek-inomiställetharl960-talet. Tillväxten ägtmitten rumav

tillförvandlatsSverige haroch ettoffentliga tjänsterfrämsttorn,
sysselsattaarbetskraftentredjedelartjänstesamhälle med två avca

produktion tjänster.med av
isåledesharförvärvsdeltagandetkvinnliga ut-storökadeDet

traditio-inomefterfråganväxandevarit påsträckning ett gensvar en
sjukvård, barnomsorgundervisning,verksamhetsfält;kvinnliganella

1970-talet åter-mittenAlltsedanoffentlig regi.socialvård ioch av
offentligadeninomkvinnornade anställdahälftenfinns än avmer

överraskande ellerbakgrund det varken mot-dennaMotsektorn. är
kraftigtsåökaförvärvsdeltagande kunnatkvinnors utansägande att

efter yrke.i könssegregeringenförändringarstora

Yrkenas könssammansättning
denutveckling över-vi dennaförvånandeDet trotsär att avsnarare

yrkessegregering.minskadkunnat erfarayrkesstrukturengripande en
i yrkes-ändringarfrånkan härrörakönssegregeringenMinskningar i

till-könssammansättningblandadmedyrkensåstrukturen att en mer
yrkenmansdomineradeellerkvinno-snabbare än extremtväxer

yrkenökar iandelenellerandelen kvinnor, ty-från män,och/eller att
könet.för detpiska motsatta

andeli yrkenasförändringarstrukturellaUndersökningar visar att
tagitellersegregeringentill ökabidragitsysselsatta antingende attav

till-kvinnodominerade yrkenvissasamtidigtdvs.varandraut som
delenförstaunder dentextilarbeteminskat,andrahar t.ex. pe-växt av

andra.2° ochintegreringDen mänskontorsarbete under denrioden, av
hålletochheltsåledesberorarbetsmarknadkvinnors ägt rumsom
enskildadeinomförändratsrespektivekvinnorandelen mänatt

kvinnligadenfjärdedelarFortfarande gäller dockyrkena. treatt avca
60kvinnornainom yrken där änsysselsättningen finns utgör pro-mer

20 kanoch häruppgiftertill sådana storainte tillgång1990-talet harFör ännu om-
minskning.segregeringensbidragit tillstorlek hai yrkenaskastningar
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de sysselsatta i yrket. Yrken medcent könsfördelning,extremav en
90 kön, inteän längre lika vanliga. följdprocent är Somettmer av en

kvinnornas inträde i manliga yrken minskar andelen arbets-av av
kraften finns i utpräglat manliga yrken och stadigt växandesom en
andel, både kvinnor och arbetar i blandade yrken.män,av mer

Är det då i huvudsak kvinnor vinner inträde i yrkenmännenssom
eller i kvinnornas Härmän varierar utvecklingen tiden. Underöver
1960- och l970-talen tycks integreringen till lika delar ha berott på
kvinnors inträde i yrken på inträde kvinnors.mäns i Undermänssom
1980-talet, period med stark sysselsättningsexpansion, förbleven an-
delen de sysselsatta inom yrken medmännen överrepresentationav en

kvinnor ungefär densamma, medan andelen kvinnorna i arbets-av av
kraften fanns i yrken med överrepresentation ökade. Un-mänsom av
der 1990-talet, då arbetsmarknad krympt kraftigare kvinnors,mäns än

det minskade indexvärdetär enligt arbetskraftsundersökningarna helt
hänföra till ökad andelatt arbetar i kvinnodomine-att männenen av

rade yrken. Det bör sådan förändring hänföranoteras att är atten
såväl till förändringar i andelen i enskilda yrkesgrupper, till för-som
ändringar i yrkesgruppemas relativa storlek.

Ålder

Det kan intresse studeraäven yrkessegregeringen efter ål-attvara av
der. trendEn minskad yrkessegregering borde särskilt tydligmot vara
i åldersgrupper. För dessa skiljer sig omfattningen yrkeser-yngre av
farenhet och företagsutbildning föga mellan könen och om nya
attityder till yrkesval på utvecklas bör de tidigareär väg att synas
ibland de Samtidigt kan förekomsten särskild ungdoms-yngre. av en
arbetsmarknad med begränsat utbud okvalificerade arbetenett göraav

såväl pojkar flickor hamnar i likartade jobb.att som
belysaFör könsskillnadema i yrkesfördelning elleratt är störreom

mindre för ungdomar för kan för varje enskild ålders-än vuxna man
beräkna index motsvarande det Utifrån 1990ett årsgrupp ovan.

folkräkning visar det sig yrkessegregeringen åldrarnai 16-19, 20-att
24 och 25-34 år ungefär densamma, 62-63 Därefterär stigerprocent.
den för varje åldersgrupp för ligga kring 70 i åldersgrup-att procent

år.55-64 För tjugo år sedan fanns inte denna ålderseffekt,pen utan
segregeringen i varje åldersgrupp låg på liknande nivå. positivEn
tolkning dagens generationerär väljer yrke likar-att någotyngre mer

mellan könen vad äldre generationer gjort.tat än
En något annorlunda fråga hur avgränsad denna ungdomsar-rör

betsmarknad från de arbetsmarknadär kan belysasDettavuxnas ge-
jämföra kvinnors yrkesfördelning med äldre kvinnors,attnom unga

och yrkesfördelningmäns med äldre med hjälp beräk-mänsunga av
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sig dåvisarrespektive segregeringsindex. Detvärdet påningar attav
äldreochyrkesfördelning ungdomarskillnaderna i mellan är större

ålder,förklaring kanbland kvinnorna. Enbland attänmännen vara
blirjobb defår andramedföroch erfarenhet närutbildning mänatt

till andravidarekvinnornainte i grad ledermedan dettaäldre, samma
och yrken.arbeten

yrkenEnskilda

kvinnorfördelningeni den övergripande överFörändringar yr-av
kvinnorspeglar mångaen-siffersnivå sedan 1960kesområden att

sjuk-hälso- ochtidigare,yrkesområden vitill derekryterats nämnt
omläggningenbåda förepedagogiskt arbete vilkavårdsarbete och av

yrkesområde,förstaen-siffersnivånsyrkesklassificeringen ingick i
servicear-ingick ivilka tidigareoch barnomsorgsocialt arbetesamt

avtagitdärefterhar1960-talet,Kontorsarbetet underbete. växte men
ochunder-utveckling visar gradenbetydelse. denna över-i Trots av

i tabellperioder, liksomtidigareför olika områden, förrepresentation
kvinnorochallt jämnare fördelning1987-96, påför2.1 mänaven

tillverkningsarbete, därmarkant undantagyrkesområden. Ett äröver
Strukturomvandlingen harunderrepresenterade.blivit alltmerkvinnor

kraftigttextilarbete,kvinnoområden,del typiskatilllett t.ex.att re-en
sysselsättning.sinducerat

in-1970-taletkonstateraenskilda yrken kan vi förstVad gäller att
Kvinnliga ochalla områden.könsvallama slutligen bröts pånebar att

överalltsåledes ioch föregångare finnsförebildermanliga stort sett
arbetavaldeskedde detta någraidag. För män attmän att somgenom

från ochdekvinnortandsköterska och barnmorska och för attgenom
ikvinnliga yrkenmilitära yrken. Andratillätsmed 1978 utövaatt

för-jämförelsenorminträde med 1960vilka män sent varsomvann
pilot,motsvarandegälldekvinnoroch hemvårdare.skollärare För

dockFortfarandejägare och flyttkarl. män-gruvarbetare, ärmurare,
tiotal,endast någratandsköterskomabarnmorskorna ochblandnen

byggnads-yrkesåmindre ioch kvinnorna än ett stortprocent somen
träarbetare.

de-förblivitikön harvanligaste yrkena för respektiveDe stort
Ändringama speglarkastatsrangordningenäven om.samma om

kvinnorfallit förstrukturomvandlingen. Yrken bort är tex-t.ex.som
tillkommitSådanasömmerskor och detaljhandlare. ärtilarbetare, som

Blandsocialarbetare.klasslärare, förskollärare och män-hemvårdare,
Iställetdetaljhandlare.företagsledare ochgrovarbetare,utgicknen

och fastig-företagsadministrationteletekniskt arbete,tillkom el- och
hetsskötare.
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har gjortKvinnor inbrytningar inom i alla yrkesområdenstort sett
på arbetsmarknaden. Variationen mellan olika områden dockär stor.

slående vidDet betraktelse tiden de kraftigt ökademest äröveren
procentandelarna för kvinnor i många de professionella yrkenav som
kräver högre utbildning. Ur makt- och resurssynpunkt dessa yrkenär

särskild vikt, eftersom här finns många de arbeten stortav av som ger
inflytande och hög lön. Läkare, veterinärer, biologer, kemister-fysi-
ker, jurister, ekonomiska och statistiska yrken, arbeten inom miljö-
och hälsoskyddsområdet exempel på manligt dominerade yrken därär
kvinnor under 1970- och 1980-talen ökade sina andelar med 10 pro-
centenheter eller Trots detta lever tydlig könssegregering kvarmer. en
inom det akademiska området. vissa yrken har kvinnorna sidanI å ena
gjort så insteg yrkena övergått från mansyrken tillstora att att attvara
bli kvinnoyrken, psykologer och samhällsadministrativt arbete,t.ex.
och andra på god biologer tandläkare. ingenjörs-är och Iväg, t.ex.
och teknikeryrkena har förändringarna å andra sidan varit mycket små
och kvinnorna fortfarande mindre 10 Kvinnors in-utgör än procent.
flytande olikapå samhällsområden varierar således.

tillverkningsindustrinInom helhet har kvinnor minskat sinsom
andel. Trotsdetta har de ökat sin andel något inom vissa yrken såsom
hytt- och metallugnsarbetare, fmmekaniker, Verkstadsmekaniker, tele-
fonreparatör- och installatör, kran- och traversförare, typografer samt
optiker och tandtekniker. Inom andra områden finns dock manliga yr-
ken inte kräver så hög utbildning, i vilka kvinnors andel ökatsom
kraftigt, postiljoner, jämvägsexpeditörer, konduktörer, flygtrañk-t.ex.
befäl, tull- och polistjänstemän, sportledare. Flera dessa hadesamt av
bara för några tiotal år sedan tydlig manlig stämpel.en

Männen ökade sin andel inom några typiska kvinnoyrken, såsom
förskollärare, sjuksköterska och sjukvårdsbiträden under 1970-talet.

utvecklingDenna tycks ha under och l990-talen.1980-avstannat
För några väldefinierade yrken kan vi följa utvecklingenvåga

bakåt i tiden omläggningar i statistiken. Uppgifter för dessatrots pre-
i tabell 2.5. Här framgår de förändringar i kvinnornassenteras stora

Ävenandel i många akademikeryrkena. länder deti andra inomärav
de akademiska professionema kvinnornas andel ökar snabbastsom
Blau m.fl. 1997: kap. Rubery Fagan, 1993.
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yrkenenskildaProcentandelen kvinnor någraiTabell 2.5

19901980C OI CaDYrke
Domstolsjurist
Äklagare,kronofogde
Kemist,fysiker
Veterinär
Biolog
Läkare
Tandläkare
Sjuksköterska
skolledare
Högskolelärare
Förskollärare

författareJournalist,
Bibliotekarie

byggn.ing.Arkitekt,
arb.mek.tekn.Ing.,

Farmaceut
Psykolog

arb.Samhällsadm
Företagsadmarb.
Banktjänsteman
Flygförare
Jämvägsexpeditör
Postiljon
Finmekaniker
Optiker
Polis
Tullpersonal
Storköksförestándare

bostadsräkningen 1990Folk- ochKälla:

de-mindrebetydligtdenföljautveckling kan vi endast1990-talets
arbetskraftefterfråganiNedgångenyrkesgruppsnivån.taljerade

underområdenflestadesysselsättningen påminskningar itillhar lett
sådana."omfattandetill mycketområdenoch på vissaperioddenna

kontorsarbete ävenframförallt samtgäller dettayrkenkvinnorsFör
Verkstadsin-detgälleryrkenförbarnskötare ochochstädare mäns

syssel-därområdenfinnsDetoch byggnadsarbete. ävendustriarbete
förskollärareocharbete samtpedagogisktökat,harsättningen t.ex

krisenekonomiskadenkvinnortycksGlädjandedatayrken. trotsnog
områden. Ende flestasysselsättningen påsin andelupprätthållitha av

detuppvisarprocentenheter8kvinnor caandelenökningstor av
arbetejoumalistisktlitterärt,religiöst,betecknasväxande område som

2 arbets-kvinnorseffekterdepressionensekonomiskadengenomgångFör aven
1997.Spånti Sverige Gonäsmarknadssituation se
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gissningEn det bl.a.är kan sig ökadeatt andelar kvin-röram.m. om
i de mediayrken här journalist, informatör, radio/TV-nor som ryms

Ävenman. inom vissa, dock krympande områden, inom industrin har
kvinnor starkt ökat sin andel, i finmekaniskt arbete och övrigtt.ex.
tillverkningsarbete.

harMännen erfarit ökningar i andelsmärre på många kvinnodomi-
nerade områden, det gäller då förstai hand krympande områ-men
den och de förändringarnastörsta har skett inom textilarbete och res-
taurangyrken. Att andelen alla iarbetar yrken medmänav som en
över-representation kvinnor stigit under 1990-talet i förstaav synes
hand bero på yrken minskat imäns omfattning. manligtatt Ett yrke,
vilket uppvisar ökning andelen med tjugomän nästanen procent-av
enheter, dataoperatörer.är Om statistiken skulle kvinnornastämmer

antalsmässigt minskatäven med tredjedel i detta expansivaca en
yrke. Antalet kvinnliga och har däremotsystemerare programmerare
ökat i antal och kvinnornas andel förblivit stabil. Sammantaget deger
översiktliga uppgifterna arbetskraftsundersökningama intrycketur av

kvinnorna, 1990-talets ekonomiskaatt depression,trots lyckats bibe-
hålla sin ställning arbetsmarknadenpå jämfört med män.

2.3 Slutsatser

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas hög, kontinu-av en men
erligt fallande könssegregering efter yrke. ljusetI de de-att senasteav
cennierna karaktäriseratsäven ökat utbud kvinnlig arbets-ettav av
kraft parallellt med växande offentliga åtaganden inom välfärdspoliti-
ken det knappast förvånandeär förändringstakten varit låg.så Denatt
kvinnliga arbetskraftens sammansättning har ändrats vad ut-avser
bildning, arbetslivserfarenhet och arbetsbörda i hemmet. Samtidigt
har kvinnor kunnat övergå från hemarbete till förvärvsarbete utan

ändringar i utbildnings-stora och yrkesval den växande efter-genom
frågan från traditionellt kvinnliga områden. tidigareDen arbetsdel-
ningen i familjen mellan hemarbete och förvärvsarbete har ersatts av

arbetsdelning efter arbetstid, i vilken kvinnor fortfarandeen anpassar
sitt arbetslivsmönster efter familj och barn med deltid och tjänstledig-
heter, arbetsdelning inom arbetsmarknaden.samt av en

Samtidigt döljer denna övergripande bild det allt skett ochatt trots
sker väsentliga förändringar. Kvinnor och idagfinns i alla yrkenmän
på arbetsmarknaden. Integrationen går dock i olika takt olika om-
råden på arbetsmarknaden. Intresset har varit förhållandevis försvagt

söka sig till vårdyrkenmän och föratt kvinnor söka sig till indust-att
riarbeten. Inom de akademiska yrkena har kvinnor däremot gjort
snabba och imponerande insteg. Samtidigt vi kvinnor i storser om-
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intilltrettio år sedan nästandra områden där de författning på var
ochjämvägstjänstemänpoliser,postiljoner, tullare,otänkbara som-

busschaufförer.
inom de aka-positionersinakvinnor flyttat framFramförallt har

högrekvinnor iandelväxandeföljddemiska yrkena. Detta är av enen
arbetsmarknads-kvinnorsuppbyggnadoch därmedutbildning aven

särskiltyrkendessamaktsynpunkthumankapital. Ur äranknutna
eko-kontrollinflytande och övertillgång tilldeviktiga eftersom ger

kvali-ochutbildnings-varjeSamtidigt finns det pånomiska resurser.
påtrendernaskildasegregering mellan könen. Deñkationsnivå ar-en
lägremedyrkeninom mångasegregeringbetsmarknaden fortsatt-

starktvård/kontor/service, väx-medindustri jämförtutbildning en
tendensersamtidigtprofessionella yrken,iandel kvinnorande men
vård ochinomakademikeryrkenområdenvissafeminiseringtill av

områdenandrasegregering påbibehållen samtochundervisning
verksamhet kanoffentligochprivatsegregering mellandessutom en -

diskri-ochpreferenserhumankapitalteorinsåvältolkas att somsom
påefter könsegregeringenför förklarabetydelseharminering att ar-

betsmarknaden.
kanyrkessegregeringenkonsekvensernaochInnebörden varaav

omfattningSammadensamma.nivåndenolika uppmätta äräven om
landlöneskillnader iutslag iyrkessegregeringen kan ettstorageav

löneutjämningengenerelladenberoende påioch mindre attannatett
emellandemvarierarindividerarbetsuppgifter ochyrken,mellan

uppstådet kanvisarteoriernaekonomiskaBlau, 1998. De att segre-
finnsdetdiskriminering ochfinns någondet inte attgering även om
före-Tolkningensegregering.resulterar idiskriminering inte avsom

denannorlunda ärblir heltyrkessegregering efter könkomsten omav
denellerindivider ärvälinformeradefattadebeslutresultatet omavav

valmöjlig-individernasrestriktionermångfaldkonsekvensen av en
heter.

arbetsmarknad ärdagensyrkessegregering vi observerarDen
kvin-generationerfleraårfattade under mångabeslutresultatet avav

socialaoch omstän-ekonomiskavarierandeunderochoch männor
efter-relativt långsamtskeendastFörändringar kandigheter. väntas
byterellernytillträdandebland demmåste ärde äga somrumsom
påsnabbtkvinnorökade andelenoch 70-talenUnder 1960-yrke. ar-

i förvärvs-verksammakvinnorallaIdag ibetsmarknaden. är settstort
ställningsinbefästkvinnordecennierna haroch under delivet senaste

yrkessegregeringeneffektenförstärkandearbetsmarknaden. Denpå
tidigareiarbetsmarknaden,tillkvinnortillströmning somavav en

roll.sinspelatsåledeshemarbetande harvaritskulle utgenerationer
yrkessegre-minskningsnabbarenågotviDärmed bör vänta avenoss
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geringen i framtiden. fortsattaDen integreringen beror dock på even-
tuella ändringar i beteende hos kvinnor och arbetsmarknaden.män
Trendema kan liksom tidigare olika lågutbildadeförväntas ochutse
högutbildade. Ibland uttrycks for det de lågutbildadeäratten oro

kommermännen ställas utanför på morgondagens arbets-attsom
marknad på grund ovillighet kvinnoyrkeni ochattav en ser-
vicenäringar industrijobben Efterfrågannär på högutbildadetryter.

hög i framtiden ochväntas därmed stiger avkastningen på inves-vara
teringar i sådana yrken för kvinnor såväl for Antaletmän.som-
kvinnor högremed utbildning och i karriäryrken kan således förvän-

öka. Det emellertid betydligtär svåraretas sia huruvida kvin-att om
kommer hålla takt med bredda sina yrkesval inomatt männen,norna

de professionella yrkena och/eller lyckas inom yrken.dessaavancera
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Yrkessegregering efter kön

internationellt perspektivett-

MAGNUS NERMO

3.1 Inledning

Yrkessegregering efter kön i industrialiserade länder har studerats
Åberg,på nationell nivå,noggrant t.ex. 1984, Jonung, 1993 och

Nerrno, 1996 för Sverige; England, 1981 och Jacobs, 1989 för USA;
Hakim, 1992 och Hansen, 1995 för Storbritannien; Hansen, 1995 för
Norge. Under 1980- och 1990-talen har denna forskningstradition
utvidgats till omfatta internationellaävenatt jämförelser. Det primära
målet för dessa jämförelser öka kunskapenär underliggandeatt om
nationella mekanismer kan förklara skillnader mellan industri-som
länderna vad gäller nivån yrkessegregering efter kön t.ex. Jonung,av
1984; Roos, 1985; Charles, 1992; Jacobs och Lim, 1992; Charles och
Grusky, 1995. Ett resultat för flestade studiergemensamt köns-av
segregering, såväl nationella komparativa, arbetsmarkna-är attsom
dema i industriländema har blivit något mindre könssegregerade över
tid. Det sig dock interör förändringarnågra dramatiska Trotsom
denna övergripande likhet vad gäller trender så visar internationella
jämförelser samtidigt det föreligger betydandeatt variation i nivånen
på könssegregeringen. Hur förklaras då denna variation Vilka fakto-

åtminstone delvis skapa dessa skillnaderrer anses
De inflytelserika teoribildningamamest vad gäller förklaringar till

könsojämlikhet på arbetsmarknaden dels ekonomiskaär teorier såsom
humankapitalteorin, ansatsdels teorier med strukturell Deen senare

kombinationär sociologiska teorier betonar kausala effek-en av som
positioner påter individers beteende belöningaroch England,av

1992. Både humankapitalteorin och strukturella teorier har under

1Jonung 1993 beräknar med nuvarande förändringstaktatt skulle det hundra tillta
hundrafemtio innanår har någorlunda lika fördelning och kvinnor inomen mänav
olika yrken denpå svenska arbetsmarknaden.

För utförlig diskussion teorier könssegregering kapitelen J i dennaav om se onungs
volym.
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resultat sevarierandemycketmed t.ex.empiriskttidlång testats
Samman-m.fl., 1988.EnglandPolachek, 1981;1977;Moss-Kanter,
betraktasdärförbörteorier.dessa Destöd för bådafinns vissttaget

uteslutandevarandravarandratillkomplement änsnararesom
dedessaanföras ärkritik kan attansatser1996. En motJonung, som

arbetsmarknadsstrukturen äventillnämnvärd hänsyninte någon atttar
uppbyggnad Könssegregeringensvälfärdsstatenspåverkas om-av

på-kanocharbetsmarknadsstrukturen ävenberoendefattning är av
välfårdsstatsre-Olikautformning.välfärdsstatensindirektverkas av

förvärvsar-kvinnligtförförutsättningarolikainte baragimer skapar
skapa,arbetsmarknadsstrukturenockså attpåverkarbete, genomutan
yrkenkvinnodomineradetypisktarbetstillfällen iflerSverige,i bl.a.

välfärdssta-mellankopplingenanalysEnvård ochinom avomsorg.
där-kanarbetsmarknadenkönssegregeringen påochuppbyggnadtens

länder.mellanvariationerförståelsevårför öka av
könssegrege-studierkomparativatraditionellamedproblemEtt av

de hemar-nämligenkvinnor,osynliggördering storär att gruppen
förfo-arbetsmarknadenstillkvinnor stårbetande kvinnorna. Dessa

könssegrege-studiertraditionelladärför inte ibeaktasochgande, av
arbetsmarknaden vidspeciell vikthemarbetandeDe ärring på av

utförsarbetedetdeleftersomstudier,komparativa stor somsomaven
övrigaoch Nor-Sverigeikvinnodominerade yrkeninombetalt arbete

kvinnor.hemarbetandeobetalt arbeteländer utförsi andraden avsom
skiljersammansättningarbetskraftenskvinnligabetyder denDetta att

kvinnorhemarbetandeandelmed högmellan ländersig avsevärt en
analyskomparativkvinnor. Enfå hemarbetandemedoch länder av

inkluderashemarbetandearbetsmarknaden därkönssegregering
bildfullständigochmellan ländernajämförbarhetenökar merger en

anled-kön. Enyrkessegregering eftervariationer iinternationellaav
avsaknadenkantidigareinte har gjortssådana studiertillning att vara
deMångaindividnivå.datamaterial påjämförbarabra re-ovanavav

handfullendastmeddataaggregeradebaseras påstudiernafererade en
behöverdatadetaljeradebaseradeAnalyseryrkeskategorier. mer

Jacobs1984;jämförländer Jonung,rangordningenförändrainte av
nyanseradändådetaljerade dataMenoch Lim, 1992. merengermer

industriländer.mellanyrkessegregering efter könivariationerbild av
arbets-påkönssegregeringstuderakapitelSyftet med detta är att

mikrodata.jämförbarahjälpindustriländer medi sjumarknaden av
Study LESEmploymentfrån LuxembourgDatamaterialet kommer

3 Esping-enligthumankapitalteoretikertydligast blandkanske allraDetta är som
ellervältärdsstaten,effektereventuellahelt ignorerar1990 antingenAndersen av

marknadskraftema.störandeförendastsocialpolitiska åtgärderbetraktar som
4 diskussionen i 1996.JdockSe onung
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innehåller nationella arbetskraftsundersökningar vilka gjorts jäm-som
förbara se vidare nedan. Denna databas skapar helt möjligheternya
för komparativt studera vad vanligen benämns horisontellatt som
könssegregering, dvs. kvinnors och fördelning olika yrkenmäns över

arbetsmarknaden. Dessutom möjliggörs studier den verti-även av
kala könssegregeringen, dvs. skillnader mellan och kvinnorsmäns ar-
betsmarknadspositioner. Den teoretiska för studien utgörsramen av
de åberopade ekonomiska och sociologiska teorierna, dessaovan men
kompletteras med analyser olika välfärdsstatsregimers betydelseav
för könssegregeringen, Vidare genomförs analyser där hänsyn explicit

till hemarbetande kvinnor. Kapitlet inleds med diskussiontas en av
olika välfärdsstatsmodeller och några centrala faktorer betydel-av av

för internationella skillnader i könssegregering arbetsmarkna-se
den. kapitlets förstaI empiriska del studeras horisontelladen könsseg-
regeringen. I andra del studeras aspekt den vertikalaen en av segrege-
ringen, nämligen skillnader mellan kvinnors och relativamäns sanno-
likhet inneha högre tjänstemannapositioner i olika länder.att

Välfårdsstatsmodeller3.2

och könssegregering på arbetsmarknaden

Inledningsvis argumenterades för skillnader mellan länder vadatt
gäller välfärdsstatens utformning kunde möjlig förklaring tillvara en
skillnader i könssegregeringens omfattning. förekomstenInnan ettav
sådant samband undersöks följer kort redogörelse den traditio-en av
nella välfárdsstatsforskningen bland tagit interna-fastaannatsom
tionella variationer i uppbyggnaden välfárdssystem. En utgångs-av
punkt välfárdsstater inte kanär förstås utifrån fokusering påatt ut-en
gifter. Istället fokusering sociala rättigheter påvi-attmenar man en

antal klart urskiljbara välfárdsstatstyperett Esping-sar grupper av
Andersen, 1990; 1993; Castles och Mitchell, 1990; Korpi och Palme,
1997. Välfärdsstatsforskningen har kritiserats feministiska forska-av

för osynliggöra kvinnors sociala rättigheter medborgareatt ire som
välfárdsstaten O°Connor, 1993; Orloff, 1993; Bussemaker och van
Kirsbergen, 1994; Sainsbury, 1994; 1996, inteoch hänsyn tillta att

och kvinnor påverkasmän olika välfärdsstatens organise-sätt av
ring O,Connor, 1993.

Den inflytelserika och tillika kritiseradedemest väl-mesten av
färdstypologiema under det decenniet Esping-Andersensärsenaste
1990 klassificering industrialiserade iländer så kallade välfärds-av
statsregimer. Denna typologi grundar sig i huvudsak på respektive
lands grad dekommodifiering, dvs. i vilken utsträckning landsav ett
socialpolitik minskar individens eller hushållets beroende markna-av
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ochmarknadsvara,bygger på tanken arbete ärden. Begreppet att en
Esping-sig.försörjakunnasälja denna förmåstearbetare attatt vara

välfärdsmodellerdominerande är:1990Andersens tre
universellakallad denfortsättningensocialdemokratiska iden

ochkonservativ-korporativistiskaden
modellenliberaladen

väl-universellaexempel påklassificerasländernanordiskaDe som
starkuniversalism ochkännetecknasfärdsstatsmodeller. Dessa enav

model-universellamarknaden. Deneffekternamildrakanstat avsom
bestårsocialförsäkringarindividorienterad, medlen enavär som

välförsäkringar. Detinkomstrelateradegenerella ochkombination av
sysselsättnings-högförutsättersocialförsäkringssystemetutbyggda en

förvärvs-kvinnligadeninverkan påhaftharvilketnivå, storen
konservativ-korpo-modell, denandraEsping-Andersensfrekvensen.

centraleuropeiskabästvälfärdsmodellen,rativistiska representeras av
Österrike. län-dessalochItalienFrankrike,Tyskland,länder såsom

i hu-iinstratifiering delvis byggtssamhälletshar systemetder genom
ersättningenbetydersocialförsäkringar. Detyrkesspecifika attvudsak

traditionarbetsmarknadsposition. Avindividenstillknutendirektär
välfárdsmodell därfamiljeorienteradestark roll i dennahar kyrkan en

Socialför-underlättats.harallmänhet inteförvärvsarbete ikvinnligt
familjepolitikenochkvinnor,hemarbetandeinteomfattarsäkringama

servicein-och andraOffentligmoderskapet. barnomsorguppmuntrar
underutveckla-mycketfamiljentill avlastasyftar ärrättningar attsom

famil-och främstbetraktas förstserviceSådanländer.de i dessa som
aktuelldärför endastfamiljenhjälp tillOffentligjens är somansvar.

liberala.denvälfärdsmodellentredjeåtgärd. ärabsolut sista Denen
CanadaUSA,länderdvs.världen",den nyafrämstHit räknas som

marknaden.tilltilltrofästerregimtypAustralien. Denna störstoch
passivt,endast marknaden ettpåverkar garanteraattStaten genom

pri-subventioneraktivt,möjligeneller,minimumvisst avgenommer
deinriktadendastSocialpolitiken mestvälfärdsprogram. ärvata
behovs-blygsammarelativtdominerasochbehövande, systemet av

bidrag.prövade
väl-Esping-AndersensriktatskritikfeministiskaDen emotsom

fokuse-enbartteorinpåsig blandfärdsstatstypologi grundar attannat
rollFamiljensmarknad. nämns,ochmellansambandet stat menrar

Bussemakermarknadochframträdande rolllikahar inte statsomen

5 socialdemokratiska väl-benämningen denEsping-Andersen valtAnledningen till att
pådrivande isocialdemokratiska partierdet främstfärdsmodellen är att som varvar

tillrefereravaltdockharvälfärdsstatema. Jagskandinaviska attdeorganiseringen av
försvaratshardenvälfärdsmodellen eftersomuniversella ävendenmodelldenna som

partier.politiskaandraav
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och Kersbergen, 1994. Om teorier välfárdsstatens effektervan om
skall kunna appliceras på kvinnors situation medborgare, börsom
analyser samspelet mellan och marknad kompletteras medstatav ana-
lyser familjens roll Sainsbury, 1996. Esping-Andersens typologiav
har vidare kritiserats för inte hänsyn till variationer mellan län--att ta
der vad gäller grunden för sociala rättigheter, dvs. skillnader vad gäl-
ler utifrån vilka grunder eller positioner individen tilldelas sociala rät-
tigheter i olika välfärdsstatsmodeller. Rättigheter baseras påsom
medborgarskap speciell vikt för kvinnor Sainsbury,är 1996.t.ex. av
Esping-Andersens begrepp dekommodifiering inte tillräckligt förär

belysa kvinnors situation behöver eller kompletterasatt utan ersättas
med begreppet defamilisering, vilket välfärdsstatens betydel-avser

för individens oberoende familjen Lister, 1994; Sainsbury,se av
1996. Det finns således inom feministiskaden välfärds-strävanen
statsforskningen inkorporera både betalt och obetalt arbete i ochatt
utanför hemmet. Motiveringen den traditionellt inriktadeär att
forskningens ensidiga fokusering ipå huvudsak förvärvsarbetemäns
och de sociala rättigheter knutna till förvärvsarbete, dvs.ärsom sam-
bandet mellan och marknad, leder till skillnader mellan länderstat att
vad gäller kvinnors sociala rättigheter osynliggörs. Esping-Ander-att

välfárdstypologi kan därför inte till fullo användas för studerasens att
variationer mellan länder vad gäller kvinnors sociala rättigheter som
medborgare. Sainsbury 1996 exemplifierar brister i typologin ge-

jämförelse Sverige och Nederländerna. Dessa två ländernom en av
uppvisar relativt mått dekommodifiering, dvs. ländernasett stort av
socialpolitiska åtgärder minskar i relativt hög grad medborgarnas
beroende marknaden. Samtidigt de motpoler vad gäller kvinnorsärav

Ävenrättigheter i välfárdsstaten. alla typologier brister i detom ena
eller andra avseendet, så dettatyder ändå på Esping-Andersensatt
välfárdstypologi inte oproblematisk applicera kvinnorsär socia-att

rättigheter i olika länder. Här kommer vi därför endast användaatt
Esping-Andersens typologi guide till tankar skillnadersom en om
mellan länder vad gäller utformningen socialpolitik, kan tän-av som
kas betydelse för könssegregeringens omfattning, änvara av snarare

för klassificering välfårdsstater jämför Bianchi,ett systemsom av
Casper och Peltola, 1996.

Några3.3 faktorer
bakom variationer i könssegregering

Skillnader mellan länders välfärdsstater skapar olika förutsättningar
för kvinnors möjligheter till yrkesarbete och yrkeskarriär. Både den
horisontella och den vertikala könssegregeringen arbetsmarknaden
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lands välfärdsstatsstruktur. Ipåverkas respektivekan därför antas av
dels haröverlappande faktorerfokuseras delvisdet följande tre som

dels kanbetydelse för i könssegregering,variationerantagits vara av
uppbyggnad.kopplas till välfärdsstatens De är:

förvärvsdeltagande,kvinnligt
arbetstid ochkvinnors

tjänstesektoms omfattning.
vård-omfattarmed tjänstesektomfaktorn motiveras bästsistaDen att

därutsträckning i ländervilka behövs iomsorgsyrken,och större
ochför vårdmarknadeneller störretar ettstaten omsorg.ansvar

arbetstidKvinnligt och

arbetstid bero-ochkvinnors förvärvsdeltagandeOmfattningen ärav
vilket varierarmarknad,mellan familj, ochsambandetende statav

Orloff,traditionerpolitiskahistoriska, kulturella, ochmed ländernas
koppladeanställningsforrnArbetskraftsdeltagande liksom1993. är

kopplati sinför familjtill och begränsas ärtursomav ansvargenus
därförförvärvsarbeteunderlättartill Rättigheter är avsomgenus.

efter-situation,ekonomiskaför kvinnors sociala ochcentral betydelse
ekonomiska beroendeeller mildrar kvinnorsförhindrarde av en-som

iarbetsmarknadenFokuseringen påO°Connor, 1993.skilda män
problem,könssegregering därförtraditionella studier är ett genomav

arbetsseg-kvinnorna.de hemarbetande Dende osynliggör störstaatt
ochi hushålletmellan arbeteefter kön återfinns nämligenregeringen

kvinnligtökningdecenniernasmarknaden.arbete på De senaste av
arbets-radikalt minskat dennadärför i avseendeförvärvsarbete har ett

fortfarandehar dockefter Kvinnorsegregering kön Jonung, 1996.
kvinnorframgåroch familj, vilketför hemhuvudansvaret att ar-av

marknadenbetydligt mindrebetydligt i hemmet, och änbetar mer
och kvinnorsskeva fördelning1994. Denna mänsNermo,män av

det i hu-kombinerad medmarknadenfamiljen och påarbete i är att
vadländermellandeltid. Variationenkvinnor arbetarvudsak är som

det totalavariationen idock minst likagäller deltidsarbete är stor som
Del-Rosenfeld, 1995.Birkelund ochkvinnliga förvärvsdeltagandet

vanligastbranscher,förekommer inom allai Sverigetidsarbete ärmen
branscher 1991.kvinnodominerade Sundström,i

sambandvisstforskning har visat det föreliggerTidigare ettatt
förvärvs-kvinnligtochkönssegregering på arbetsmarknadenmellan

komparativa1992arbetstidens längd. Charlesdeltagande, oavsett
förvärvs-kvinnligmed högkönssegregering visar länderstudie attav

ök-arbetsmarknad. Denkönssegregeradfrekvens också har en mer
industrialiseradeskett i denkvinnligt förvärvsarbetening somav
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världen under därför,decennier enligt denna studie, inne-harsenare
burit kvinnor integrerats arbetsmarknaden samtidigt denatt som
har haft yrkessegregerande inverkan arbetsmarknaden.på Deten
finns vissadock undersökningar visar detta samband inte ärattsom

entydigt.helt Jacobs och Lim 1992 fann negativtt.ex. ett svagt sam-
band mellan yrkessegregering och kvinnligt förvärvsdeltagande. De-

resultat får indirekt stöd svenska studier visar nivånattras av som
yrkessegregeringen sjönk samtidigtnågot under 70- och 80-talen som

kvinnliga förvärvsdeltagandetdet ökade dramatiskt Jonung, 1993;
Studier deltidsarbete entydigtNermo, 1996. visar däremot attav mer

det föreligger positivt samband arbets-mellan könssegregeringett
marknaden och deltidsarbete Birkelund ochBirkelund, Rosen-1992;
feld, 1995.

liberala i högre universella välfardsstaternaDe och grad deän
kvinnligt Andelenkännetecknas högt arbetskraftsdeltagande.ettav

deltidsarbetande kvinnor dock, med undantag för Finland, betydligtär
Rosenfeld,högre i de Leira, 1992; Birkelund och 1995. Desenare

konservativ-korporativistiska välfardsstatema har ofta bådedäremot
låg kvinnlig förvärvsfrekvens deltidsarbetande.och låg andel Ien en

dessa tvingas kvinnor i högre grad välja mellan helt ståstater att utan-
för arbetsmarknaden eller arbeta heltid. Förvärvsarbetande kvinnor i
dessa länder kan således selekterad Före-antas grupp.vara en mer
komsten hem- och deltidsarbetande kvinnor därför bidrakan antasav

förklaratill skillnader i efter mellan länder.yrkessegregering könatt
Idag finns det mängd existerade förut,nya yrken knappasten som
från hemvårdare och daghemspersonal till och socialarbeta-terapeuter

Många dessa yrkens arbetsuppgifter tidigare del rol-re. av envar av
lerna och hemmafru Esping-Andersen, Rohwer ochsom mamma
Sørensen, 1994.

Uänstesektorns omfattning

början 1970-talet publicerades Bells inflytelserika bokI 1973 omav
det post-industriella samhället höll det gamla in-på ersättaattsom
dustrisamhället. post-industriella samhället kännetecknasDet enav
arbetsmarknad dominerad tillverk-tjänstesektom bekostnadpåav av
nings- och industrisektom Bell, år har detta in-1973. Under senare
träde i det post-industriella lyfts förklaring tillsamhället fram som en
variationer i könssegregering mellan industriländer. har blandDet an-

hävdats arbetsmarknadsstrukturen post-industriellai detattnat sam-
hället könssegregerad, tjänste-eftersom den innehållerär stormer en

Mulvi-sektor domineras traditionellt kvinnliga yrken Boyd,som av
hill och Myles, Charles tjänstesektor å1995. 1992 visar att storen
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andra sidanåarbetsmarknaden,kvinnor påsidan integrerar menena
skapa köns-könsojämlikheten i samhälletfördjupar att en mergenom

därförförklaringsmodellarbetsmarknad. Enligt denna ärsegregerad
internationellförklarabetydelse förstorlektjänstesektoms attstorav

könssegregering.ivariation
välutveckla-anglosaxiska ländernadenordiska ochDe varaanses

TjänstesektomsEsping-Andersen, 1993.tjänsteekonomierde sam-
ochSverigemellanskiljer sig dockmansättning avsevärt t.ex.

andel vårdtjänstesektom innehållersvenska störreUSA. Den t.ex. en
iställettjänstesektomamerikanskaomsorgsyrken, emedan denoch

andrarestaurangyrkenhotell- ochandelinnehåller samtstörre yr-en
skillnad iEsping-Andersen, 1993. Dennanöjesbranscheninomken

mindre koncent-amerikanska kvinnorinnebärsammansättning äratt
kvinnor.svenskayrken inom tjänstesektomtill fåtalrerade änett

konservativ-korpo-dekonstaterar vidareEsping-Andersen 1990 att
uppvisarTyskland, interepresenteradeländerna,rativistiska sam-av

kvinn-vad gällervälfardsmodellemade två andratillväxttakt somma
offentliga sek-tyskaförvärvsdeltagande tjänstesektom.inom Denligt

mansdominerad ochsvenska fortfarandeskillnad från dentillärtorn
grad sysselsatta i hemmet.kvinnorna i högreär

segregeringsmåttdatamaterial ochLänder,3.4

studienLänderna z

data-påtillgångendenna studie har begränsatsländer iUrvalet avav
innehåller ändå länder kanmaterial. Studien sägas representerasom

modellenuniversellavälfardsregimema.diskuterade Dende re-ovan
Finland. tvåoch Denordiska länder; Sverige, Norgepresenteras treav

exempel påmycket tydligaEsping-Andersenförsta enligt 1990är
två övriga,från deFinland dock någotvälfärdsmodell. avvikerdenna

Esping-An-välfárdsmodellligga dennakan ändå sägas närmastmen
1994.dersen, 1990; Wennemo,

härmodellenkonservativ-korporativistiskaDen representeras av
ÖsterrikeÖsterrike idealtypenliggeroch Spanien.länder;två nära

bygga påsamhället kanvälfárdsmodell. spanskaför denna Det sägas
centraleuropeiskatraditioner dekorporativistiska staternasomsamma

slutFrancotidenssedanoch kyrka. Spanien har dockstarkmed staten
och Sarasa,välfárdsmodellema Morenosig de två övriganärmat

förefallakantill olika regimtypernärmande två mycketDetta1991.
regeringsocialdemokratiskförklaras medparadoxalt, kan un-men en
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åttiotaletmarknadsliberalader det traditionella på kvin-Den synen
roll i Spanien blandallt mycket lik den vi finner konser-är trotsnors

Österrike.vativ-korporativistiska länder såsom Tyskland och
liberala modellen denna studieDen i USA ochrepresenteras av

Storbritannien. kan beskrivasUSA typfall för den liberalaettsom
Österrikemodellen på idealtyperoch Sverige försätt ärsamma som

de två andra modellerna. frånStorbritannien avviker dock något den
liberala modellen. Historiskt har influeratsStorbritannien univer-av

isalism socialförsäkringama, gällandevilket också har varit för län-
der kategoriseras i den universella Undermodellen. 1980-taletsom
förändrades dock Storbritannien socialpolitiska inriktning radikalt och
landet kan därför ligga klart den liberala modellensägas närmast
Crompton och Harris, 1997.

Luxembourg Employment Study

Komparativa studier könssegregering genomförtshar hittills medav
aggregerad offentlig statistik, vilket ibland försvårar möjligheterna att
bryta materialet för ingående analyser könssegregeringenner mer av

arbetsmarknaden.på möjlighet ökatDenna har dock medavsevärt
The Luxembourg Employment Study" LES. komparativaDenna
databas innehåller nationella arbetskraftsundersökningar från tiotalett
länder. nationella undersökningarnaDe har långt möjligtså stan-som
dardiserats till databas kan föranvändas kompara-en gemensam som

arbetsmarknaden.7tiva analyser Analyserna könssegregeringav av
baseras i denna studie yrkeskategorier22 kodats enligt in-ensom
ternationell yrkesklassificering kallad tabell Yrkes-ISCO-88 se 3.2.
kategorierna således i denna studie desamma för de studerade län-är
derna. Samtliga data härrör från 1990-talets början.

Hur segregeringvimäter

Forskare har under lång tid diskuterat komparativa studieratt av
könssegregering känsliga för vilken yrkesklassificeringär som an-
vänds, vilka mått används hur arbetskraften definierassamtsom
Hakim, Tidigare1992. forskning har dessutom detvisat svårtäratt

finna enskilt mått kan sammanfatta könssegrege-gradenatt ett som av
ring på arbetsmarknaden på tillfredsställande Jacobs, 1989;sättett
Hakim, 1992; 1993.Jonung, Detta avsnitt syftar inte till redogöraatt

6Liebfried 1991 föreslår Spanien och de andra länderna medelhavetatt utgörrunt
välfärdsmodell the Latin Rim. Denna modell kommer dock inte be-attegenen nya

aktas här. Spanien land med mycket starka korporativistiska traditioner och kanär ett
därför fortfarande räknas till konservativ-korporativistiskaden modellen.
7 utförligFör presentation LES, Förster, Helliesen och Kolberg 1995.en mer av se
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kortiställetSyftetomfattande debatt.mycket är attdennaför ge en
används i dennatill de måttmotivering stu-ochförklaring tre somav

könssegregeringenbeskriverdessa måttkanAllmäntdie. sägas att tre
internationella varia-bildtillsammansolikapå sätttre avger ensom

omfattning.könssegregeringensitioner
könssegre-andelenanalysernaanvänds i ärmåttetförstaDet som

inne-detkönssegregerathäryrkeS. Ettgerade yrken omvaraanses
såledespåverkasSVärdeteller1/3 kvinnorfärrehåller män.än

yrkesstrukturensåvälgällerländerna vadmellanvariationer somav
ab-denvärde påkönssammansättning. Måttetarbetskraftens ettger

iarbetsmarknadenefter påyrkessegregering könnivånsoluta re-av
måttlättförståeligaspeciell tidpunkt. Dettaland vidspektive ger enen

könssegregeringen.horisontellabild denförsta avgrov
könssegregeringensrelativa måttmåttenövrigatvåDe är om-

segregerings-och Duncanstvådessa Duncanförstafattning. Det ärav
föranvändsoftaindextämligen lättolkatfrån 1955,Dindex ett som
hurMåttetarbetsmarknaden.könssegregering påbeskriva angeratt

föryrkebytamåsteeller attkvinnornaandel männenstor somav
Segregeringsin-jämn.skallyrkesfördelningoch kvinnorsmäns vara

könsintegreradfrån heltmellan och dvs.värden 0dexet kan anta en
måttarbetsmarknad. Dettakönssegregeradheltarbetsmarknad till en

vad gäl-ländernamellantill variationerhänsynskillnad Still mottar
tillhänsynintedockkönssammansättning. Darbetskraftensler tar

skillna-tillhänföraskankönssegregeringivariationereventuella som
meddärförkompletterasochyrkesstruktur,respektive landsider

i köns-variationertillhänsynGruskys index RochCharles tarsom
mellanvariationertillhänförasomfattning kansegregeringens som

yrkesstrukturochkönssammansättningarbetskraftensbådeländerna i
1995 innebär detpraktikenoch Grusky, ICharles1992;Charles,

detbetydelse förlikayrkeskategorier harländernas to-storattsenare
land. Enrespektiveyrkeskategori ihurindexet ärtala storoavsett en

resultatetförbetydelselikayrkeskategori f°ar därmedmindre stor som
index kanmellan dessaSkillnadenyrkeskategori.betydligt störreen

andeleniförändringarpåverkas såvälbeskrivas Denklast att avsom
det Runderstorleken på yrket,enskilda yrken attikvinnor som av

docktolkasindexoch Gruskysförra. Charlesdetpåverkasenbart av

8 segregerings-och Duncansstorleksstandardisera DuncangjortsFörsök har att
innebärStandardiseringLim, 1992. Denna1989; JacobsochJacobs,index jämför
yrkes-effektskallkönssegregeringen intei nivån attvariation vara avatt enaven

Dvinstländer. Dennaeller skiljer sig mellan gentemotförändras tidstrukturen över
storleksstandar-detvisarCharles och Grusky 1995kostnadsfri.helt attdock inteär

beroendenämligensaknar,beroende Dför ettdiserade indexet Ds ett nytt avsom
arbetskraf-skillnaderpåverkas såledesi arbetskraften. Dsmarginalfördelningen av

könssammansättning mellan ländernatens
91
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på dvs.D, högresätt värde desto horisontellt köns-samma som mer
arbetsmarknadensegregerad är

sju3.5 ländernasDe arbetsmarknad

Kvinnornas arbetsmarknadsbeteende i de sju länderna skiljer sig
flera Variationen i kvinnligt förvärvsarbetesätt. och andelen hemar-
betande kvinnor dock till viss del med vad vi kan för-överenstämmer

enligt Esping-Andersens välfärdsmodeller.väntas tabellAvtreoss
framgår3.1 de "universella länderna Sverige, ochNorget.ex. att

ÖsterrikeFinland och de konservativ-korporativistiska länderna och
Spanien motpoler vad gäller kvinnligt förvärvsarbete.är förklaringEn

de universella länderna betonarär utjämning skillnadernaatt en av
mellan och kvinnors förutsättningar förvärvsarbeta.mäns de kon-Iatt
servativ-korporativistiska betonas istället kvinnans roll inom familjen

hemmafru familjepolitik syftar till attsom genom en som snarare un-
derlätta för kvinnor inte förvärvsarbeta Wennemo, 1994. uni-Deatt
versella välfårdsstatema kännetecknas således högst andel för-av
värvsarbetande kvinnor lägst andel hemarbetande kvinnor,samt me-

Österrikedan de konservativ-korporativistiska länderna Spanien och
har lägst andel förvärvsarbetande kvinnor följaktligenoch högst andel

°hemarbetande kvinnor. De två liberala länderna intar i detta avseen-
Österrikede något mittenposition. Det bör dock inoteras attav en

detta avseende liknar de liberalatvå länderna liknardet Spa-änmer
men.

föreliggerDet vidare variation mellan länderna vad gällerstoren
andelen deltidsarbetande kvinnor. Det dock möjligt härär ävenatt
identifiera Dessa dock betydligttre överensstämmer sämregrupper.
med Esping-Andersens typologi. Den första Sveri-utgörsgruppen av

ochNorge Storbritannien. Dessa länder har i särklassde högstatrege,
Österrikeandelarna deltidsarbetande kvinnor. USA och har något

lägre andelar deltidsarbetande kvinnor, och Spanien och Finland har
lägst andel deltidsarbetande kvinnor bland de studerade länderna.

9R den faktor med vilken kvinnor oproportionerligtrepresenterar representeradeiär
den genomsnittliga yrkeskategorin. En fullständigt integrerad arbetsmarknad vär-ger
det fullständigtoch segregeradarbetsmarknad icke definierbart värdeetten ger
eftersom antalet 0 i alla kvinnodominerademän yrkeskategorier.är För utför-en mer
lig redogörelse detta index, Charles 1992 och Charles och Grusky 1995.av se
w LES innehåller inte någon hemmafruvariabel. Som hemarbetandebetraktasdär-
för de gifta mellan 20 och 65 år saknadearbete samtidigtpersoner som men uppgav

detta inte berodde på arbetslöshet, studier,att handikapp eller de pensionärer.att var
Det kan jämförelse för Sverige mellannoteras att Levnadsniváundersökningenen
Fritzell och Lundberg, 1994, och LES tyder liten underskattning andelenpå en av
hemarbetande.Det bör också tilläggas dennakategori perfekt könssegrege-att är
rad. Män enligt denna definitionutgör några de hemarbetandei varje land.procent av
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50kvinnorna än procentvidare utgörframgårtabell 3.1 attAv mer
Österrike, däriländerallaitjänstesektominom utomanställdadeav

kvinnor." dess-visadeanalystidigareEn40drygt ärendast procent
någotmed USA ärtillsammansnordiska ländernade mertreattutom
Österrike,ochSpanienframförallttjänsteekonomierutvecklade än

inomverksamarbetskraftländernas ärförraandel dedvs. större aven
Sverige, Nor-främstsåledesdetländernade sju ärtjänstesektom. Av

vadgenomgående kan sägas motsvaraSpanienoch manUSA somge,
Öster-regimer.olikaEsping-Andersenssig utifrån treförväntaskulle

avseendenolikaidäremotavvikerFinlandochStorbritannienrike,
typologin.utifrånsigförväntaskullevadfrån man

arbetsmarknadsbeteendeTabell Kvinnors3.1
länder %.industrialiseradeisju

Konservativ-Liberalauniversella
korporativistiska

Österrike SpanienUSA Stor-FinlandSverige Norge
britannien

ikvinnorAndelen
37,925,520.418.75,810,53,5Hemarbete
34,662,464,068,573,6 77,577,7Förvärvsarbete
20,833.246,629,815,442,2 45,7deltidsarbetei-lvarav
55,843,154,560,559.065,068,2Tjänstesektoribl

baseratDeltidsarbetettimmar/vecka.än35kortarearbetstiddeltidsarbetea Med somenavses
arbetadetimmarantaletarbetstidsvariabelUSAförvecka.arbetstiden utom avsernormaladen varsper

föreintervjun.veckanunder
alfärsservice.serviceochsocialkonsumentservice.offentligförvaltning,ingårtjânstesektomb l

StudyEmploymentfrånLuxembourgdatabaseradeberäkningarKälla:Egna

detvisattidigare,nämndes attvilketstudier har,komparativaTidigare
efteryrkessegregeringgällerländer vadmellanvariationfinns storen

olikatjugotvåkvinnor inomandelen3.2tabell yr-kön. I presenteras
analysernai deanvändskategorierkeskategorier; avsenaresamma

översiktstabelldennaarbetsmarknaden. Avpåkönssegregeringen
mellanskillnadlikhet ändockframträder mönsterett avavsnarare
chefs-högreinomunderrepresenteradegenerelltKvinnorländerna. är

för-fögaocksåingenjörerföretagsledare,blandpositioner, etc., men
Kvinnor ärgjuteriarbeten.ochbyggnads-vånande inom gene-gruv-,

sjuk-ochhälso-tjänste-,kontorist-,inomöverrepresenteraderellt
dock vissaavslöjartabell 3.2inspektionEnvårdsarbeten. närmare av

konto-yrkeskategorinSpanienländerna. Imellan ärskillnader t.ex.
kvinnodominerad idäremotkategorikönsintegrerad, ärrister samma

könsintegreradarbeteñnmekanisktVidareländerna.övriga ärde en

n ochservicesocialkonsumentservice,förvaltning,offentligingårtjänstesektornI
1991.Tåhlin,1990;Esping-Andersen,jämföraffärsservice
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Österrike.yrkeskategori i USA, mycket mansdominerad i t.ex.men
Det finns således viss variation mellan länderna. Skillnaderna dockär
betydligt mindre likheterna vad gällerän vad kvinnodomi-utgörsom
nerade- respektive mansdominerade yrken i dessa sju länder.

Tabell Andel3.2 kvinnor olikainom yrkesgrupper.
Förvärvsarbetande mellan och20 65 år %.

ISCO-koder ÖsterrikeSverige Norge Finland USA Storbr Spanien
11 Högrechefspositioninom 40 23 40 25 26

offentligverksamhet
12 Företagsledare se anot

Övriga13 chefsbefattrtingar
21 Fysiker,kemister,civilingenjörer,

etc.
22 Hälso- sjukvårdspersonal.och 8 ä ä 33 E E. ES

sjuksköterskor
23 Pedagogisktarbete
24 Administrativtarbete
31 Ingenjörerochandratekniker
32 Hälso- sjukvárdsassistenteroch

Övrig34 kvalificerad
kontorspersonalse bnot

41 Kontorister
51 Tjänstearbeten
52 Affärsbiträden,etc
61 Lantbniks.skogs-och

trädgárdsledning
71 Gruv-ochbyggnadsarbeten
72 Smides-ochgjuteriarbeten
73 Finmekanisktarbete

Övrigt74 hantverks-ochhandels-
arbete

81 Jämbmks,ochmetaliverks- B ti ti 3 83 Så S
arbeten

83 Maskinoperatörer,montörer,etc ä ä
91 Okvaiificeradeaffärs-

tjänstearbetenoch
93 Okvaiiñcerade byggnads- B Sgruv-.

ochtillverkningsarbeten
a Dennakategorisaknasi detösterrikiskadatamaterialet.
b Dennakategori någotsvåröversattotherassociatedprofessionais, omfattaryrkeninombi.amen
försäkrings-,ñnans-ochaffärsverksamhet.

3.6 Horisontell yrkessegregering
efter kön i sju industriländer

Ovanstående analyser visar det föreligger relativt variationatt storen
mellan de inkluderade länderna gällervad kvinnornas arbetsmark-
nadsbeteende, viss variation i andelen kvinnorsamt inom olika yrkes-
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horisontelladengenerell bildFöljande analyskategorier. avger en
arbetsmarknaden.påkönssegregeringen

arbetsmarkna-könssegregeringdiskuterades nivånOvan att
Devälfärdsstaten.med organiseringenvarieratänkasden kan nor-av

yrkesseg-gradenhögstadärför förväntas ha denländema kandiska av
medspecielltdettaländerna,inkluderadedeefter könregering av

kvinnligthögstbådeharuniversella välfärdsstatemadetanke på att
tjänstesekto-kvinnodomineradeoch relativtförvärvsdeltagande stora

konservativ-korpora-i deförvärvsdeltagandetkvinnligalågaDetrer.
selekteraddäremot skapabörvälfärdsstaternativistiska meren

könssegregering. Detmindrevilket kan innebäraarbetskraft,kvinnlig
ländernasliberaladegenerelltsiguttalasvåraredäremot attär om

forskning har pekatTidigarekönssegregering.nivåförväntade av
könssegregering,gradrelativt lågharframförallt USA menatt aven

könssegregeradmyckethaStorbritannien visat sigsamtidigt har en
för för-beräknad allakönssegregeringenarbetsmarknad. Nivån på

medbetecknade AFredovisas i kolumnernaårvärvsarbetande 20-65
80framgårtabellenS i närmareförsta kolumnentabell atti 3.3. Av

könssegregerade iyrkeskategoriemainkluderadede ärprocent av
Dettaandel för USA 50MotsvarandeFinland.och är procent.Sverige

ländernamellanvariationenbilddock endast utanmått aven grovger
arbetskraftens köns-vad gällermellan ländernaskillnadertillhänsyn

Dsegregeringsindexyrkesstrukturen.eller Duncanssammansättning
hänsynkönssegregeringen eftersombild tasnyanserad avmerger en

arbetskraftens könssamman-vad gällermellan ländernaskillnadertill
ellerkvinnorAndelenländer.tvåframstårsättning. Här grupper av

skall köns-arbetsmarknadenförbyta yrkebehöver attmän varasom
ochländerna,nordiskadeStorbritannien ochiintegrerad högst treär

Österrike tabelli 3.3tredje kolumnenSpanien. denoch Iilägst USA,
indexGruskysCharles ochmedkönssegregeringenredovisas mätt

och Stor-ländernanordiskabild.likartad DemåttR. Detta ger en
inbördesdensegregerade ävenfortfarandebritannien är mest om

landdetdetta måttenligtändras något. USArangordningen ävenär
arbetsmarknaden.könssegregerademinsthar densom

yrkeskategoriHemarbetande som

skulle kunnahemarbetandeargumenterades förInledningsvis att syn-
inkluderaskönssegregeringstudierliggöras i att en yr-somgenomav

hemarbetandeinkluderingvidarekeskategori. Det attantogs aven
länderna. Imellankönssegregeringförklara skillnaden iskulledelvis

yrkeskategoriernahartabellbetecknade med i 3.3MHkolumnerna
inkluderingenframgårhemarbetarkategori. Detmedutökats att aven
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hemarbetarkategori till viss del förändrar rangordningen mellanen
länderna. Den procentuellastörsta förändringen sker, inteD ovän-av

i de konservativ-korporativistiska länderna, dvs. länderdetat, som
har andel hemarbetande kvinnor.störst ökar procentuelltD isett mest
Spanien och minst i Sverige och Finland, vilket rimligt tankemedär
på andelama hemarbetande i de länderna tabell hem-se 3.1. Närtre

inkluderatsarbetande framstår Spaniens arbetsmarknad desom en av
könssegregerade bland de sju länderna. USA behåller sinMenmest

position och har fortfarande den minst segregerade arbetsmarknaden.
Skillnaden mellan USA och Storbritannien förblir också i stort sett
densamma, dvs. skillnader vad gäller hemarbetets omfattning kan inte

Ävenförklara skillnaden i könssegregering mellan dessa båda länder.
Charles och Gruskys index förändrasR likartatpå de hem-sätt närett

inkluderas,arbetande vilket betyder variationen inte effektäratt en av
Österrikeländerna har olika yrkesstrukturer. Spanien och framståratt

jämförelsevis könssegregerade och förblir detUSA minstsom mer
segregerade landet de sju.av

Tabell 3 Könssegregering med och hemarbetande kategori.utan som
Förvärvsarbetande och hemarbetande mellan och20 65 år.

S D R
AF MH AF MH AF MH

Sverige 0,77 0,78 0,53 0,54 3,24 3,44
Norge 0,64 0,65 0,55 0,57 3,34 3,70
Finland 0,77 0,78 0,53 0,54 3,49 3,80
USA 0,50 0,52 0,40 0,45 2,78 2,91
Storbritannien 0,64 0,65 0,55 0,59 3,58 3,79
Österrike 0,62 0,64 0,43 0,52 3,08 3,61
Spanien 0,64 0,65 0,43 0,57 3,11 3,51
AFförvärvsarbetande,MHmedhemarbetande;
SandeIensegregeradeyrken;DDuncanochDuncanssegregeringsindex,

GruskysRCharIesoch index

Könssegregering och arbetstid

Förekomsten deltidsarbete har visat sig inter-betydelse förav vara av
nationella variationer i könssegregering arbetmarknadenpå Birke-
lund och Rosenfeld, 1995. Majoriteten de deltidsarbetande ärav
kvinnor, vilket medför denna arbete vanligast inom kvin-att ärtyp av
nodominerade sektorer arbetsmarknaden. framgårAv tabell 3.4av
därför föga förvånande könssegregeringen i samtliga länderatt avtar

deltidsarbetande exkluderasnär se kolumnerna under i tabellHT
3.4. Enda undantaget andelen segregerade yrken S ökarär att mar-

Österrikeginellt i Storbritannien och deltidsarbetande exkluderas.när
hänsynNär vi till arbetskraftens könssammansättning i kolumn Dtar
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dessa länderiomfattning ävenkönssegregeringensdockminskarså
förändringenprocentuella mättexkluderas. Dendeltidsarbetandenär

heltidsarbetande i deendastochförvärvsarbetandeallamellanmed D
könsseg-minskningmarginellpåendasttyderländernaövriga aven

Även GruskysochCharlesmedomfattning. mättregeringens segre-
enbartmindreländer närsamtligaisegregeringengeringsindex R är

StorbritannienförSkillnadeninkluderas. störstheltidsarbetande ärde
SammantagetÖsterrike för USA.försumbardenunder det äroch att

betydelsebegränsadmycketdeltidsarbeteivariationertycks avvara
länderna.mellankönssegregeringvariationer iförklaraför att

arbetstid.uppdelat påoch 65 årmellan 20FörvärvsarbetandeTabell 3.4

RDS
HTAFHTAFHTAF
2.963,240,520,530.640.77Sverige
3.023,340,510,59 0,550,64Norge
3,283,490,530,530,680,77Finland
2,792,780,380,400,460,50USA
3,133,580,480,550,680,64Storbritannien
2,683,08Österrike 0,420,430,670,62
2,903,110,420,59 0,430,64Spanien

heltidsarbetande;HTendastAFförvärvsarbetande;
segregeringsindex;ochDuncansDDuncanyrken;segregeradeSandelen

index.GruskysochRCharles

tjänstemänhögreKvinnor3.7 som
industriländersjui

varia-förbetydelsehemarbetande harandelenkonstateradesOvan att
efteryrkessegregeringgradenvad gällerländernamellantionen av
tycksdeltidsarbetandeandeleniVariationerarbetsmarknaden.kön på

mellan län-variationenförbetydelsemarginellhaendastdäremot en
ochKvinnor mänomfattning.könssegregeringensgällervadderna

arbetsmarknaden,yrken påolikabara inomdock intesigbefinner
underrepresentationKvinnors1992.nivåer SCB,olikapåävenutan

typiskablandförklarastjänstemannapositioner attannati högre av
kvinnorkarriärmöjligheter,eller inga samt attsmåharkvinnoyrken
SzulkinGrand,learbetsmarknadertill internatillgångbegränsadhar

Marsden,ochKallebergTomaskovic-Devey,Tåhlin, 1994;och
utsträckningbetydligtdeltid i störredessutomKvinnor arbetar1996.

högremedkombinerasvårtoftadeltidsarbeteoch är att enmän,än
denna köns-påverkarfaktorytterligaretjänstemannaposition. En som

underutjämningfortfarande,kvinnorskillnad trots senareär att en
länder OECD,i mångautbildninglägre mänhar något ändecennier,

97



Magnus Nermo

Österrike.1995 i denna studie, Storbritannien, Spanien och Dessa-
faktorer förklarar dock endast del könsskillnaden innehavetien av av

kvalificerade positioner arbetsmarknaden. därförDet troligtärmer
kvinnors möjligheter begränsas bådeatt indirektäven och direktav

diskriminering arbetsmarknaden jämför England, 1992; Jonung;
1996; Blau och Kahn, 1992; Hultin och Szulkin, 1997. Det dockär
svårt hur del dennaavgöra könsskillnad effektatt stor ärav som en av
direkt eller indirekt diskriminering. Nedanstående analys syftar därför
endast till studera variationen mellan de sju länderna vad gälleratt
kvinnors och innehav högre tjänstemannapositioner.mäns av

Den analys redovisas nedan baseras på så kallade logistiskasom
regressioner. sådanaI regressioner används alltid dikotom beroen-en
de variabel, i detta fall klassposition. beroendeDen variabeln kan anta

klassposition.två värden: högre tjänstemän övrig tabellernaIsamt
4.5 och nedan4.6 redovisas oddset för kvinnor relativt innehamän att
högre tjänstemannapositioner. oddsEtt underskrider innebär1,00som

det troligt inneharär tjänstemannapositionatt mänatt än attmer en
kvinnor det i visst land.gör Ju oddset kommerett 1,00 destonärmare
mindre könsskillnaden vad gällerär innehav högre tjänstemanna-av

land.positioner i respektive Analysen genomförs fyrai ochsteg om-
fattar enbart förvärvsarbetande mellan 20 och 65 år. det förstaI steget
modell inkluderas1 endast kön. följandeDe modellerna ad-2-4 är
ditiva, vilket betyder variabel läggs till för varje modell.att en ny ny
De oberoende variablerna utbildningsnivå, arbetstid och bransch in-
kluderas analysen.i nämnd ordning inu

modell iAv 1 tabell 3.5 framgår denna aspekt vertikal köns-att av
segregering vid första anblick minst i ochUSA Spanien, ochären

i Storbritannien ochstörst Sverige. Oddsen förändras dock något när
kontroller för utbildningsnivå införs i modell dvs. ochnär män
kvinnor med utbildningsnivå jämförs. vertikala könsseg-Densamma

12Den detaljerade nivån yrkeskodema imest ISCO-88 har kodats till klass-av om
koder enligt Erikson och Goldthorpes 1992 klasschema jämför Ganzeboom och
Treiman, 1996. Klassvariabeln har sedanomvandlats till dikotom variabel bestå-en
ende högre tjänstemänl och 2 övriga.av
13 oddsEtt överskrider 1,00 betyder således det troligt kvinnor inne-ärsom att attmer
har högre tjänstemannapositioner har det.än mänatt
MResultaten för Sverige baserasi dessaanalyser denpå svenska levnadsnivåunder-
sökningen 1991 Fritzell och Lundberg, 1994. Anledningen det svenskadata-är att
materialet i LES saknar för klasskodningen centrala yrkeskoder den detalje-mest
rade nivån ISCO 4 siffernivå. Detta medför vissa skillnader i noggrannhet vad gäl-
ler den beroende variabeln klassposition. Det interna bortfallet på dennavariabel är

betydligt lägre i Sverige it.ex. de andra länderna, vilketän i de fall kan ledasenares
till underskattning den vertikala könssegregeringen.Resultaten för Sverige ochen av
de andra länderna därför inte helt jämförbara.är Man kan hävda svenskadataatt ut-
trycker verklig könsskillnad övriga länders data, vilkaän under-en mer snarare
skattar denna könsskillnad.
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regeringen minskar något i ökar i deStorbritannien och Finland, men
vi kvinnorsövriga länderna hänsyn skillnader i ochtillnär mänstar

Ökningenutbildningsnivå. ikönsskillnaden markant Spa-är mestav
nien. vi hänsyn till utbildnings-spanska kvinnors ochNär mänstar

med andranivå framstår ord könsskillnaden i möjligheter innehaatt
tjänstemannapositionhögre markerade. Huvuddelenen avsom mer

könsskillnaden kvarstår i alla länder vilket betyder det lättare föräratt
kvinnor tjänste-med utbildningsnivå högrenåmän än attsamma en

mannaposition i alla de studerade länderna. utbildningsnivåGivet är
dock könsskillnaden fortfarande ii Sverige och minst USA.störst

modell kontrolleras främst minskarför arbetstid, vilketI 3 även
könssegregeringen andel deltidsar-den vertikala i länder med högen

Österrike Sveri-betande kvinnor. och tillsammans medSpanien är nu
indike-de könssegregerade länderna i studien. resultatDettamestge

Österrikeden kvinnliga arbetskraften i Spanien och ärattrar mer se-
lekterad i de övriga och arbetstid.länderna vad gäller utbildningän

gäller dock inte Sverige ursprungliga könsskillna-Detta eftersom den
Österrike.betydligtden i Spanien modell slutli-och Iänstörrevar

inkluderas ytterligare branschtill-kontrollvariabel, nämligengen, en
Därvid framgårhörighet. branschtillhörighet den vertikalaökaratt

könssegregeringen något i samtliga Fortfarande dockländer. gäller att
ÖsterrikeSpanien och tillsammans skill-med Sverige de länder därär

naden mellan könen innehavad gäller oddset högreär störst att en
tjänstemannaposition.

Oddset kvinnorTabell för relativt inneha3.5 00män att
högre industriländer.tjänstemannapositioner isju
Förvärvsarbetande ochmellan 20 65 år.

modell
1 2 43

Sverige 0,41 0,36 0,340,42
Norge 0.56 0,47 0,64 0,43

0,60Finland 0,65 0,68 0.58
USA 0,70 0,69 0,660,77
Storbritannien 0,39 0,44 0,55 0.50
Österrike 0,51 0,43 0.40 0,34
Spanien 0,64 0,41 0,370,43
modell1kön

utbildningsnivåmodell21
32+arbetstiddeltid/heltidmodell

tjänstesektorlindustnsektormodell43+bransch
allaestimatärsignifikanta 99%nivån
a Desvenskaestimaten baserade ievnadsniváundersökningen1991.

99



Magnus Nermo

Ovanstående analys visade den svenska arbetsmarknaden nå-att var
vertikalt könssegregerad arbetsmarknadema i Fin-Norge,got änmer

land, USA och Storbritannien lika segregerad arbetsmark-samt som
Österrike.nadema i Spanien och tänkbar delförklaring tillEn dessa

skillnader liksom i fallet med horisontell könssegregering, län-är, att
derna skiljer sig vad gäller andelen hemarbetande kvinnor. Det bety-
der den kvinnliga arbetskraften kan selekteradatt antas vara en mer

dvs. annorlunda gäller utbildnings-vadsammansatt t.ex.grupp, vara
nivå, ålder, i länder med lägre kvinnlig förvärvsfrekvens vadetc., än
den i länder med högt kvinnligt förvärvsdeltagande. analysär Av en

här framgår Sverige högrehar andelpresenteras t.ex. attsom en
deltidsarbetande kvinnor inom arbetaryrken länder med högän en an-
del hemarbetande kvinnor. deI länderna får kvinnor i högresenare
grad välja mellan antingen karriär eller hand familj ochgöraatt ta om
hushåll och därmed stå utanför arbetsmarknaden. finns därför skälDet

studera hur skillnaden mellan och kvinnors möjlighet in-att mäns att
neha högre tjänstemannaposition förändras hemarbetandenär ävenen

inkluderas.mellan och20 65 år
tabellI 3.6 redovisas modell och enligtl 2 med den skillna-ovan,

den oddset för kvinnor relativt inneha högre tjänstemanna-att män att
positioner har skattats för förvärvsarbetandeäven inklusive hem-nu
arbetande. Av tabellen framgår skillnaden mellan ländernaatt är
mindre hemarbetande inkluderas. Oddsetnär i modell för kvinnorl
relativt påtagligt lägre i bådemän är Spanien, Storbritannien ochnu
Österrike i Sverige. Bilden förändrasän något utbildningsnivånnär
konstanthålles modell tillhör2. Då Sverige länder lågamedgruppen
odds för kvinnor nå högre tjänstemannapositioner. påpekatsSåsomatt

se 14 det dock troligt Sveriges relativaär position tillnot attovan
viss del förklaras den vertikala könssegregeringen underskattasattav
något i de övriga länderna.

15De hemarbetandesaknar givetvis klasskod eftersom klassposition baserasen egen
yrkestillhörighet.på därförDe har lagts till kategorin övriga klasskoder jämförssom

med kategorin högre tjänstemän.
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för innehaOddset kvinnorTabell 6 relativt 1,00män att
industriländer.högre tjänstemannapositioner isju

Förvärvsarbetande hemarbetande mellan och 65 år.och 20

2modell1 modell
förvärvs-förvärvsarbete förvärvs- förvärvsarbete
hemarbeteochhemarbete och
0,340,36Sverigew 0,41 0,41
0,410,56 0,48 0,47Norge
0,610.650,60 0,56Finland

0,69 0,550,70 0,54USA
0,44 0,350,39 0,30Storbritannien

Österrike 0,360,430,51 0,34
0,310,29 0,41Spanien 0,64

modell1kön
modell21+utbiIdningsnivá

99%nivånestimat signifikantaalla
Ievnadsniváundersökningen1991a Desvenskaestimaten baserade

på arbetsmarknaden:Könssegregering3.8

sammanfattningen

välfárdstypologi skul-framfördes Esping-AndersensInledningsvis att
variationer i könsseg-kunna användas guide till tankarsom en om

bild intematio-ovanstående analyserna dockregering. De avger en
svårtolkad ivariationer i könssegregering månganella sätt ärsom

variationer välfärdsstatstyper.systematiska mellan Ett över-termer av
huruvida de inkluderade ländernaskådligt studerasätt att grupperar

välfårdsstatstyperkan olikasig på ärsägassätt representeraett som
dimensionerna köns-grafiskt kombinera de två studeradeatt avovan

horisontelldärför gradensegregering. diagram 3.1 redovisasI av
hemarbetandeför inklusivekönssegregering förvärvsarbetande x-

förvärvsarbetandeaxeln, nivån vertikal könssegregering föroch av
landinklusive hemarbetande på y-axeln. könsintegreratJu ärettmer

diagram-enligt dessa två dimensioner, desto skall detnärmare vara
hörn.högraövremets

länderna,åskådliggör skillnader och likheter mellanDiagram 3.1
diagram-urskilja tydligadet inte går några Aväven att grupper.om

länder-framgår och Finland avviker från de övrigaUSAmet attt.ex.
Finland bland de minst vertikalt könssegregerade länderna,är menna.

könssegregering.har samtidigt relativt hög grad horisontellen av
hadäremot från bådeavviker ländernaUSA attmerparten genomav

könsin-låg grad vertikal och denrelativt könssegregering mesten av
fördelningtegrerade arbetsmarknaden vad gäller kvinnors och mäns

yrkeskategorier. diagram påolika visar inte 3.1på Sammantaget
länderna till Esping-Andersensskillnader mellan för tankarnasom
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gradvälfardsstatstypologi. finnas relativt högDet tycks däremot aven
graden hori-mellan respektiveöverenstämmelse graden vertikal avav
hemarbetandesontell könssegregering i de enskilda länderna denär

redan påpekats,analysen. Undantagen Finland, såsominkluderas i är
vissoch i mån Norge.

Horisontell och vertikal könssegregeringDiagram 3.1
arbetsmarknaden länder.på i .gu

Förvärvsarbetande mellan 20 och 65 år.och hemarbetande

odds

0,70

0,60

US

0,50
NO

SE
0,40

AT

0,30 GB
ES

0,20
2.8 2,6 R4,0 3,8 3.6 3,4 3,2 3.0

Gruskys jämför 4.3RChar|esoch index tabell
4jämförtabell 6oddsOddseiför män inneha högretjänstemannapositionkvinnorrelativt att en

Natiqnalitetsbeteckningar.
GBSt0rbritannien, SESverige;USUSAATOsterrike;ESSpanien;FIFinIand, NONorge;

Sammanfattning och diskussion3.9

respek-horisontell,kapitel syftar till ögonblicksbildDetta att ge en av
industriländer.tive vertikal könssegregering i början 90-talet i sjuav

komparati-främst skiljer studie från traditionelladennaDet mersom
kvinnor in-hemarbetandestudier könssegregering är ävenattavva

förväntaskluderats i analyserna. Andelen hemarbetande nämligenkan
vikt för mellan länder.speciell förklara variationer En storattvara av

kvinnodominera-inomdel de arbeten utförs betalt arbeteav som som
iframförallt Sverige Norden, utförs nämligende yrken i och övriga

102



efter könYrkessegregering

andra länder obetalt hemarbetande kvinnor. Ett under-arbetesom av
variatio-syfte vidare den internationellaliggande studeraattvar om

mellan länderskönssegregering skillnaderi kan tänkas beronen
kapitlet användesoch uppbyggnad välfärdsstaten.organisering Iav

välfärds-länder idärför Esping-Andersens klassificering1990 treav
konservativ-korporati-den universella, liberala och denregimer; den

saknamodellen. typologi har kritiserats förvistiska Denna ettatt ge-
Bussemaker ochnusperspektiv Orloff,OConnor, 1993; 1993; van

får anled-kritikKirsbergen, 1994; Sainsbury, 1994; 1996, somen
härdockkomma tillbaka till kanning Det nämnas attatt an-senare.

guide till tankarvändes Esping-Andersens typologi snarare som en
klassifi-förkring variationer mellan välfárdsstater, än ett systemsom

välfärdsstater.cering av
datamaterialetanalyserna, baserade komparativa Lux-på detAv

viss variationEmployment Study, framgår det finnsembourg att en
könssegregering arbetsmark-mellan de sju länderna i horisontell på

systematiska varia-naden. dock svårare tolka iDessa är att termer av
förvärvsarbetande stude-mellan välfårdsstatstyper. enbarttioner När

någotsig de nordiska länderna och Storbritannienvisar vara merras
Österrike del dessakönssegregerade och Spanien.USA, Enän av

skiljer sig mel-förklaras hemarbetandeskillnader dock andelenattav
könssegrege-lan länderna. procentuella förändringenDen största av

Öster-iockså hemarbetande inkluderas sker interingen oväntatnär
hemarbetande.Spanien, andelrike och dvs. i de länder har högstsom

fortfarande någotStorbritannien, Finland förblir dockNorge och mer
Österrike. analysenhorisontellt könssegregerade Spanien Avochän

USA,framgår däremot land liggerSverige det närmastäratt somsom
jämställd-aspektdet minst segregerade landet, vad gäller dennaär av

mellan ländernaVidare minskar variationen könssegregeringhet. av
endast marginellt heltidsarbetande studeras.enbart Dennär procentu-

förvärsar-förändringen allaellt könssegregeringen närstörstasett av
sker dock ibetande inkluderas respektive enbart heltidsarbetande

Österrike, Sverige ochvilket förvånande eftersomnågot Norge,är
kvinnor.Storbritannien har andel deltidsarbetandebetydligt högreen

kvinnodominera-Deltidsarbete tycks därför tillkoncentreratvara mer
Österrikede yrken i i Sverige.än

mellan de sjukapitlets andra empiriska del studerades variationenI
tjänsteman-länderna vad gäller kvinnors innehav högreoch mäns av

dvs. könssegregeringen. Re-napositioner, aspekt den vertikalaen av
Österrike medindikerar Sverigesultaten Spanien och tillsammansatt

enbart för-de länder vertikalt könssegregerade, närär är mestsom
variationvärvsarbetande studeras. delförklaring till dennaEn är att

länder medkvinnliga iden arbetskraften selekteradär gruppen mer
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förvärvsfrekvens. den verti-kvinnlig antagande stödslåg Detta attav
Österrike och Storbri-kala segregeringen Spanien,mycket högre iär

analysen.tannien i Sverige de hemarbetande inkluderas i Detnärän
helt jäm-återigen resultaten för Sverige intebör dock ärnämnas att

svenskamed de för de övriga länderna. Denförbara presenterassom
verklig bildvertikal könssegregering kan visanivån antas merenav

könsseg-vertikalaaspekt segregering, under det dendenna attavav
faktiskaunderskattats i de övriga länderna. Denregeringen något

i vertikal därför någotskillnaden könssegregering kan antas vara
och mellannordiska ländernamindre mellan Sverige och de övriga

skattningarSverige och USA vad våra visar.än
förvärvsarbetande inklu-Sammanfattningsvis denna studieger av

respektive vertikalasive hemarbetande bild den horisontellaen av
skill-könssegregeringen likhetertyder än storastorasom snarare

tämligen könssegregeradenader mellan länderna. Alla länderna har
dessutomländernaarbetsmarknader. Kvinnor i alla de studerade är

tjänstemän. USAfortfarande mycket underrepresenterade bland högre
från övriga, främstland avviker deändå det markantär ge-som mer

könssegregering.horisontell USAbetydligt mindre gradnom en av
länderna.tillhör dessutom de minst vertikalt könssegregerade USA

övriga länderna vadkan därför något jämställt desägas änvara mer
dockgäller dessa två aspekter könssegregering. börDet noteras attav

endastden vertikal könssegregering häraspekt studerats avserav som
överrepresentationkvinnor. har samtidigtUSA störreen grupp av en

McLanahan ochkvinnor bland dem med lägst inkomster Casper,av
likaledes iGarñnkel, inkomster1994. Könsskillnaden i är större

1990.de nordiska Rosenfeld Kalleberg,USA i länderna ochän
samhället iamerikanskaKvinnors situation i liknar därför detUSA
rättfärdigardet råder grad polarisering.dvs. högre Dettastort, en av

länder Sveri-givetvis inte den högre könssegregering igraden somav
inteendast avseende nödvän-visar jämställdhet iutan att ettge, mer

betraktelsedigtvis innebär jämställdhet överlag. En närmare avmer
konservativ-kor-skillnaderna mellan länderna visar dede övriga att

Österrike Storbritannienporativistiska länderna och Spanien ärsamt
tvånågot vertikalt nordiska länderna. Dekönssegregerade deänmer

deldimensionerna dock endast till visstyder attsammantagna va-
diskuterade välfärdstypo-riationen i könssegregering följer den ovan

typologilogin. Esping-AndersensDen slående avvikelsen frånmest
i denna studieändå USA och Storbritannien motpolerär äratt av
betydligt liktkönssegregering. Storbritannien i avseendedettaär mer

de två konservativ-korporativistiska länderna.
typologi har kritise-Inledningsvis nämndes Esping-Andersensatt

hävdatsför sakna uttalat genusperspektiv. harDet attrats att ett t.ex.
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förnyckelbegrepp dekommodiñering intehans är anpassatett av
sambandetpåkvinnors det fokuserarposition eftersomanalyser av

tredje kom-till dennämnvärd hänsynoch marknad,mellan stat utan
hävdat välfárdsstateriställetfamilj. Sainsbury 1996 har attponenten

grunden förutifrånutifrån basis of entitlements, dvs.skall studeras
kvinnorsutvärderavikt förvilket speciellsociala rättigheter, är attav

könssegregeringskillnader ivälfårdsstaten. Förståelsenisituation av
just variationerviddärför öka vikt läggsländer kanmellan när större

för-bådesociala rättigheter,länder vad gäller kvinnorsmellan som
ländernanordiskavärvsarbetande, mödrar och hustrur. deI är t.ex.

medborgarskap. Dessautsträckning baserade pårättigheter i högre
övriga län-debarnomsorghar dessutom bättre utbyggdländer änen

Österrike rättigheternaSpanien däremotoch baserasderna. I mer
framskjuten rollfamiljen, dvs familjen harförvärvsarbete och en mer
mycket underut-länder har dessutominom välfärdsstaten. Dessa en

Storbritannien,Vidare flera studier påvecklad barnomsorg. pekar att
välfärdsstatändå haruniversella bidragssystem,ryktetrots ett enom

Sainsbury, 1996;jämförfamiljen har framskjuten rolldär en
välfårdsstater vadmellanHarris, skillnadCrompton och 1997. Denna

familjentill individen kontragäller på rättigheter knutna är ensynen
redovi-resultatåtminstone delvis framgår deskiljelinje somavsom

vertikaltmindrekapitel. nordiska ländernai detta De är t.ex.tresats
Österrike, Storbritannien. USAkönssegregerade Spanien ochän pas-

utifrån ovanstå-eftersom viinte heller in i dessa tvådock grupper,sar
vertikala köns-förvänta denskulleende attresonemang snarare oss

länderna.nordiskai desegregeringen något högre i USA än trevar
långtgåendetid fördock komparativa studierbehövsDet över att mer

mellan intematio-sambandskall kunna dras eventuellaslutsatser om
välfárdsstatensomfattning ochnella variationer i könssegregeringens

utformning.

Wadensjö,särskilt Eskilvill rikta tack till JohanFritzell, Inga Persson,Jag ett
synpunkterför värdefulla kommentarer ochChristina J och Eva Sundströmonung

versioner detta kapitel.tidigarepå av
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kvinnorglastak fördetFinns ett

arbetsplatsersvenskastudieEn av

näringsliv 1970-1990i privat

TROND PETERSENM. MEYERSONEVA

for kvinnorglastakFinns det4.1 ett

åren. Lö-de sista 30arbetsmarknadenframsteggjortKvinnor har
arbetarochmellan kvinnormycket små männeskillnadema är som

i länderarbetsuppgifterlikartademedarbetsgivareför somsamma
USA. genomsnittligtkvarstårLikväloch iSverige, Norge stortett

Sverigei Dettaochkvinnormellan mänlönegap gruppengruppen
arbetsmarknaden:befattningssegregeringensin grund iharlönegap

välbetalda seochlågbetalda befattningararbetar mänkvinnor
befattnings-Ovanför vissSnartland, 1997.MeyersonPetersen, en

nivå benämnsunderrepresenterade. Dennakraftigtkvinnornivå är
Walljournalister iintroducerades tvåglastak,ofta term avsomen

tolkasglastak kanInnebörden i begreppetJournal 1986.Street som
vid rek-ochbefordranvidarbetsgivarediskrimineraskvinnoratt av

karriärutvecklingvissbefattningar medtillrytering typ av
litealltförglastaket för kvinnorhar skrivitsMycket sys-menom

finns ArbetsrapportKvinnomaktutredningenstematisk kunskap I
närhetenglastak Ikvinnorsfrågan: Varställsseptember 1996 är

be-kunnatintefråganbetonggolv Detta ännuärmännens somav
medproblemetforskningslitteraturenframgår dock iDet attsvaras.

skandinaviskai deallvarligttoppositioneripå kvinnorbristen är mer
Birkelund,Wright, Baxteri Storbritannien och USAländerna än

1995.

l Snart-Petersen,för Norge:Snartland, 1997a;Sverige: Petersen,MeyersonSeför
1995.för Morgan,Olsen, 1997; USA: PetersenBeckenland,

2 förkastaslöneskillnader kanhuvudorsak till dessaProduktivitetsskillnader som
Snartland, 1997 b.8aPetersen, Meyerson

3 1991,Billing,1991;of Labor,1990; U.S. DepartmentGlinowSeMorrison
Solberg, 1995.1992; DrageCooper,Davidson

4 mycket1996; denHultin1994;studierna Blomquistde empiriskablandSe annat av
Kvinnomakt-idiskussionen1938: 443-444;diskussionen i Kock,insiktsfulla samt

1996.utredningen,
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kapitelDetta resultaten omfattande undersökningpresenterar av en
kvinnors och fördelning olikapå befattningar: Finns detmäns ettav

för kvinnorglastak och i så fall vilken nivå i befattningshierarkinpå
frågor besvaras.Fyra fördelarHur sig kvinnor och i befattnings-män

hierarkiema på arbetsplatserna i det privata näringslivet i Sverige
har denna fördelningHur förändrats perioden tillunder 1970 1990

Vilka faktorer har betydelse för fördelningen kvinnor och påmänav
de olika befattningsnivåema har betydelsen dessa faktorerHur av
förändrats under den studerade perioden

första avsnittetI det diskuterar vi forskning befattningssegre-om
gering på arbetsplatser. Vi distinktion mellan arbetsgivarensgör en
handlingar och den anställdes handlingar för skiljakunna mellanatt
diskriminering och andra selektion befattningar.till detItyper av

avsnittetandra beskriver vi det datamaterial till grund förliggersom
den empiriska beskrivningen, bland unik information befatt-annat om
ningar, individers arbetstider och löner. det tredje avsnittetI visar vi

kvinnor kraftigt underrepresenterade högsta befattningsni-är deatt
våema. I det fjärde avsnittet redogör förvi faktorer kan för-tre som
klara underrepresentationen kvinnor toppbefattningar:av

Kvinnor oftare betydligt i respektive befatt-är än männenyngre
ningar.
Kvinnor arbetar betydligti högre utsträckning deltid färreoch
antal arbetstimmar än män.

viktigasteDen faktorn bakom befattningssegregeringen kvin-är
val utbildning.nors av

Civilingenjörer och civilekonomer de vanligast förekommandeär
utbildningskategoriema i toppbefattningar i det privata näringslivet
och kvinnor underrepresenterade i dessa utbildningar. avsnitt femär I

Ävensammanfattar vi våra empiriska analyser. arbetsgivare harom
begränsat urval kvinnor rekrytera till toppbefattningar ochett att yng-

kvinnor allt får tillgång till de högre befattningsnivåema finnsre mer
fortfarande fall där kvinnor med lika kvalifikationer intemännensom

toppbefattningama.når Om detta beror dessa preferenser,på kvinnors
anpassning till familjeförhållanden eller arbetsgivamas inteval heltär
klarlagt vår studie tyder på kvinnors anpassning till familjenattmen
spelar roll.storen

Vad beror4.2 befattningssegregering på

I analysen arbetsgivaren diskriminerar kvinnor i rekryterings-av om
och tillsättningssituationer försöker vi skilja på arbetsgivarens val och
handlingar och individemas handlingar, exempelvis individersegna
val utbildning och arbetstid även dessa val kan indi-utgöraav om en

ll0
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traditionellaanpassning till familjesituation, uttryck förvids etten
förväntar sigeller beslut vad individerkönsmönster beror på avsom

kartlägger vi såle-denna studiearbetsgivarnas val och handlingar. I
berorolika befattningarfördelningen kvinnor och pådes mänom av

arbetsgivaresenskilda individemas handlingar och val eller pådepå
val tillDistinktionen viktig policyåtgärder bördåär orsa-anpassas

befattningar. Ombristen kvinnor och välbetaldakerna till på i högre
dessa be-kvinnor iarbetsgivares handlingar inte har med bristen på

riktaspolicyåtgärder iställetbör forskning ochfattningar göra,att
utbildningsval, yrkes-kvinnorshåll exempelvis frågorannat mot om

familjesituation.val och
toppbefattningarvanlig förklaring till bristen kvinnor iEn är att

befordran,rekrytering ochansvariga för är mot-män, anses varasom
kantill kvinnor Motiven kan variera. Ettståndare på topposter. vara

befatt-lika själva på högaföredrar individer demärmänatt som
till dessakvinnorningar Motstånd rekryteraKanter, 1997. mot att

uppfattagrund fördomar. kanbefattningar kan också ha sin i Män att
kvinnor kankvinnor mindre lämpliga ingå i ledningsgrupper,är attatt
ombordemotionella påalltför och oförutsägbara. Kaptenenvara

varförfrågan hanWhitbread-båten Steinlager, Blake, svarade påPeter
jordeninte hade några kvinnliga besättningsmän ombord under runt

with men. Ande-kappseglingama compatibleWomenatt notare
alltför oli-i Blakes tolkas kvinnormeningen uttalande kan ärattsom

individer kan inteka och består alltför olikamännen ett team som av
kappsegling jorden.vinna runt

bevara sinAndra motiv kan höra med försökermänattsamman
Reskin, 1988;maktställning och sina privilegier vis-å-vis kvinnor

också bero påBristen i toppbefattningar kanAcker, 1990. kvinnor
mindre kvali-diskriminering.statistisk Om kvinnor som grupp anses

tillhörñcerad chefer enskilda individerså kommerän män, somsom
diskriminerade till derasden bedömas hänsyn tasutan attattgruppen

kvalifikationer Bielby olika former1986. DessaBaron, avegna
diskriminering och påverkaspåverkar efterfrågan kvinnor av ar-

faktorerval befordra.betsgivarens rekrytera, och Dessaavsättaatt
befattningarpåverkar efterfrågan på kvinnor till vissa typersom av

°för efterfrågefaktorer.kallas
Även rekryteringarbetsgivaren vidinte diskriminerar kvinnorom

befatt-befordran kan fördelningen kvinnor och olikaoch mänav
utbildningningsnivåer skilja sig mindre iåt. kvinnor investerarOm

deltidväljer andra utbildningar arbetareller kvinnorän män, merom

5 omfattande diskussion 1997.För MeyersonPetersenmeren se
6 för diskriminering.Se Rosén 1994 överblick ekonomiska teorieren omav
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exempelvis familjeskäl, karriärmöjligheterså kommer lön,än män av
svårighetsgradenoch i arbetsuppgifter skilja sig mellan kvinnoråtatt

och Och detta inte för arbetsgivarens valuttryckmän. utanettsom
utfall enskilda anställdas handlingar. slagsval och Dettaettsom av

faktorer påverkar kvinnors och fördelning olikamäns typersom av
befattningar kallas för utbudsfaktorer.

för förståLåt betydelsen utbudsfaktorema lite närma-attoss av se
utbildningsvalet. organisationer anställda till led-på tillsätterNärre

ningsbefattningar har möjligade tillgång till begränsat urvalett av
kandidater. Delvis beror urvalets intern- ellersammansättning på ex-
temrekrytering och delvis potentiella kandidaters val utbildningav

tidigare.år Sverige fanns för varje utexaminerad10-20 I det 1975
kvinnlig civilingenjör civilingenjörermanliga. Från detta urvalll av
kunde arbetsgivaren rekrytera 1990-talet.blivande chefer på

exempelvis Norge fanns det för varje utexaminerad kvinn-I 1994
manliga.7civilingenjörlig 19

efterfråge-Förutom och utbudsfaktorer finns institutionella fakto-
kan förklara bristen kvinnor i chefsbefattningar, exempel-rer som

vis lönestrukturen, tillgång barnomsorg och utbildningssystemet.på
Människor drivs karriär många olika skäl såsom lustgöraatt attav

makt,arbeta, prestige och ekonomiska incitamentenDe ärpengar.
viktiga flera skäl. Pengar det möjligt för kvinnor ochgör män attav

förköpa tjänster klara hem och hushåll. Möjligheten köpa tidatt att
kan i sin underlätta karriären och kvinnors möjlighetertur att succes-

sigsivt på och utmaningar i arbetslivet. detIta mer ansvar senare av-
seendet det skillnader tidi möjligheter köpa denna i olikaär stora att

Sverigeländer. och har mycket sammanpressad lönestrukturNorge en
och inkomstskatterhöga jämfört med Storbritannien ochländer som

SkattesystemUSA. och andra institutionella hushål-förhållanden ger
len ekonomiska förutsättningar i de köpa hushålls-länderna attsenare
tjänster och därmed frigöra tid och energi. påverkar i sinDetta tur
kvinnors möjligheter befattningar goda karriärutsikterpå medatt satsa

pigdebatten ise Sverige: Påhlsson och i1994; Norge:Norrman,
Kitterød, 1996.

finns vissaDet empiriska belägg för sammanpressade löne-denatt
fördelningen i de skandinaviska incitamentländerna har skapat svaga
för kvinnor karriär ochpå därmed nå chefsbefattningar. Blauatt satsa

Kahn 1996 visar i ochdet totala lönegapet Norgeävenatt om
Sverige mindre i andelen i lägre delenUSA kvinnor denär än är av
lönefördelningen betydligt högre i de skandinaviska länderna. Efter-

7För genomgång ekonomiska teorier befattningssegregering med avseendeen av om
kön, 1997.på Jonungse
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mindre imycketvälbetaldalågbetalda ochmellanskillnaden ärsom
genomsnittliga löne-i USA,och i NorgeSverige än rapporter omger

förut-kvinnorsbildofullständigochmellan kvinnor män avengap
KahnBlauarbetsmarknadema.skandinaviskadepåsättningar

löneskillnader-de allmännaökningvidarevisar1997 att trots aven
ochkvinnormellanlönegapet mänl980-talet harunderi USAna

till flertillträdefåttkvinnorbland påberorminskat. Detta attannat
arbetsmarknaden.amerikanskadenbefattningarvälbetalda

be-till högrerekryteringgällerdetKahn pekarBlau näratt
jämlik-mellanintressekonfliktfinnas visskan detfattningsnivâer en

jämställdhet. Jumindredestojämlikhet,jämställdhet.och Juhet mer
yrkes-incitamentenstarkareklasskillnader, desto är att satsastörre

klassgränsersigmöjlighetfinnsdet överkarriär förutsatt röraattatt
befattningar medfinns ikvinnorandelenkanoch desto större som

bli.karriärutveckling komma att
förutsättningar påkvinnorsförviktigharBarnomsorg ansetts vara

tillgång påkankarriärendelenden tidigarearbetsmarknaden. I av
barn.anställda med smågod kvalitetbarnomsorg gynna yngreav
barnkostnaderna församtidigtoch bra barnomsorgbilligMen gör att

vilket i sinflerfamiljer skaffar barntillvilket kan ledaminskar, turatt
Sverige underinträffat ikan hakvinnors karriär. Dettaförsvårakan
övergripandeihögst Fördå fertiliteten Europa.l980-talet en mervar

1997.Petersen,diskussion, Meyersonse
århundra-sammanflätatarbetslivetochUtbildningssystemet är sen

utbildningarfrån vissapersonalArbetsgivare rekryterartillbaka.den
civil-exempelvisgjordel980-taletförrän påandra.inte från Intemen

ochverkställande direktörerblandverkliga inträdesittekonomer
Kvinno-företagen.börsnoteradesvenskatoppbefattningar i deandra

civilingen-blandbland civilekonomerrepresentationen starkare änär
behov kanarbetslivetsochutformningUtbildningssystemetsjörer.

befattningssegregeringen.roll forockså spelaföljaktligen en

databasenBeskrivning4.3 av

SAF/LO/PTK-områdetlönestatistik fråntillVi har tillgång som sam-
innehållerdatapersonalregister. Dessaarbetsplatser frånpålats in

privatabransch i denför varjeinformation tjänstemänbland annat om
bank-ochförsäkrings-förhandlingsområde,inom SAF:ssektorn utom

informationtillhandahållitMedlemsföretagen har ettbranschema.
tjänatLönestatistiken hartill och med 1990.från 1970enhetligt sätt

löneförhandlingama.för de årliga centralaunderlagsom
delartillavtalsområdeskoderArbetsplatsdata innehåller storasom

Vidareregiongeografiskbranschkoder,medöverensstämmer m.m.
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finns for varje anställd information kön, ålder, yrke, lön, arbetstid,om
utbildningskategori och utbildningsnivå.

tjänstemännen finnsFör befattningssystem, BNT, ärett stan-som
dardiserat så viss befattningskod arbetsplats inom vissatt en en en
bransch med befattningskod föröverensstämmer samma en annan ar-
betsplats och i bransch. BNT-systemet innehåller brettS1en annan
definierade befattningsgrupper. varjeInom ytterligaregörsgrupp upp-
delning med avseende på svårighetsgrad, dvs. hierarkisk nivåskikt-en

7.8ning. Graderingen poängskala mellan och varjeär 1 Inom be-en
fattningsområde finns antal befattningar med specificerad svårig-ett
hetsgrad. Totalt varierar antalet befattningar mellan 276 och 345 un-
der den studerade perioden.

Befattningskoderna täcker hela spektret tjänstemannabefatt-av
ningar, bland chefs- och expertbefattningar, under den studera-annat
de perioden 1970-1990. Verkställande direktören och andra lednings-
gruppsmedlemmar ingår däremot inte datamaterialet.i överblickEn

datamaterialet i tabell 4.1.av ges

Tabell 1 Beskrivning data för för perioden 1970-1990tjänstemänav

Antal Antal Antal Andel Antal Antal Antal Antal Medel- Medel-Medel-an-
ställda kvinnor män kvinnorbefattnarbets- bef-arb. lönbran. lön lön

% ochni- platser pl.enhet kvinnormän
váer

1990 391997 135581 256416 34,6 280 22031 146940 92,71 74,63 102,27
1985 380513 124423 256090 32,7 279 20669 145070 63,03 50,03 69,35
1980 381702 117798 263904 30,9 281 19769 148461 44,06 34,56 48,30
1978 367207 110460 256747 30,1 271 18457 144309 37,19 28,93 40,74
1975 351459 100050 251409 28,4 345 15894 135340 29.09 21,83 31,98
1970 299154 73318 222472 24,8 256 13779 108121 17,09 11,46 18,94
Not:l kolumn5 ingår51befattningsomráden alla betattningsniváemasamt deolika inomdessa
befattningsomráden

Antalet tjänstemän ökade från 299 000 till under perioden392 000
1970-1990. Andelen kvinnor ökade från till24,8 34,6 I Pe-procent.

Meyerson 1997, tabell 2.2 framgår befattningsgrupper-tersen att
förändrats under den studerade perioden. fanns 61 befattnings-Detna

år 1970, år 1975 antalet år antalet71, 1978 49 och år-grupper var var
1980, 1985 och 1990 antalet befattningsgrupper51. Av de 61en var

fanns 1970 har försvunnit25 under perioden. de flestaI befatt-som
ningsgruppema finns möjlighet till många förflyttningar längs be-en
fattningshierarki. Under åren 1970 till hade1975 80 be-procent av

8BNT-systemet fram redan 1955. Syftet med informationsamlatogs systemet attvar
löner och inte lön på specifika befattningar individer.att sätta ellerom
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svårighetsgrader,fattningama fyra eller fler befattningsnivåer, 1978
ökade denna andel till 94-98 procent.

befattningsgrupp har för-Möjligheterna karriär inomgöraatt en
befattningarperioden. fördelningenändrats under Tabell visar4.2 av

Vikarriärsteg karriärsteg. finnermed få och befattningar med många
frånbefattningar med befattningsnivå har ökatnivå lägstalatt som

till På gång43,1 mellan och 1990.18,0 1970procent procent samma
har befattningar befattningar med denmed många karriärsteg och

underhögsta svårighetsgraden ökat från till42,6 52,07 procent sam-
period. har antalet befattningsnivåerDet således skett ökning ima en

tillgängliga inom olika befattningama.deärsom

och högstaTabell Procentuell fördelning befattningar lägsta4.2 påav
befattningsnivå befattning för perioden 970- 9901inom

1970 1975 1978 1980 1985 1990
BefattningsniváMin. MinMax Min Max. Min Min. Max Min. Max. Max.Max.

43,11 18,0 0,0 39.4 0,0 46.9 0,0 49,0 0,0 43,1 0,0 0,0
2 23,0 1,6 32,4 2,8 43,1 2,0 43,1 2,040,8 2,0 39,2 2,0
3 34,4 4,9 18,3 2,8 10,2 0,0 11,8 0.02,0 9,8 2,0 11,8
4 19,7 9,8 7,0 9,8 2,0 7,812,7 2.0 6,1 2,0 7,8 2,0

4,9 9,8 2,8 9,9 5,9 0,0 7,85 0,0 8,2 0,0 7,8 0,0
6 0,0 31,1 29,4 0,0 29,40,0 29,6 0,0 26,5 0,0 25,5 0,0

0,07 42,6 0,0 42,3 0.0 0,0 52,9 0,0 52,955,1 0,0 54,9
Summa 100,0100,0 100,0 100.0 100,0100,0100,0100,0100,0 100,0100,0100,0
Genomsnitt 2,7 5,9 2,0 6,2 6,2 1,7 6,25,9 1,7 1,7 6,2 1,7
Antal 61 61 71 49 5171 49 51 51 51
Notera:Tabellen konstruerad följandesätt.Först befattningdenlägstarespektiveberäknasförvarje
högstanivån kaninnehasinombefattningen.Befattningamabestäms BNT-kodenidatabasen.som av
Fördelningen befattningar har lägsta denhögstanivånberäknas.Tabellenläses:den respektiveav som
för 43,11990hade befattningamabefattningsnivá miniminivá och0befattningarprocent 1 Minav som

befattningsniváhade 1 nivá.endasom

Förutsättningarna be-karriär har förbättrats bådegöraatt attgenom
befattningarfintliga förändrats befattningar till-och attgenom nya

kommit. de befattningama och hadeAv 36 fanns både 19901970som
befattningsnivåerfem fler övriga hade1970 medan de 311990 än

antal nivåer.samma

kvinnor befattnings-4.4 Hur och fördeladeär män

nivå och hur har tidendetta förändrats över

Syftet med detta avsnitt dokumentera fördelningen ochär mänatt av
kvinnor de olika befattningsnivåemapå fördelning haroch hur denna
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tiden. I tabell fördelningen kvinnor ochförändrats 4.3över avges
olika befattningsnivåer.påmän

förFördelning och kvinnor befattningsnivåerTabell 4.3 påmänav
perioden 1970-1990. Procent.

19781970 1975
AndelAndel Andel Andel Andel AndelBefattnings- Andel Andel Andel avav avav av av

männenkvinnornakvinnornivå männenkvinnornakvinnor männenkvinnornakvinnor
resp.resp. resp.

nivånivå nivå
16,33 82,162,39 38,24 84,05 1,72 21,80 83,39 1.52

34.97 46,32 67.2914,28 44.63 10,90 46.51 62,84 9,68
26,61 27,4434,74 19,58 31,69 22.35 30,2515,64 23,02

28,99 6,10 8,91 9,836,48 33,72 7,25 7.85 35,14
13,48 16,63 1,66 4,111,00 2,38 15,50 1,28 3,17
4,93 0,11 0,17 1,290,71 5,27 0,13 0,99 5,60
1,20 0,01 0,01 0,260,15 1,20 0,00 0,16 1,17

100,01 100,01 100,00 99.99 99,99 100,01Summa
30.073,56 1,97 24,76 2,20 3,77 2,34Genomsnitt 3,71 28,38

1980 1985 1990
Befattnings-Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel AndelAndelav av av avav av
nivå männenmännenkvinnornakvinnor kvinnornakvinnor männenkvinnornakvinnor

resp.resp. resp.
nivå nivånivå

13,28 3,52 74,341,31 81,94 0,91 6,73 78,30 0,64
8,97 44,94 32,33 71,2969,09 7,46 39,74 72,13 6,88

29,29 39,50 44,7229,09 30,71 27,02 35,45 38,93 25,81
35,58 10,46 37,02 19,16 21,0111,60 14,55 16,03 37,89

4,82 10,5617,75 1,99 4,77 20,14 3,12 7,01 21,61
5.085,89 0,23 0,631,69 6,31 0,39 2,88 6,18
2.351,22 0,01 0,31 1,14 0,97 0,040,02 0,98

100,01 100,00 100,00Summa 100,00 100,00 99,98
Genomsnitt 3,82 2,44 30,85 2,91 34,593,92 2,69 32,70 3,95

För beräknas män befattningsnivåNotera: varje antalet respektivekvinnor denvarje samt
procentuellaandelenkvinnor varjebefattningsnivå.

genomsnittsnivå nivå.Medgenomsnitt förmänrespektivekvinnor andelkvinnoroavsettsamtavses

för harvisar den befattningsnivånTabellen genomsnittliga mänatt
kvinnorvarit konstant ZO-årsperiod, ungefär nivå Föröver en

till underhar den genomsnittliga befattningsnivån ökat från 32
period. skala frånDetta ökning befattningsnivå påär en av ensamma

kvinnornatill där den lägsta nivån och den Från1 högsta.1 7är att
genomsnitt har haft befattningsnivå svårighetsgrader lägrei två änen

svårighetsgrad.har detta minskat till 1männen nu gap
finnsKvinnor koncentrerade till låga befattningar det fåmedanär

kvinnor i toppbefattningar. har denUnder den studerade perioden pro-
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andelen kvinnor befattningama,centuella minskat i de lägre demen
fortfarande starkt i dessa befattningar. På de tvåöverrepresenteradeär

representation försumbar,toppbefattningsnivåema och kvinnors6 7 är
År andelen kvinnor i dessa be-ökat under perioden. 1970har varmen

fattningar varje kvinna nivå fanns 150 och0,86 För 6 mänprocent.
hade situationenför varje kvinna nivå fanns det 1990på 2007 män.

ochförbättrats. nivå fanns för varje kvinna på nivåPå 6 20 7män
nivåfanns för varje kvinna Sannolikheten finna på40 män. att en man

och nivå den10 högre finna kvinna på 7 256 gånger än att varenvar
högre.gånger
finns följaktligen befattningsnivåer dit kvinnor knappast når,Det

befatt-Mycket få återfinns påår eller kvinnorvarken 1970 1990.
förefaller realitet. Vad kanningsnivåema 6 och Glastaket vara en

ligga bakom detta

så få toppositionerVarför finns det kvinnor4.5

befattningshierarkierkvinnor placeras i kannågot lägreAtt än män
exempelvis skillnader ibero andra orsaker diskrimineringän som

utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetade timmar, bransch Till-osv.
data, speciellt information ålder, kön, utbildning ochgången på om

betydelsen indivi-arbetstider, det möjligt för undersökagör attoss av
kvinnor olika nivå-duella egenskaper för fördelningen ochmänav

i befattningshierarkiema.er
till enskilda indi-Med utgångspunkt från vår hänsynsträvan att ta

handlingar i statistiska beskriv-viders används två analyssätt den
förningen nedan diskussion, Meyerson, 1997.Petersenen se

arbetstid, antal arbetade timmar,Först studeras genomsnittsålder, ut-
bildningsnivå och för i befattningshier-utbildningskategori varje nivå
arkin. i genomsnitt karaktäris-beskrivning detDetta ärger en av som

individer befattning i befattnings-tiskt för de innehar vissen ensom
hierarki, exempelvis typisk utbildningskategori ochgenomsnittsålder,

karaktäristiskt för de indi-genomsnittlig arbetstid. exempelvisVad är
vider innehar befattningsnivå 7som

andra information individeranalyssättet iställetDet om varger
arbetstid och åldermed vissa karaktäristika kön, utbildning,såsom

i befattningshierarkien. har sannolikhethamnar Vilka störstgrupper
viss fing-befattningsnivå analysenhamna 7 Denatt ger ensenare

likartade individkarakte-ervisning huruvida kvinnor och medmänom
befattningama, exempel-ristika har lika chanser erhålla de högstaatt

chanservis kvinnliga och manliga civilingenjörer har lika attstoraom
chefsbefattningar. redovisar vi enbart deerhålla utrymmesbristAv ta-

hu-andra analyssättet och påbeller detrepresenterar svararsomsom
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har lika chanseroch egenskaperkvinnor med likartaderuvida män att
beskrivningarnastatistiska Pe-toppositioner För de övrigaerhålla se

1997.Meyerson,tersen

Ålder

befattningshierarkin,analyssteget visade högre iförstaDet att upp
för hela denprincipgenomsnittsålder. gäller idesto högre Detta stu-
genomsnittsåldertidsperioden. kvinnorsVidare ochderade är mäns

de hög-befattningsnivåemaöverensstämmelse lägrei de änmer
för kvinnorgenomsnittsåldemnivåerna, ochPå de högsta 6 ärre.

under hela tids-ungefär skillnadbetydligt lägre för års2-7än män,
År och år förår för 44genomsnittsåldemperioden. 1990 49 mänvar

befattningsnivåkvinnor på
befattnings-i dessaåldersskillnad mellan kvinnor ochDenna män

rela-kvinnor kanavspeglar flera omständigheter.nivåer Yngre vara
kvinnorarbetsgivare önskarutbildade äldre kvinnor.tivt bättre Omän

vadchefsbefattningar då de rekryterari krävs änatt personeryngre
omständighet kankrävs då rekryteras. En attmän varaannansom

och antaletdeltagande arbetsmarknaden ökatkvinnors att yngre
befattning,för dennatillgängliga och kvalificeradekvinnor, typ av

antalet äldrejämfört medarbetsgivare kan välja har ökatfrån vilken
kvalificerade kvinnor.

och könför åldersgruppTabell genomsnittliga befattningsnivånDen4.4
under perioden 1970-1990.

199019851970 1975 1978 1980
Åldersgrupp MänKv. Kv.Män Män Män Män Kv MänKv. Kv. Kv.

1,64 1,73 1,821,39 1,42 1,47 1,62-19 1.33 1,17 1,35 1,30 1,30
3,29 2,682,24 3,26 2,483,09 1,86 3,22 2,09 3,18 2,15 3,1920-30
3,90 3,073,85 2,793,70 2,27 3,85 2,41 3,83 2,54 3.83 2,6031-35
4,07 3,054,05 2,63 4,08 2,8536-40 3,82 2,17 3,98 2,37 4,01 2,50

3,072,86 4,183,87 4,08 2,56 4,1841-45 2,19 3,97 2,31 4,02 2,46
4,24 3,062,48 4,15 2,783,85 2,26 3,92 2,29 3,96 2,37 4,0246-50
4,16 2,952,27 3,93 2,43 4,04 2,563,76 3,83 2,28 3,90 2,3651-55
4,04 2,812,25 2,36 3,84 2,41 3,95 2,5756-60 3,56 3,69 2,29 3,79
3,94 2,693,87 2,543,33 2,24 3,46 2,16 3,59 2,36 3,71 2,3661-
3,95 2,913,82 2,44 3,92 2,693,56 1,97 3,71 2,20 3,77 2,34Total

befattningsnivánförkvinnornailäses följandesätt 1990 genomsnittligaTabellen denNotera. var
mänbefattningsnivá kvinnoroch i denna36-40ársáldem3,05ochförmännen4,07Skillnaden mellani

således befattningsniváåldersgrupp 1

toppbefattningar kan kvin-roll kvalifikation tillålder spelarOm som
andelfördelning åldersgrupper studeras. Huroch påmäns stor avnors

tillför rekryteringrespektive finns tillgängligade kvinnor män som
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toppositioner 35 år eller betydligt högreär Denna ärprocentyngre.
for förkvinnor varje år. Så 1990 39,1än män sent procentsom var av
kvinnorna och 28,9 år eller35 Det finnsmännenprocent av yngre.
flera äldre äldre kvinnor rekrytera till chefsbefattningar.män än att
Tabell visar4.4 i varje åldersgrupp har högremännenatt en genom-
snittlig befattningsnivå. Skillnaden har efterhand minskat. gäller iDet
synnerhet de åldersgruppema.yngsta

Arbetstid

Men ålder inte den enda faktorn spelar roll för kvalificeraär attsom
för chefsbefattning. Arbetstid och antal arbetade timmar har ocksåen
betydelse. I Petersen Meyerson 1997 framgår 27,0att procent av
kvinnorna arbetade deltid 1970, under 1980-talet andelen 40,0var

medan den 1990 arbetade i32,0 mycket li-Mänprocent procent.var
utsträckning deltid, halv 1975 och under3,0ten procent procenten

perioden 1980-1990.
Vidare kan vi konstatera högre i befattningshierarkin,att upp

desto andelen heltidsanställningar. Deltidsarbete minskarärstörre
starkt for varje befattningsnivå. högre i befattningshierarkin,Ju upp

färredesto deltider. På de högsta befattningsnivåema och6 arbetade7
0-10 kvinnorna och 0-3 deltid. Dessaprocent männenprocentav av

gäller för hela den studerade perioden. Bland kvinnormönster på de
lägsta befattningsnivåema, och2 arbetade deltid.40-50 procent
Andelen bland 0-3män procent.var

arbetarMånga deltid på de låga befattningsnivåema vilket kan
minska möjligheterna för kvinnor karriär. Bland de heltidsan-göraatt
ställda, kan ha de bäst förutsättningarna karriär,göra män-ärattsom

överrepresenterade. Kvinnorna arbetar deltid på varjeän männen mer
befattningsnivå.

Tabell visar hur4.5 arbetstider påverkar möjligheten nå högaatt
befattningsnivåer. Tabellen visar för och kvinnor arbetarmänatt som
heltid chansen for högre7-8 gånger nå toppositionemaär 6män att
och Bland deltidsarbetare7. sannolikheten nå dessa nivåer,attvar

Årspeciellt för kvinnor, i det noll. återfanns 0,061990närmaste pro-
alla heltidsarbetande kvinnor befattningsnivåpå jämfört7cent av

med 0,97 alla heltidsanställda de lägsta befatt-På tvåprocent män.av
ningsnivåema fanns hela 32,95 alla heltidsarbetande kvin-procent av

och endast 7,45 fanns blandSamma år de del-männen.procentnor av
tidsarbetande kvinnorna 0,17 befattningsnivåer-på de högstaprocent

och och bland6 7 6,56 deltidsarbetande kvin-Avmännen procent.na
fanns 41,95 på de två lägsta befattningsnivåema jämförtprocentnor

med 11,18 Sannolikheten deltidsarbetandemännen.procent attav en
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betydligteller 2befattningsnivå störrearbeta på lskullekvinna var
heltidsarbetandeSannolikhetenheltidsarbetande.för attän manenen

betydligtoppnivåema större äntvånågon deskulle arbeta varav
för allagällerförhållandenheltidsarbetande kvinna. Dessaför en

aren.

och kvinnordeltidsarbetandeheltids- ochFördelning mänTabell 4.5 av
1975-1990alla befattningsnivåer iför procent

19901985198019781975
KvinnorMänMän KvinnorKvinnorMänMän Kvinnor Män KvinnorBefattnings-

nivá
HellidsarbetandePanel

3,190,625.990,8612,221,47 15,09 1,2520,591,69
29,766,7936,1841,97 7,318,829,52 43,8945,2510,86
39,4225,7936,5330,74 27,0529,2830,26 28,3731.70 24,37

37,98 21,0037,13 16,6512,0935,688,08 35,23 10,2533,76
5,734,06 21,6520,212,632,16 17,821,53 16,7115,52
0,846,200,550,34 6,300,23 5,935,635,28 0,17

0,97 0,060,041,140,011,18 0,01 1,221,20 0,01
100,0100,0100,0 100,0100,0100,0 100,0100,0100,0 100,0Summa

3,96 2,992,782,52 3,923,833,78 2,413,71 2,25Genomsnitt

DeltidsarbetandePanelA
1,34 4,212,31 7,8614,8118,47 2,9624,98 4,219,611

37,749,8445,2149,20 12,2113,4949,86 18,01 50,5321,172
26,45 39,6626,19 33,7926,7223,55 29,5329,59 19,43 29,843
35,32 15,2911,3233,408,1230,63 6,60 32,6725,16 5,074
20,49 2,921,6917,9915,62 1,0812,38 0,7811,02 0,625
5,63 0,176,63 0,140,070,06 4,560,04 4,022,816

0,000,930,000,00 1,281,170,91 0,000,65 0,007
100,0100,0100,0100,0 100,0100,0100,0 100,0 100,0100,0Summa

3,84 2,762,542,32 3,783,632,07 3,45 2,213,18Genomsnitt
dåligkvalitet.Tabellendeltidsdatauteslutitseftersomför1970harstatistiskaunderlagetNotera:Det av

heltids-de20,69och procentheltidsarbetandemännenåterfanns1,69 de1975läses: procent avav
tillhörakvinnaskulleheltidsarbetandebefatlningsnivá sannolikhetendvs attkvinnornaarbetande en

högreänför heltidsarbetandebefaltningsnivá1 mycket manvar en

Även de högstanåförutsättningarnaarbetstid roll forspelar attom
nåchansheltidarbetarkvinnorbefattningsnivåema har sämre attsom

dockharchanserheltid.arbetar Derastoppbefattningama mänän som
1990.fortfarande årtidenökat är stortöver gapetmen

möjligheter-arbetstid forbetydelsenytterligare fångaEtt sätt att av
Pe-arbetade timmar.beräkna antaletkarriär i detaljgöra är attattna

toppbefattningar-kvinnor når1997 visarMeyerson atttersen som
deMentimmar veckalika mångaarbetar männen.per somna

mindre itimmarungefär 4-5arbetar debefattningsnivåemalägre 1-3
ocksåvisarResultaten när mänveckagenomsnitt attän männen.per
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och kvinnor arbetar antal timmar når högre befatt-männensamma
ningsnivåer kvinnorna, ungefär nivå högre.än en

Utbildning
Utbildning viktig kvaliñcerande faktor befattnings-för nåär atten

karriärsteg.°med utvecklade datamaterialet finns informa-Igrupper
tion utbildningsnivå frånenligt poängskala tilllmätsom som en
från grundskola l till doktorsexamen visar för varje be-7. Data att
fattningsnivå ökar den genomsnittliga utbildningsnivån med halven
grad för båda könen och för alla åren. de befattningsni-För högstatre

har kvinnornavåema i genomsnitt högre utbildning männen,än upp
1997.till hel grad högre. Se Petersen Meyerson,en

fullföljaFör vårt analysschema besvarar frågan:också huratt
påverkar utbildningsnivån möjligheterna höga befattningsni-nå deatt
våema genomsnittligaDen befattningsnivån med ökad utbild-ökar
ningsnivå för båda könen och för alla de studerade åren. förMen

utbildningsnivåvarje kvinnor placerade lägre i befattnings-är än män
hierarkin, till halv befattningsnivå lägre Petersen Meyer-upp en

Vidare1997. visar Petersen högre befatt-Meyerson attson,
ningsnivå, desto högre andel innehavarna har utbildningsnivå.högav
Sedan har detta högre1978 i utsträckning gällt kvinnor i de högsta be-
fattningsnivåema 6-7. Hur påverkar utbildningsnivån chanserna nåatt
toppbefatmingar För varje utbildningsnivå får utdelning imän större
form befattningsnivå vad kvinnor får Meyerson,Petersenänav
1997.

utbildningsnivånMen inte karriärutveckling.så mycketsäger om
Det val utbildningsinriktning kvalifikationär avgörsnarare av som
och förutsättningarnadärmed for nå i befattnings-toppnivåemaatt

1hierarkin Arbetsgivare bryr sig inte förstai hand antalet år i ut-om
bildningssystemet kvalifikationerkunskaper ochutan snarare om
inom visst definerat arbetsområde datakunskap,exempelvisett som
företagsekonomi och juridik. arbetsplatsannonserI söks medpersoner
specifika kvalifikationer. Psykologer blir sällan verkställande direktö-

däremotblir civilingenjörerDet och civilekonomer.rer.
Tabell information4.6 fördelningen samtliga anställdager om av

respektive anställda på befattningsnivåema 6 och olika utbild-7
ningskategorier.

9SeJonsson 1996 för överblick skillnader i utbildningsnivåer mellan ochmänen av
kvinnor.
m beaktaMan bör kvinnorna i dessabefattningar.att är än männenyngre
H Betydelsen kvinnors och utbildningsval, 1997.Brown Corcoran, Förmänsav se

historisk kvinnorsgenomgång och utbildningsval, l997a;Jonsson,mänsen av se
1997b.
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anställdasamtligautbildningskategorierFördelningen påTabell 6 av
elleranställda befattningsnivåerna 6 7på irespektive procent

periodenunder 1970-1990

199019851978 198019751970
Topp Alla ToppAllaAlla Topp Alla ToppTopp Alla ToppAllaUtbildning

52.5 23,316.8 52,7 19,717,0 54,119.8 54,9 16,6 55,062,6Uppgiftsaknas
2,97,3 7,02,52,2 7,2 2,42,1 7,3 2,4 7,14,9Allmängrundutbildning

0,3 0,30,3 0,40,4 0,2 0,30.4 0,3 0,4 0,30,2Humanistisk
0,2 0,1 0,20,10.2 0,1 0,20,1 0,1 0,10,1 0,1Pedagogisk

samhällsvetenskaplig
9,5 5,29,26,4 5,76,8 8,5 6,5 8,87,2 6,0utbildningar 5,9Diverse
0,7 2,20,8 2,73,5 0,9 3,32,9 0,9 3,6 0,9utbildn. 0,7Ekonomi,lägre
1,51,3 5,8 5,50,90,8 5.6 5,70,6 0,8 5,5Civilekonomutbildning 5,5
0,8 3,90,9 3,93,50.9 3,1 0.90,3 0,9 2,6Sam 1,5FK,FM,Jur,

0,20,0 0,2 0,00,10,0 0,2 0,00,0 0,1Sam 0,0 0,1FL,FD,Jur.,
Teknisk

15,6 16,814,4 17,213,3 18,419,3 13,0 18,911,5 18,1 13,1Diverseutbildningar
4,4 8,86,0 11,87,6 14,016,9 8,1 14,59,8 9,0 15,5lngenjörsutbildning

22,3 5,1 22,621,3 4,63,4 21,3 3,819,2 3,1 20,1Civilingenjörsutbildning2,4
2,01,6 0,51,2 0,50,8 0,4 0,8 0,50,2 0,6 0,4FK,FM,Naturvet.

3,2 0,3 3,33,1 0,30,2 3,0 0,32,4 0,2 2,90,2FL,FD,Naturvet
0,2 0,1 0,20,20,3 0,2 0,40,1 0,2 0.3 0,2kommunik. 0,1ochTransport
1,0 0,8 1,30,60,3 0,9 0,3 0,90,2 0,2 0,9Várdyrken 1,5

0,4 0,81,10,5 1,5 0,51,3 0,4 1,4 0,4 1,40,2Lantbruk
0,60,2 0,6 0.20,70,3 0,6 0,2 0,5 0,20,2 0,3Servlceynten

0,2 0,10,2 0,00,00,0 0,0 0,1 0,0 0,1Utbildningsaknaslejhän- 0,1 0,1
huvudgmppförligt spec.

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0Summa
andradenanställda utbildningmedanförsta fördelningen allaFör den kolumnenNotera varje avger

Uppgift försaknasbetattningsniváema utbildning.6ooh7fördelningen anställdavisarkolumnen av
betattningsnivá-lågaförderegistreratanställdavårt Vanligtvis utbildningintede i urval.delarstora av

lägstaanställda degäller deflestafallendeviktigt bortfallet idärutbildning mindre dvs.sessomema
nivåerna.

speciellt på be-ochnäringslivet,utbildningsgruppen inomDen största
civil-ochingenjörertekniker exempelvisochfattningsnivåema 6 är

befattningsni-anställdadehadeingenjörer. 1970 19,2 procent av
siffran 22,6och årcivilingenjörsutbildning 1990våema 6-7 pro-var

bådecivilekonomerbefattningsnivåerPå dessa 5,5 procentcent. var
utbildnings-underrepresenterade i dessaoch 1990. Kvinnorna1970 är

kom 53,5befattningsnivåema 6-7de anställda ikategorier. Av pro-
anställda i vårtsamtligatekniska utbildningar 1990. Avfråncent ur-

utbildning.dennaval hade 25,8 typprocent av
pri-urvali vårtoch kvinnornabeskriver hurTabell 4.7 männen av

tydligvisarTabellensig olika utbildningar.vatanställda fördelar på en
samhällsveten-utbildningsområdenkvinnor ikoncentration somav

underrepresentation in-administration och tydligjuridik ochskap, en
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Årtekniska för varje kvinnlig ingenjörde områdena. fanns1970om
Åroch varjeför kvinnlig civilingenjör 82 199099 män män. mot-var

förändring. år ha-svarande siffror respektive betydande Detta42 en
ochde arbetsgivare välja ingenjörer 1mellan 42 mänatt som varen

fanns årkvinna. varje kvinnlig civilekonom 20 1970För mänsom var
vad gäller utbild-och år 1990. Könssegregeringen2 män storvar

området frånoch framför allt gällde det inom det tekniskaningsval
flest chefervilket rekryteras.

anställda M respektiveTabell Fördelning samtliga7 i mänprocent av
kvinnor utbildningar kvinnor % KK på olika samt procent

utbildning för perioden 1970-1990inom varje

19781970 1975
%K %KUtbildning M K %K M K M K

36,9Uppgiftsaknas 30,7 49.7 68,7 35,6 49,7 67.557,7 77,5
10,9 46,3Allmängrundutbildning 4,0 7.6 38,8 5,4 11,0 42,7 5,4

0,3 38,0 49,6 0,2 0,5 51,0Humanistisk 0,1 0.2 0,5
26,00,1 0,1 23,1 0,1 0,1 27,6 0,1 0,1Pedagogisk

samhällsvetenskaplig
utbildningar 4,0 11,4 48,4 5,2 15,3 54,7 5,2 16,1 57.3Diverse

9,4Ekonomi,lägreutbildn. 1,0 0,1 3,8 1,2 0,2 6,8 1,2 0,3
6,8 8,7Civilekonomutbildning 0,7 0,1 4,7 1,1 0,2 1,1 0,2

Sam. 0,4 15,8FK,FM,Jur, 0,1 8,7 1,1 0,5 14,9 1,1 0,5
SamFD.Jur., 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 18,3FL,

Teknisk
14,8 3,1 1,7 3,6 1,8 4,2Diverseutbildningar 1,5 17,8 17,8

Ingenjörsutbildning 12,9 0,4 1,0 11,5 0,4 1,1 11,5 0,3 1,3
4,0Civilingenjörsutbildning 3,1 0,1 1,2 4,2 0,3 2,6 4,7 0,5

20,50,2 0,2 19,3 0,4 0,3 20.8 0,3FK,FM,Naturvet 0,5
0,0 3,7FL,FD,Naturvet 0,2 0,0 2,8 0,3 0,0 3,0 0,3
0,1 8.1Transportochkommunik. 0,1 0,0 11,2 0,2 0,1 7,8 0,3

Várdyrken 46,3 66,5 0,6 67,20,2 0,4 0,1 0,5 0,1
2,3Lantbruk 0,3 0,0 1,7 0,5 0,0 1,7 0,6 0,0

18,1Servioeyrken 0,2 0,1 0,3 0,1 13,6 0,3 0,115,7
saknas/ejhån- 39,1Utbildning 0,1 0,1 22,4 0,1 0,2 36,3 0,1 0,1

föriigt huvudgruppspec.
Summa 100,0100,0 24,8100,0100,0 28,4100,0100,0 30,1

Tabellen fortsätter sida.på nästa
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tabellpåFortsättning

1980 19901985
Utbildning M K %KK %K M K %K M
Uppgiftsaknas 48,7 66,2 36,9 60,0 39,548,0 62,5 38,8 48,6
Allmängrundutbildning 10,9 46,3 48,9 50,45,6 5,6 10,9 5,3 10,3
Humanistisk 0,2 0,4 51,0 65,60,2 0,5 58,8 0,1 0,5
Pedagogisk 36,20,1 0,1 26,0 0,1 0,1 34,0 0,1 0,1
samhällsvetenskaplig

Diverseutbildningar 5,2 16,8 4,9 67,049,1 18,0 64,1 4,8 18,3
Ekonomilågreutbildn. 26,71,2 0,3 11,4 1,0 0,5 18,4 0,8 0,5
Civilekonomutbildning 30,21,2 0,3 10,7 1,5 0,8 20,3 1,6 1,3
FK,FM,Jur.,Sam 1,1 0,5 16,3 1,1 0,6 21,7 0,9 0,6 26,8
FL, Sam. 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 18,2FD,Jur,

Teknisk
20,2 5,6Diverseutbildningar 18,4 1,9 4,5 2,5 22,0 3,5 7,7

Ingenjörsutbildning 10,9 2,30,3 1,4 8,8 0,3 1,8 6,5 0,3
Civilingenjörsutbildning 5,3 0,7 5,2 6,4 1,1 7,4 6,9 1,7 11,5

29,2FK,FM,Naturvet 0,5 0,4 22,2 0,6 0,4 25,3 0,6 0,4
FL,FD,Naturvet 0,4 0,0 5,4 0,4 0,1 7,6 0,4 0,1 10,6

kommunik. 0,2 0,1 8,5 10,1Transportoch 0,2 0,0 8,8 0,2 0,0
Várdyrken 0,1 79,00,7 70.5 0,2 0,3 1,8 79,51,5
Lantbruk 0,7 0,1 4,4 0,7 0,1 6,9 0,2 15,20,5
Serviceyrken 0,3 0,1 18,9 0,2 0,2 24,4 0,2 0,2 31,9
Utbildning 0,1 0,1 39,0 0,2 0,2 30,9 0,2 0,2 36,6
förlig huvudgruppspec.
Summa 100,0100,0 30,9100,0100,0 34,632,7100,0100,0

Tabell visar fördelningen kvinnor utbildningskate-4.8 och påmänav
gorier för dem innehar befattningsnivå 6 och visar sigDet attsom
kvinnorna dessa befattningsnivåer fördelning vad gäl-har en annan

utbildningsbakgrundler vad nivåer har. Blandpå dessaän männen
kvinnorna andelen med teknisk lägre.utbildning betydligtär en
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eller anställdabefattningsnvivåerna 6 7FördelningTabell 4.8 i procent av
förutbildningarolikarespektive kvinnor K påMmän

perioden 1970-1990

199019851978 19801970 1975
M KM KK M KK M K MMUtbildning

23,4 23,0 28,419,922,8 16,7 24,519,7 42,2 16,5 22,9 16,9Uppgift
2.8 4,22,5 3,92,5 2,4 3,63,6 2,4 4.3 2,2grundutbildning 2.1Allmän

2.20,3 3,1 0,30,3 2,911,4 0,3 7,10,4 6,0 0,3Humanistisk
0.4 0.2 0,10.4 0,20,2 1,0 0,20,1 0.0 0,1 1,4Pedagogisk

samhällsvetenskaplig
10,85,6 11,6 4,912,26,4 10,7 6,37,2 8,4 6,8 15,0utbildningarDiverse
1,82,8 2.32,9 2,75,0 3,5 4,1 3,42.9 6,0 3,6Ekonomi,lägreutbildn.

5,310,2 9,55,6 8,6 5.76,0 6,4 5,6 8,6Civilekonomutbildning 5,55,5
3,7 6,73,8 7,33,5 7,21,5 4,8 2,6 7,9 3,0 7,1FK,FM,Jur.,Sam
0,2 0,30,2 0,40,72,4 0,1 0,0 0,1 1,0 0,10,1FD, Sam.FL, Jur.,

Teknisk
3,34,7 3,5 17,518,6 17.518,2 2,4 19,4 2,9 19,0 5,1utbildningarDiverse

12.1 0,6 9.2 0,714,6 1,0 14,2 0,716,9 1,2 1,4Ingenjörsutbildning 15,7
23.0 15,422,5 13,68,6 21,5 11,519,3 3,6 20,2 9,3 21,4Civitingenjörsutbildning

6,1 1,9 4,94,6 4,7 1,42,4 3,6 0,7 1,10,6 0,7FK, NaturvetFM,
3,3 4,03,2 4,52,4 2,9 4,3 3,0 6,1 3,1 5,76,0NaturvetFL,FD,

0,0 0,2 0,00,0 0,20,1 0,0 0.3 0,0 0,3 0,0 0,4kommunik.ochTransport
1,0 6,79,0 0,9 7,54,8 0,9 4,3 0,8 9,1 0,8Várdyrken 1,5

1.0 0,8 0,91.20,0 1,4 0,0 1,4 0,5 1,5 0,71,3Lantbruk
0,6 0,10.6 0.20,5 0,0 0,7 0,00,3 0,0 0,6 0,0Servioeyrtten
0,00,0 0,0 0,10,0 0,0 0.0 0,0hän- 0,0 0,0 0,0 0,0saknas/Utbildning

förlig huvudgruppspec.
100.0100.0100.0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0Summa

olikaför deochtoppbefattningama 6 7chanserna nåVilka dåär att
chan-harTabell visar kvinnorutbildningskategoriema 4.9 sämreatt

befattningsnivåergiven utbildningsbakgrund nåmedatt sammaenser
nådde 3,6kvinnliga civilingenjörema 1970deAvmännen. pro-som

siffra förtoppbefattningarna medan motsvarande männencent var
avkast-Kvinnorssiffrorna 6,0 och 23,7år 199037,9. För procent.var

befattningsnivånåddutbildningskategori med avseende påning på
jämfört medinte årenförändrades männens.övernämnvärt
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AndelTabell anställda4.9 nådde befattningsnivå eller för6 7 mänsom
M, kvinnor K respektive alla anställda Alla efter utbild-
ningskategori, för perioden 1970-1990i procent,

1970 1975 1978
M K Alla K AllaM Alla M KUtbildning
2,1 0,1 1,5 2,2 0,1 2,3 0,1 1,51,4Uppgiftsaknas

Allmängrundutbildning 3,2 0,1 2,0 2.6 0,00,1 1,5 2.7 1.5
Humanistisk 15,5 2,6 10,6 10.2 3.3 6,8 10,3 2,5 6,3
Pedagogisk 17,7 0,0 13.6 13,1 3,1 10,3 17,0 3,5 13.5
samhällsvetenskaplig

utbildningar 11,0Diverse 0,1 8,7 1,4 8,4 1,2 3,75,7 4,0
utbildnEkonomi,lägre 18,6 6.0 18,1 20.2 3,2 19,0 20,3 2,6 18,6

Civilekonomutbildning 45,9 6,2 44,0 36,4 34,8 32,35,0 34,2 6,4
Sam.FK,FM,Jur., 22,0 4.5 20,5 16,2 2,4 16,814,1 19,5 2,8

FL,FD,Jur.,Sam. 62,5 50,0 36,8 43.360,7 0,0 30,4 49,0 18,2
Teknisk

utbildningarDiverse 7,5 1,9 7,3 2,4 6,9 0,1 7,07,1 7,2
Ingenjörsutbildning 8,0 3.6 7,9 8,1 5,6 8,1 8.6 0,1 8,5
Civilingenjörsutbildning37,9 3.6 37,5 31,0 4,6 30,3 30,8 3,4 29,7
FK,FM,Naturvet, 17,0 1,8 14,1 10,8 1,7 8,9 10,1 2,7 8.6
FL,FD,NaturveL 66,7 35,7 65,8 61,7 25,0 60,6 61,9 37,5 61,0

Transportochkommunik 8,4 0,0 9,2 0,0 8,5 9,5 0,0 8.77,5
Várdyrken 58,0 1,3 31.7 52.0 18,21,1 40,4 2,7 15,1
Lantbruk 30,5 0,0 30,0 16,7 0,0 16,4 15,2 2,7 15,0
Serviceyrken 8,5 0,0 12,87,1 0,0 11,1 14,3 0,0 11,7
UtbiIdningsaknas/ejhän- 3,5 0,0 2,7 1,3 0,0 0,1 2,1 0,0 1,3
föriigt huvudgruppspec.

Tabellen fortsätter på sida.nästa
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på tabellFortsättning

19901980 1985
AllaM K Alla M K Alla M KUtbudmng
2,22.4 0,1 1,6 3,0 0,2 1,9 3,4 0,3Uppgiftsaknas
0.2grundutbildning 3,0 0.1 0,2 1.8 3,8 0.3Allmän 1,6 3,3

2.8 12,9 2.9 6,3Humanistisk 11,4 1,6 5,9 13,6 7,2
6,116,8 1.8 13,3 13,4 1 9,4 9,3 0.6Pedagogisk

samhällsvetenskaplig
2,78,6 0,2 3,6 8,5 2,6 3,2 7,3 0,4Diverseutbildningar

15,8lägre 20,3 2,0 18,2 20,3 2,5 17,0 20,8 2,2Ekonomi, ulbildn.
33,0 6,3 23,8 23,7 4,9 18,0Civilekonomutbildning 30,2 28,4 5,4

22.2 30,2 24,1Jur.,Sam. 22,1 3,5 19,1 26,9 5,0 7,4FK,FM,
40,9 43,1 18,8 36.6Sam 49,0 25,0 45,8 45,0 15,4FL,FD,Jur.,

Teknisk
0,6 5,3utbildningar 7,2 0,6 6,9 6,5 0.6 6,1Diverse 5,7

9,9Ingenjörsutbildning 9.3 0.1 9,2 10,3 7,4 10,1 10,1 1,5
6,0 21,7Civilingenjörsutbildning29,0 4,2 27.7 26,4 5,3 24,9 23,7

19,0FK,FM,NaturveL 14,5 3,2 12,0 19,6 6,5 16,3 23,7 7.5
50,862.5 30,8 60,8 26,4 53,6 26,9FL,FD,Naturvet. 58.1 55,7
8,1kommunik. 11,5 0,0 10,5 6,9 0,0 6,3 9,0 0,0Transportoch

2,5 7,9Várdyrken 40,2 2,9 13,9 34,1 2,1 8,8 29.0
2.5 3,9 12,0 12,3 3,7 11,0Lantbruk 15,9 15,3 12,6

14,2Servioeyrken 17,9 0,0 14,5 18,5 0,5 14,1 20,6 0,4
0,5saknas/ hän- 3,0 0,0 1,8 1,9 0,0 1,3 2,1 1,5Utbildning

förlig huvudgruppspec.

har gjort det svå-Tabellema visar kvinnors val utbildningattovan av
de valt relevantaför dem nå toppositioner. dåMen även ut-attrare

lyckassåsom civilekonom- civilingenjörsexamenbildningar eller
omfor-kvinnor de befattningarna.nå högsta Ensämre än männen att
delutbildningar vissdelning mellan kvinnor och lösermän en av,av

inte hela, problemet med befattningssegregeringen.men
Kvinnor ochdet för tidigt dra någraMen slutsatser.ännu att

kvinnorlika fördelade utbildningskategorierkan påmän menvara
redan visat kangenomsnittligt vilket vikan än män, somvar yngre
faktorernainnebära befattning. undersöka allalägre Vi behöver sam-

utbildningskategori,arbetstid,tidigt: ålder, antal arbetade timmar och
ochbeskriva kvinnorsför könskillnadema vad gäller mänsrättatt

toppbefattningama.chanser nåatt

efekternaDe sammantagna
ålder, befattningarbetstid och utbildning påav

befattnings-regressionsanalysema nedan visar vi sambandet mellanI
antaloch de fyra variablema: ålder, hel- eller deltidsarbete,nivå ar-

informationbetade timmar och utbildningskategori. Skattningarna ger
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ålder,befattningsnivån påverkas kön,den genomsnittligahur avom
utbildning och därtimmar ochdeltidsarbete, antal arbetadehel- eller

Exempelvis jäm-effekter med.faktorersalla dessa sammantagna tas
heltid ocharbetarcivilingenjörer, kvinna ochförs två en man, somen

befattningsnivá.med uppnåddmellan 30 och 34 år avseendeär

allabefattningsnivá förEffekten kvinna för uppnåddTabell I 0 att varaav
1970-1990åldrar för olika åldersgrupper för periodenoch

199019851970 1978 19801975
Ålder Kompl. Red Kompl.Kompl. Red Red Kompl. Red. Kompl. Red.Red. Kompl

-0,589-0,810 -0,706 -0,703-0,468 -0,953 -0,926 -0,830-0,892-0,798-0,927 -0.862Alla
-0,176 -0,101-0.209 -0.308 -0,216-0,539 -0,111 -0,506 -0.434-0,441 -0,367 -0.26420-24

-0,314 -0,299-0,227-0,388 -0,38725-29 -0,599 -0.180 -0,625 -0,556 -0,52O-0,450-0,448
-0,488 -0,412-0,609-0,541-0.952 -0,471 -0,860 -0,771-0,753 -0,674 -0,707-0,63930-34
-0.689-0,614-0,820 -0.742-0,719 -1,172 -1,065 -1,045 -0,948-0.977-0,B8635-39 -1,249

-0.983 -0,890 -0,838 -O,744-1,197-1,395 -0,831 -1,312 -1,195 -1,225-1,120 -1.09640-44
-0,999 -0.960-0.844-1.112-0,839 -1,385 -1.264 -1,320-1,206 -1,283-1,18545-49 -1,368
-1.054 -1,032-0,905-1,153-1.485 -0,9054,354 -1,247 -1,315 -1,205-1294 -1,18050-54

-1.023 -0,907-1,168-1.05155-59 -1,349 -O,830-1,339 -1,227 -1,324-1,221 -1,262-1,161
-1,045 -1,072 -0.937-0,783 -1,270 -1,164 -1,231 -1,126-1,303 -1,195-1,15760- -1,139

regression;Kompl.:Red. reducerad komplettregression
Åldersgruppen inkluderadi analysenAllakoefñcientersigniñkanta. 20 ochNotera: inteyngre

tjänstemän.för påbörjat karriärobservationerDessaindividerharsannoliktännuintegrund somav en
befattningsomráde reduceradregression jämförs lika ochKomplett betyder ochkvinna inomatt re-man

Både regresslonsanalyseninne-kontrollintegörs. komplettaoch reduceradegression denna den denatt
dåinformation dåligkva-håller förålder. del heltid, för1970variablema:dummys arbetstid och utom av

utbildningsnivå. 1970harkvinnornaarbetadetimmar, Tabellenläses:Rad1visarlitet,ochantal att
nivå, ålder.lägrebefattningsnivánästan -0,927jämförtmedmännen, genomsnittligt oavsetten en

befattningsniváåldersgruppen åriga lägreän2 för 20-24 kvinnorharcirka halvRad visar attsamma en
män -0,539.

könseffekten påraden i tabell visar för varje år4.10Första äratt
ochi kvinnors befattningsnivá mindreskillnader och männärmäns

komplettlikartade befattningsområden jämförskvinnor inom regres-
skillnad kontroll för befattning intesion till från fallet där görs

År befattningsniváreducerad regression. könseffekten på1990 var
nivå lägredvs. kvinnorna placerades i genomsnitt halv-0,589, änen
Enligt tabelljämfört för befattning.med -0,703 kontrollmännen, utan

mellan kvin-genomsnittliga befattningsniváden skillnaden i4.3 var
skillnadnivå redovisadesoch år tabell1990. Imän enennor samma

nivåer ochår på två mellan kvinna1970 man.
regressionsanalysvariabler iDå alla i beaktande, så dentas som

tillskillnaden för år 1970redovisas i tabell reduceras4.10,som
ochkvinnormed kontroll för befattning till Hadeoch -0,468.-0,927

arbetad tid, utbild-fördelade vad gäller ålder,varit på sättmän samma
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frånbefattningsnivå minskatbefattning skulle ining och skillnaderna
halv nivåtill årtvå nivåer 1970.en

för bristen påskälför familj och anförs oftabarnAnsvar som
efterfrågadkvinnor medtoppbefattningar. hävdaskvinnor i Det ut-att

eller tackar nejbefordradeerfarenhet inte blibildning och attsatsar
familjeåtaganden. harDeterbjudanden befordran på grundtill om av

fer-kvinnor idiskriminerarframförts i debatten arbetsgivareockså att
just iskulleoch kvinnor bam. Anledningentil ålder med attvara

iställetoch karriärenåldrar inte kvinnor på arbetetdessa utansatsar
förklaringenstudie vi skilja mellanfamiljen. vår kan intepå I att ar-

förklaringenfamilj ochdiskriminera kvinnor medväljerbetsgivare att
sigellerfamilj framför karriärväljer prioriterakvinnor attatt anpassar

familjeåtagan-informationfamiljeförhållanden. Vi har ingentill om
befattningsnivåivi med ledning hur skillnadernaIstället kanden. av

dra slutsatserkvinnor olika åldersgrupperoch imellan män ut omser
sammanfaller medKvinnors karriärer,betydelsen familjeansvar.av

Karriärutvecklingenoch med ökat familjeansvar.stigande ålder sam-
småbamsperiod.ofta med kvinnors barnafödande och Dettamanfaller

arbetsin-vanligtvis för situation med mycketleder kvinnor till storen
där-energi kanunder arbetstid och fritid. Bristen på tid ochbådesats,

karriärutvecklingen relativtmedföra negativa effekter för kvinnorsför
ochskulle kunna visa sig tydligast i åldern 35 årDettamännens. upp-
familje-ålder därdå karriärutvecklingen fart och denden ålderåt, tar

i fullbildningen gång.är
i befatt-skillnaderregressionsanalysen, tabell redovisas4.10,I se

ef-dvs.och för olika åldersgrupper,ningsnivå för kvinnor och män
utbildningsnivåi givetfekten kvinna viss åldersgruppatt vara enav

ålders-små i de lägrearbetstid. visar könseffekternaoch Data äratt
be-kvinna på likartadökar med ålder. ochNärgrupperna men en man

skillnaden ijämförs åldersgruppema och 25-29 årfattning i 20-24 är
Könseffektenfemtedel.befattningsnivå tiondel respektive ären en

i deför sedan planaåldersgruppema ochstarkast i 45-49 50-54 utatt
karriärut-efterkälken ikommeräldre åldersgruppema. Kvinnor

aldrig riktigt åter-i åldrarna mellan för sedanvecklingen 35-50 år att
försprång. skillnad mellan åldersgruppemahämta Dennamännens av-

för kvinnorna.sannolikt det ökade farniljeansvaretspeglar
arbetstidutbildningsnivå, ålder,Kvinnor och med likartadmän

befattningsnivåkarriärinleder vi sinsett mensom sammam.m.
i åldrarna 40-54utvecklas skillnaderna, tydligastefter tid ären som

föriställetkarriämackdelen kvinnor jämnasfaktum förår. Det utatt
livscykeleffektbetyder troligtvis det s.k.fortsätta öka äratt att att en

i be-skillnadernagenerationseffekt. förklaring tillEnänsnarare en
äldrefattningsnivå mellan kvinnor skulle kunnaoch attmän vara
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på arbetsmarknaden diskrimi-kom in tidpunkt dåkvinnor vid meren
och deras karriär.nering förelåg denna nackdel skulle påverkatatt

befattningsnivå mellantyder inte på detta. idata SkillnadernaMen
och ökar inte dessa ålders-kvinnor i åldrarna efter 50män trots att

periodeninträde arbetsmarknaden under 1940-på skeddegruppers
1960.

redovisar könseffekt-vi fokuserar analysen lite ochNär ännu mer
mindre.inom homogena utbildningskategorier blir dessa Iännuerna

könseffektenredovisar regressionsanalys för på be-tabell 4.11 en
fattningsnivå inom homogena utbildningsområden. Analysenmer

utbildningsområden universitetsnivå: ekonomi, teknikförgörs tre
samhällsvetenskap juridik.ochsamt

Utbildningsgmppen oftastteknik den vilken arbetsgivare rek-är ur
till toppbefattningar. alla befattningsnivåemaanställda påAvryterar

rekryterades Könseffek-och från tekniker.6 7 53,5 procent gruppen
i denna och befattning mycket låg,med kontroll förten grupp var

och för och tillmellan -0,3 -0,4 1970-1980, föll till 1985 -0,20-0,28
På skalan den genomsnittliga skillnaden i befattnings-1990. 1-7 var

mellan kvinnor skillnad,nivå och femtedels nivå,män en en men
mycket liten.

ekonomer könseffekten något högre minskarFör ärgruppen men
Årtiden med några genomsnittliga skill-undantag. den1990över är

naden i befattningsnivå befattningsområde komplettmed kontroll för
regression -0,35, dvs. tredjedels anställda mednivå. Ien gruppen
samhällsvetenskap och juridik utbildningsbakgrund köns-ärsom
effekterna med -0,50 år 1990.störst

Skillnaderna i könseffekten befattningsnivå mellan de olikapå ut-
bildningsgruppema kan intressant spekulera kring. köns-Attattvara
effekten minst bland befattningartekniker kan bero in-dessaär att
nehåller tydligare arbetsuppgifter mindre känsliga föroch därmed är
godtycke andra befattningar. utvärderingensubjektiva delen iDenän

den anställde blir mindre.av
visar,Tabell 4.11 i i tabellöverensstämmelse med resultaten 4.10,

Ävenlivscykeleffekten.den s.k. utbildningsgruppemai de homogena
framkommer den förstärkta könseffekten åldrarna.i de reproduktiva
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Ejfekter förTabell kvinna uppnådd befattningsnivå4.1 1 påattav vara
alla åldrar, för olika utbildnings-olika åldersgrupper, inom
kategorier för perioden 970-1990.I

19901970 1975 1978 1980 1985
Ålder Kompl Red KomplRed Kompl Red Kompl Red Kompl Red Kompl Red.
Samhällsvelsnskapochjuridik

-0,446 -0,510-0,452-0,142 -0.524 -0,380 -0,535 -0.440 -0,502 -0,506-0,318 -0,582Ana
-0.003 -0.003-0.001-0,005 -0,464 -0.296 -0.387 -0.168 -0,00325-29 -0.114 -0,226-0,231

-0.241-0,284-0,103 -0.103-0,321 -0,408 -0.447 -0,335 -0,425 -0.353 -0,564-0,52130-34
-0.594-0,534 -0,416-0,42235-39 -1,266 -0,727 -0,885 -0,885 -0,883 -0,825 -0.606-0.520
-0.530 -0.485 -0.606-0,552-0,867-0,596 1,172-0,928 -0.924-0,830 -1,004 -0.85140-44

-0,832 -0.590-0,5341,701 -0,814-1,01845-49 -0.691 -0.406 -1,488 -1,142 -1,054 -0,885
-0,902-0.842 -1,109-0.247 -0,096-0,784 -0,402 -2,829 -2,347-1,873 -1.241-0,91650-54

-1,760-1,172 -0.903-0,82455-59 -0,268 -0,329 -0,834-0,522 -1.265 -0,824 -1.669 -1,315
-1,521 -1.289 -2.275-1,73B-0,705 -0,916 0588 -0,40260-

Ekonomi
-0.534-0,463 -0.426-0.352-0,787 -0,432 -0,775 -0.693 -0,617 -0.586 -0,614-0.562Ana

-0.126 -0,040-0,010-0,536 -0.270 -0,437 -0.320 -0,260-0,211 -0,265-0,165 -0,17525-29
-0,433 -0.352 -0.322-0,25430-34 -0,899 -0,420 -0.676 -0,636 -0,536 -0,500 -0,465-0.447

-1,204 -0,773 -0,636-0,577 -0.567-0,48535-39 -1,088 -0,593 -1,182 -0,867 -0,847 -0.831
-0,8B6-0,714-0,63840-44 -0,989 0,605-1.297 -1,205 -O.968-0,986 -0,984-0.963 -0,939

-0.833-0.720-0,770 -0,897 -0,743 -1,161-1,136 -0,905 -0.78845-49 -1,098 -1,150 -1,075
-0.908 -0,893-0.77350-54 -0,750-0,425 -0,767 -0.761 -0.734 -0,734-0,856-0.757 -0,957

-l.273 -0,816 -1.099-0.905 -0.989 -0,91255-59 -0.674-0,249 -1,184 -0,801 -0,824-0.845
-0,732 -0,827-0,69060- -0.535 -0,053 -1,480 -1,185 -1,082 -0,957-0,915-0,835 -0,804

Teknik
-0,277 -0.212-0,199-0,462 -0.356 -0.418 -0,386 -0,361 -0,358-0.325 -0.310-0,303Ana
-0,004 -0,003"43.00225-29 -0,143-0,109 -0,225 -0.218 -0,134 -0.136-0.003-0,002 -0.005

-0,101 -0.100-0,402 -0.413 -0,386 -0,296 -0.149-0,13630-34 -0.530 -0.316 -0296 -0.301
-0.398 -0.232-0,228-0.541 -0,478 -0,602 -0.549 -0,487 -0.387-0,41635-39 -0,466-0,405
-0,443 -0,427-0,41040-44 -0,937 -0.791 -0,692 -0,645 -0,660 -0,606-0,661 -0,635-0,480
-0.635 -0.443 -0,43045-49 -1.012 -0,791 -0,955 -0,892 -1,047-0.969 -0,965-0,919 -0,695

-0,541-0.514-0,757 -0,550 -0,892 -0.848 -0.76350-54 -0,775 -0,721 -0,672-0,872 -0.809
-0,720-0.689-0,927 -0.538 -0,501 -0,412 -0,613 -0,775-0,73255-59 -0,802 -0.742-0,658

-0.379 -0.516 -0,438 -0.765-0.703 -0,483-0,40260- -0,526 -0,488 -0.346 -0,276 -0,537

regression,Kompl.:Red. reducerad komplettregression
andrakoeflicientemaNotera:Koefñcientemamed intesignifikantskildafrån0 S-pmoentsniván.De

Åldersgruppensignifikanta 0,1procenlsniván än20 exkluderadse motiveringunderyngre
10. befattningsomrâde.bådedekomplettaochtabell4 Dekomplettaregressionema för Förkontrollerar

ingårföljande heltidutomfördereduceraderegressionema variabler:kön,dummyförålderdel eller
1970 dåligkvalitet, inomgrund data antalarbetadetimmarochutbildningstypattav av
utbildningsområde.
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Sammanfattning4.6

liten andel kvinnorför kvinnor. mycketfinns glastak DetDet ärett en
förvärvsar-relativt antalettoppbefattningama relativt ochi männen

iperioden 1970-1990kvinnor i privata näringslivet underbetande det
till del beror påstudie glastaketSverige. Men vår tyder storatt

diskriminerar kvinnor-systematisktorsaker arbetsgivarnaandra än att
ochkvinnorsBefattningssegregeringen beror i hög grad på mänsna.

begränsad medutbildningsval. Toppchefer rekryteras spe-gruppur en
tekniska utbild-utbildningar kvalifikationer, i första handciella och

ekonomiska och admi-civilingenjörsutbildningningar ävenmensom
anställdacivilekonomutbildning. Bland denistrativa utbildningar som

civil-toppbefattningama, ochinnehar nivåerna 6 är treen avsom
ingenjörsexamen ochhar någoningenjörer, drygt 50 procent typ av

sällan dessaekonomexamen. väljerhar Kvinnor10 ut-procent mer
kvinnlig civil-för varjebildningar Så 1990 fannsän män. sent som

manliga.för kvinnlig civilekonomingenjör manliga och varje 28
under den studeradeförhållanden betydligt tidigareDessa sämrevar

tidsperiod mellaninnebär eftersom alltidperioden. detDetta äratt en
generations urvalsgrupp förutbildningsval tillgången tillviss ochen

kommerfortsätta: kvinnorchefsbefattningar kan trenden förväntas
kommeroch vinna tillträde till toppbefattningama. Dettaattmermer

befattningsnivåema skertid då utjämning de högstadock påatt ta
konsekvens utbildningsval år tidigare.15-20som en av

antalet arbetadeVidare har vi funnit ålder, deltidsarbete ochatt
fördelningutbildningsnivå kvinnors ochtimmar påverkar mänssamt

kvinnorna ibefattningsnivåer. Under perioden 1970-1990 nä-är
individ destoi genomsnitt äldreringslivet Ju är,än männen.yngre en

befattningsnivåema. Såledeschans har hon/han nå de högastörre att
ålder.erforderligfinns urval kvinnor i Förstörre änmänett av av

för kvinnor årtoppbefattningama och genomsnittsåldem 5-76 7 var
för under perioden 1980-1990.än männenyngre

antalfärre arbets-Kvinnor arbetar i utsträckning deltid ochstörre
deltidarbetade kvinnornatimmar 1990 32,0än män. motprocent av

bara 3,0enbart 3,0 Hälften kvinnornamännen.procent av menav
låga deltid. På depå befattningsnivåer arbetarmännenprocent av

deltidbefattningsnivåema kvinnornahöga arbetar 0-10 procent av
heltidsanställdaoch deltid.O-3 Detmännen ärprocent av ur gruppen
toppbefattning-arbetsgivare till toppbefattningama. Pårekryterarsom

arbetade mycket medan6 och 7 kvinnor och lika 1990,mänarna
befatt-kvinnor arbetar färre antal timmar alla andrapåän männen

ningsnivåema. finns heltidsarbetandeDet urval män änstörreett
för arbetsgivarenkvinnor rekrytera från.att
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avgörandedata tyder på, heltutbildningskategoriValet är, somav
befattningsnivåer-och kvinnor påskillnaden i fördelningför mänav

innehavamaharbefattningsnivåema och 50På 6 7 över procent avna.
kvinnorområde därutbildningsbakgrund teknikområdet,inom etten

bättreunderrepresenterade. Kvinnorstarkt är representera-är numera
befordran tillförutbildningskategorier, ökar sannolikhetende i som

toppbefattningar.
relativaförbättrat sinkvinnornaUnder de studerade åren har20

medi befattningarutsträckningfinns kvinnor iposition. Nu större
representation inomsinkarriärmöjligheter de också förbättratoch har

befattningsområden.inom sina respektivetoppbefattningama
Även problemetdelensituationen förbättrats och den största avom

utbildning,med avseendekvinnors och olika valförklaras mänsav
och medfall där kvinnorfinns det fortfarandearbetstid mänm.m.

skillnadenbefattningsnivåer:kvalifikationer hamnar på olikasamma
utsträckning dettatill femtedels befattningsnivå. vilkenhalv Iär enen
respektivepreferenser påskillnader i kvinnors ochpåberor mäns att

inteframför kvinnorarbetsgivare föredrarfinnsdet är ännumänsom
familj och barnstudie tyder kvinnors förVår påklarlagt. att ansvar

Skillnaden itoppbefattningar.roll för bristen på kvinnor ispelar stor
under årbefattningsnivå mellan jämförbara kvinnor och 35 ärmän

tyderökar med ålder och ökat familjeansvar. Dettamycket små men
skillna-kvinnor,arbetsgivaren inte i första hand diskrimineraratt

försumbar. Ombefattningsnivå mellan kvinnor ochiden män ärunga
nej eller de intefamiljebörda tackarkvinnor på grund tung omav en

för diskrimine-uttryckerbjudna toppositioner, vilket kanblir ettvara
ring, utredas vidare.bör

provokativaResultaten aktualiserar policyfrågor, några äntre mer
derekryterasförsta huruvida chefer fortsättaandra. börDen är att ur

arbetsgi-ekonomi.utbildningsgruppema teknik och Börtraditionella
differen-därmed få denbredda utbildningsbakgrunden något ochvare

detledningsgruppertiering och heterogenitet i arbetsgrupper och som
informationsbearbetning ochviktigt för företagensså ofta talas ärom

beslutsfattande
sjuksköterskor,frågan varför bliandra kvinnor väljerDen är att

levnadsnivåpersonalassistenter vilketoch sekreterare knappt ger en
teknikutbildning-ochexistensminimum istället för välja data-över att

teknikutbildninggeneration efter generation Kan göras att-merar,
för flickor och kvinnorraktiv

det ändåhuruvidaSlutligen, den tredje frågan aktualiseras ärsom
köpa hus-ekonomiskt för kvinnainte bör möjligt svensk attvara en

kunnaför få tid barn och samtidigthållstjänster åt sina satsaatt mer
arbetesitt
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Kvinnliga och manliga chefer
finns det glastakett-

ÖHMANJÖRGEN OHLSSON JOACHIM

Inledning5.1

arbetsmarknadensvenska tydligt könssegregerad ochDen någraär
skillnader därvidlag föreligger andra industriali-intestörre gentemot

serade länder. Segregeringen horisontell, mellansåväl dvs. olikaär
yrken, vertikal, dvs. mellan olika beslutsnivâer i företag och för-som
valtningar. Analyser den vertikala segregeringen kan motiverasav av
åtminstone två skäl. förstaFör det jämställdhetsperspektiv. Omettur
det föreligger hinder diskriminerings- eller andra strukturella skälav
för kvinnor nå chefsposter böroch andra ledande positioner dettaatt
klarläggas. det andra tillväxtskäl.För öka den svenska eko-För attav
nomins tillväxt, och därmed välstånd allaoch sysselsättning, måste
tillgängliga effektivastutnyttjas på möjliga dettaIsätt.resurser sam-
manhang på lednings- och specialistfunktioner i såvälär rätt personer

privata denden offentliga vital betydelse. Därförsektorn ärsom av
det viktigt de lämpade kvinnorna och besätter dessaatt männenmest

Föreligger hinder för kvinnorna, kommer detta medföraposter. att ett
ineffektivt resursutnyttjande åtföljande negativa effekter på denmed
ekonomiska tillväxten.

kapiteldetta analyseras chefsfördelningen ochI den könsmässiga
karriärutvecklingen för urval akademiska yrken inom privat ochett
kommunal sektor. Vi beskriver chefer harhur könsfördelningen bland
utvecklats analyserar några förklaringsfaktorer till kvinnors ochsamt

karriärutveckling.mäns

det idag5.2 Hur utser

Generellt beslutsnivâ-överrepresenterade på de högreär männensett
Enligt studie från SCB andelen manliga chefer oberoen-ema. en var
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1995.1årprivat offentlig sektor 74inom ochde nivå procentav
verkscheferverkställande direktörer,cheferna, dvs.Bland de högsta

jämföraskanandelardrygtandelen Dessaoch dylikt, 90 procent.var
1995 52totala anställdaandelen antaletmed procent.mänatt varav

vård ochyrkesområdenakvinnodomineradedeInom extremt omsorg
cheferkvinnligaemellertid andelenoch landstinginom kommun var

Även offentligprivat ochinommanliga chefer.andelenklart änstörre
andelen kvinnli-restaurangverksamhethotell- ochutbildning samt var

kvinnornaDockchefer omkring 50 ellerprocent genom-mer. varga
andelar antalettill derasunderrepresenterade i förhållandegående av

följan-visasvilketverksamhetsområde,respektiveanställda inom av
de tabell.

arbetskraftenchefer respektiveAndel kvinnor iTabell 5.1 mänav
fördelat branscher 1995. Procentår, på år16-64

TotaltKvinnor Män

0,70,1 0,9Jordbruk
2,61,0 3,2industri
2,21,8 2,3Byggnads
2,21,0 3,1Handel/kommunikation
3,44,3företagstjänster 2,0ochFinans-
2,42,1 2,8Utbildning/forskning

0,6 0,7Vård 1,7m.m.
Övriga 2,22,81,7tjänster
Övrig 6,53,4 9,2verksamhetoffentlig

2,33,31,2Totalt
1995.2ârsmedeltaloch AKUoch 46-47,påKällor: Kvinnor män toppen, s.

År kvinnorförvärvsarbetandesamtligatotalt 1,21995 procent avvar
Inom3,3motsvarande andel förchefer, medan procent.männen var

cheferblandbranscher andelen större änsamtliga män som varvar
chefermanligakvinnligaandel såvälkvinnor. Störstbland somav

offentlig sektordvs.offentlig verksamhet,inom övrigåterfanns ex-
utbildning.vård, ochklusive omsorg

1 definition1995, 33. Förantal och lönpå FaktaochKvinnor avmän toppen. s.om
chef, 22 och bilagabegreppet s.se

2 chefsandel-beräkningarexaktadet inte varit möjligtkostnadsskäl har göraAv att av
olikafrån tvåtabeller, uppgifteroch antal kommandei typerdenna utanett avarna

ochstudie Kvinnorfrån SCB:sAntalet chefer hämtade mänkombinerats.källor har är
totalundersökning.Sysselsättningsstatistikenbygger påDen ärpå entoppen. som

utbildningskategorierarbetskrañen, uppdelat branscher ochi påAntalet personer
SCBArbetskrañsundersökningenredovisas hämtat frånskavilket är somsenare

betydande.därförtalOsäkerhetenvid absolutaurval. småbygger ärett
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oftast såDet for ska nå chefs-kunna ellerär att att en person en
expertposition krävs akademisk eller eftergymnasial utbild-en annan

bidragandening. orsakEn till den låga andelen kvinnliga chefer
skulle därför kunna det råder brist kvinnor akademiskpå medattvara

eftergymnasialeller utbildning. Så emellertid inte fallet, vil-ärannan
ket tabellvisas 5.2.av

Tabell Antalet5.2 arbetskraften olikapåipersoner
utbildningsnivåer 1995. 000-tall

Utbildningsnivå Kvinnor Män Totalt

Grundskola 449 581 1030
Gymnasium 1008 1080 2088
Högskola 593 564 1157

2050Totalt antal 2225 4275

Källa: årsmedeltal 1995.AKU

Såväl antalet andelen kvinnor eftergymnasial utbildningmed ärsom
förhögre Skillnaderna emellertid avsevärda mellanän männen. är

olika branscher och verksamhetsområden. tabell 5.3 redovisasI an-
delen kvinnliga och manliga chefer med eftergymnasial utbildning av

antalet chefertotala år fördelat1995, på branscher.

Tabell Andel chefer3 med högskoleutbildning samtliga cheferav
år I 995. ördelat kön.F på Procent

Kvinnor Män Totalt

Jordbruk 66,7 69.7 69,6
Industri 61,6 49,9 51,2
Byggnads 19,4 28,0 27,5
Handel/kommunikation 35,3 37,9 37,5
Finansoch företagstjänster 44,5 52,8 50,7
Utbildning/forskning 93,3 96,5 94,7
Vård 85,3 83,780,1m.m.
Övr. tjänst 38,6 39,7 39,3
Övrigoffentligverksamhet 84,3 71,1 74,5
Totalt 65,0 51,8 55,2

Källa: ochKvinnor och bilagapå 47-48män toppen, s.

knapptAv de 98 000 enligt definition cheferSCB:spersoner som var
år hade1995 55 högskoleutbildning. Bland kvinnornaprocent en var

betydligtandelen visarbland Tabellenstörre än männen. även att ut-
bildningsnivån bland cheferna offentligabetydligt högre inom denvar

inom den forskningsektorn privata, särskilt inom utbildning ochän
vård och där chefernamellan 84 och alla95samt procentomsorg av
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så mångahögskoleutbildning. kanhade Det även attnoteras, somen
endast hade för-privata sektorncheferna inom den12 procent enav

kommunala sek-andel inom denutbildning. Motsvarandegymnasial
1,5 procent.torn var

nödvändigfördjupad analys5.3 En är

generelltkvinnornainledande beskrivning visar ärDenna settatt un-
samtliga sektorer,inomderrepresenterade bland cheferna trots att

sigfaktum iutbildningsnivå högrekvinnornas männens,är än ett som
chefer högrekvinnligaborde bidraga till andelen änärattsnarare

påbrännande frågan sökamanliga.andelen Den ärattmest svar var-
chefer ochunderrepresenterade blandkraftigtsåpassför kvinnorna är

befattningar.ledandeandra
kulturell,faktorer ekonomisk,flera samverkandefinnsDet so-av

underrepre-till kvinnornasförklaringarpolitiskcial och art som ger
litteraturen detta kapiteli Ioch dokumenteradesentation ärsom

inte ske. Dockdokumentationupprepning dennanågonkommer attav
könsrollema ibetingadeden kulturelltbör nämnas, att sam-synen

imellan könenarbetsfördelningenden därpå grundadehället, och
förklaringsfaktor-enskildatorde de viktigastehemmen, utgöra en av

arbetsmarknaden.vertikala segregeringen Atttill den avance-ema
utvecklas iellertill hög befattning,från låg expert-att enen enra

övertid.ofta i formtidkräver mycket ochfunktion, avengagemang,
mindre tid pånedinnebär kvinnorna läggertidsallokeringEn attsom

och längrekortarerelativt har flermarknadsarbete männen samt av
möj-kvinnornaslika,marknadsarbetet medför, alltavbrott i annat att

kan detta,Emellertidtill blirligheter sämre än männens.avancemang
oberoende hurkvinnor,mindre, bli resultatet för allaeller avmer

arbetsgivarnagrundsig i sitt arbete, påmycket de attavengagerar
hemarbeteprioritetkvinnor generellt högreförväntar sig att re-ger

kol-Kvinnornamed bam.oftare hemmalativt ärmännen samt som
karriärutveckling.idärför riskpremie formlektiv betalar sämreaven

Även mellanskillnadergenerella bilden, finns detdetta denärom
frågaviktigindivider.arbetsplatser och Enolika yrkesområden, att

befattningsstrukturenföreligger ivilka skillnadersöka på är somsvar
givnaoch inomutbildningoch kvinnor medmellan män yr-samma

Är kvinnor harutbildadeakademisktkesområden. det så ävenatt
utbildning ochmotsvarandekarriärutveckling medän mänsämre

för-tydliganågrafrågayrkesområdeinom En är omannansamma

3 volym.kapitel i denna Förhennesteoriöversikt, bl.a. Jonung 1997, ochFör seen
Greiff 1996.och kortfattad historisk exposé,intressant seen
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kan observeras fördelningenändringar tiden i den könsmässiga iöver
Ärbefattningsstrukturema. andelenså kvinnliga chefer meddet att

utbildning det blandakademisk ökar tiden och i så fall högreöver är
chefer finns utbildningareller lägre och vilka skillnader mellan olika

och yrkesområden
kortfattat kapitel inte dessa frågeställningarI detta kanett som

analyseras på uttömmande Framställningen därför begrän-ärsätt.ett
till utvecklingen mindre utbildningarsad inom antal akademiskaett

detoch yrkesområden. Kapitlet fortsättningsvis disponerat så iär att
avsnittet analyseras könsmässsiga skillnader i karriärutveck-närmaste

lingen för civilekonomer, samhällsvetarecivilingenjörer, jurister och
privatainom den sektorn. karriärutvecklingenI avsnitt analyseras5.5

för kvinnliga och manliga socialtjänstemän den kommunala sek-inom
Slutsatser kapitlets i avsnittresultat redovisas 5.6.torn. av

Akademikers karriärutveckling inom5.4

den privata sektorn under perioden 1982-1992

akademiker inom särskilt inom indust-Andelen den privata sektorn,
rin, det totala antalet privatanställda lågt.mycket Inom exempel-ärav
vis industrin endast akademiker vilket5 de anställdaär procentca av

medkan jämföras 33 inom statliga och inomden 20procent procent
den kommunala sektorn. framgickSom tabell andelen aka-5.3 ärav
demiskt utbildade chefer betydligt näringslivetockså lägre inom än
inom exempelvis de offentligdominerade verksamhetsområdena vård
och utbildning.

diagrammen och visas akademiskt utbildadeI 5.1 5.2 andelen
kvinnor dels inom olika dels olika be-arbetsområden 1982-1992,
fattningsnivåer. statistiska de kommandeDet underlaget till dessa och

lönestatistikberäkningarna Klassifikationema iSACO:sutgörs av
arbetsområden och befattningsnivåer enlighet medhar gjorts i BNT-
koden. upphörde dock med 1993.Denna gälla från och I nästaatt

4SACO:s lönestatistik inte privatatäcker samtliga anställda akademiker inom den
delsektorn. En oorganiserade och TCO-förbund. Detandra medlemmar i någotär är

statistiska underlaget begränsas besvarardessutom inte samtliga medlemmarattav
den årligen återkommande löneenkäten Enkätmaterialetfrån SACO-förbunden. om-
fattar cirka 50-60 samtliga privata sektorn.anställda akademiker inom denprocent av
Eftersom det inte förväntas fö-obundet slumpmässigt urval kan viss skevhetär ett en

i förhållande tillreligga populationen. troligen andelenDatamaterialet underskattar
chefer bland akademikema, dels därför andelen chefer kan förväntas högreatt vara
bland fackligt chefernade oorganiserade, dels därför de fackligt organiserade tro-att
ligen i utsträckning övriga underlåter Huruvidabesvaraenkäten. någonstörre än att
könsmässig skillnad kan föreligga mellan de bortfallsgruppema och de be-två som

enkäten kan för-inte Undersökningens resultat därför tolkasmåsteavgöras.svarar
siktigt.
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hjälpmedanalyserasperioden därför1993-1996avsnitt ska en an-av
länkamöjligtinteBNT-koden.klassifikation Det tyvärr attärännan

tidsperiodema.tvådesamman

utbildningakademiskdem med inomAndelen kvinnoravIDiagram
982-1992sektorn Iarbetsområden denolika privatai

:D- Ekonomiskt
-o- FoU

Administrativt-ü- -- -g- Kommersiellt--i Produktionsledning-o-
x Tekniskt
t Konstruktion

L .7:44"
uu ur m uu uuu u 1% 199119921% 1$91% 19% 1$71%1982 1%

lönestatistik.SACO:sKälla:

trendmäs-ökatarbetsområden harsjuinom samtligakvinnorAndelen
ekono-detvarit inomökningensnabb harSärskilt1982.sedansigt

tämligenfortfarandeemellertidarbetsområdet. Andelamamiska är
i inter-År arbetsområdende flestakvinnor ilåg andelen1992låga.

produktions-inomåterfannsnivåernalägstaDe10-20vallet procent.
arbetsområdenSamtliga ärarbete.teknisktkonstruktion ochledning,

chefs-dåmansdominerade. Hurtypisktbetecknasålunda att sersom
Är underrepresentera-ellerkvinnornainom dessa Över-strukturen ut

dia-andelar ltotalakvinnornasförhållande tillichefernablandde
olika be-fempåkvinnorutbildadeakademisktandelenvisas5.2gram

1982-1992.periodenunderBNT-kodenenligtfattningsnivåer
nivånivån och 2lägstabefattningsnivå den8BNT-kodenEnligt är

chefsnivåerrenodladeochBefattningsnivåema 2 3 ärden högsta. me-
ochchefernivåpå 4tjänstemännen restenhälften ärungefärdan av

akade-befattningsnivåerlägstadeNivåema 5-6specialister. är som
7-8nivåernaarbetsuppgifter påutföraarbetar på. Föri regelmiker att

befatt-kommerfortsättningenakademisk utbildning. Iingenkrävs
reservationmedchefsnivåer2-4ningsnivåema att presenteras som

nivåblandningenfor
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Andelen kvinnorDiagram 5.2 akademiskt utbildade befattningsnivåav per
den sektorninom 1982-1992.privata

8
8
2%
8 NivåD 6

NivåO- 5bl V NivåX 4-i E a Nivå3
4% Nivå2ö.

ö

Källa: SACO:s lönestatistik.

diagrammet framgår,Av andelen kvinnor sjunker högre iatt upp
beslutshierarkin kommer. På befattningsnivå dvs. den lägsta6 var
andelen kvinnor cirka 35 år 1992, medan motsvarande andelprocent
på nivå endast2 omkring 4 Under perioden har emeller-procent.var
tid andelen kvinnor dem med akademisk utbildning ökat något påav
samtliga nivåer. Snabbast har faktiskt den relativa ökningen varit
den högsta chefsnivån, där andelen kvinnor fyrdubblades mellan 1984
och 1992, dock från mycket låg nivå. På de övriga nivåerna för-en
dubblades andelen kvinnor under perioden. diagram visasI 5.3 ut-
vecklingen andelen akademiskt utbildade kvinnliga chefer på deav
två högsta chefsnivåema 2 och

Diagram Andelen5.3 kvinnor akademiskt utbildade sektorninom privataav
befattningsnivåernapå och2 3 åren 1982-1992

WA Nivå,f 3W-W NivåI -o- 2b

$°âäk i"W1

o.
1982 9831 19a: 1955 1936 1987 1988 19m 1990 1991 1992

Källa: SACO:s lönestatistik.
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sjudenivåerna inomolikadegranskning andelen kvinnor påEn av
Rangord-likartade.tämligenarbetsområdena visar deolika att var

ochBNT-nivå 2lägst påkvinnorandelensådanningen att varvar
trendmässigtcheferkvinnligaandelenLikaså ökadenivåpåhögst

kvinnornakan tolkasarbetsområden.samtliga Detta attinom som
förhållandevishadearbetsområdenutbildningar ochdessainom en

tidsperi-undersöktaunder denkarriärutvecklingsnabbare männenän
andelsnivå.mycket lågfrånoden, än enom

karriärut-iskillnadernakönsmässigadei någon månFör testaatt
variabler be-från andrainflytandethänsynstagande tillunderveckling

vi ställdefrågorkarriärutveckling. Deförsannolikhetemaräknades
skillnad mel-signifikantföreligger någondet första detför omvaross

frånsigförflyttadvs.karriär,sannolikhetenikönenlan göraatt en
intresseradevidet andratill högre.befattningsnivå Förlägre avvaren

mel-karriärsannolikhetemaskillnader iifall det förelågklarläggaatt
och vida-sånivå och 5mellan 6befattningsnivåema, dvs.olikalan de

infor-fåintresseradevinivå och Slutligenmellan 3 atttill avvarre
karriärsannolikheterskillnader ihuruvida eventuelladessamation om

yrkesverksamma.varitårhur mångaberodde på personerna
periodenunderobservationerdatamaterialet 52189Totalt består av

befatt-från lägrebytendessa utgjordes 89251982-1992. Av enav
högre relativadenoch 5.4b visastill tabellerna 5.4aningsnivå Ien

befattningsnivå förtill högrefrån lägrebytenfördelningen enenav
respektivekvinnor män.

befatt-liggandetill denflesta byten skerallra övernärmastDe
vadmellan könenskillnadTabellema visarningsnivån. även storen

76helakvinnorna skersker.till vilka bytena Förde nivåergäller pro-
befattnings-till de lägreoch dvs.till nivåernaalla byten 5cent av

ochnivåerna 3tillbytenasker 57nivåema. För männen procent av
chefsnivåema.två högstadvs. till de

5 arbets-10BNT-klassiñceringensföljandehar AvDatamaterialet på sätt:avgränsats
få.relativt Där-akademiker inom dessaeftersom antaletuteslutitsområden har 3 var

orealistiskahelteller harsaknarvärdenobservationer uteslutitsallaefter har som
intressera-viEftersomingående variablema. ärde i modellernavärden på någon av

harindividernadärobservationeruteslutit dels allaharde befordringar ävenav
i följd. Ettåråterfinns tvåintebefattningshierarkin, dels de individernedåt ibytt som

ochundersökningstillfället årske mellan motsvaran-befattningsnivåbyte ettantasav
datamaterialet saknasigrund bristerföljandeunder det därpå året. Påde tidpunkt av

kapi-i dettaanvändslogitrnodeller1983 och 1988. I deuppgifter för åren senaresom
defår till följd1987.Detta1982 och 1989 med attdärför jämfört 1984 medtel har vi

imedhaft alla århadehögresannolikhetema kan ha blivit någotskattade än om
statistikpro-iprocedurstegdiagrammen vi låtitdeskriptiva har ettdeanalysen. l ett

vården för dessatvå år.interpoleragram
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Relativ fördelningTabell till4a kvinnor från lägre högrebyten förav
befattningsnivå 1982-1992. Procent.

Från Till
befattningsnivå befattningsnivå

5 4 3 2 Totalt
6 9,3 3,6 0,4 0 13,3
5 63,4 3,1 0,4 66,9-
4 17,5 0,8 18,3- -
3 1,5 1,5- - -
Totalt 9,3 67,0 100,02,7

Tabell 4b Relativ fördelning byten för från till högrelägremänav
befattningsnivå 1982-1992. Procent.

Från Till
befattningsnivå betattningsnivå

3 25 4 Totalt
6 1,9 1,1 0,2 0 3,2
5 39,4 4,8 0,8 45,0-
4 37,3 4,2 41,5- -
3 10,2 10,2- - -
Totalt 1,9 40,5 42,3 15,2 100,0

Källa: lönestatistik.SACO:s

Även bytesfrekvensema, dvs. antalet relationbyten i till totala antalet
observationer byten ickebyten, skiljer sig mellan kvinnoråt och+

tabellI 5.5 redovisas de genomsnittliga bytesfrekvensema förmän.
samtliga byten uppdelat på kön och inom de tvåsamt grupperna

2-4.64-6 respektive cheknivåernanivåerna

Tabell 5.5 Genomsnittliga bytesfrekvenser för kvinnor och män
för samtliga byten och nivåuppdelat 1982-1992

NivågruppSamtliga 4-6 Nivågrupp2-4

Kvinnor 18 16 8
Män 17 12 12
Totalt 17 13

Vi kan den totala bytesfrekvensen varit ungefär likahar förnotera, att
kvinnor och under den undersökta perioden. Delar vi däremotmän

6 fåFör tillräckligt antal byten för kvinnor respektive har de tvåatt stort män grupper-
bildats.nivåer Nivå 4 återfinns i båda därför slut-den nivån utgörattna av grupperna

nivå bland lägre nivåernade innan byter till chefsnivå. Samtidigtrenodlad ut-man en
nivå 4 den frekventa nivån från vilken chefsnivå.gör byter tillmest man en
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högre ni-på deoch4-6i byten nivåernapå de lägrenivåbytenaupp
bytesfrek-kvinnornasbefattningsstrukturen framgåri2-4våerna att

chefs-lägrenivåernade lägrepåhögre männensänär menvens
på nivåernabefann sigkvinnordeEndast 8nivåema. procent somav

förandelMotsvarandeperioden.högre nivå undertillbytte2-4 en
12männen procent.var

kvinnornasförförklaringsvariablerolikabetydelse harVilken re-
befattningsnivåtill högrefrån lägrebytenspektive männens enen

för-betyder denvadskillnad ochkönsmässigtydlignågonFöreligger
tillbytasannolikhetochför kvinnorslöneökningen attväntade mäns

arbetsområ-detinomkvinnorbefattningsnivå andelenHarhögreen
bytessannolikhetemapåverkan påvilket byter någontill/inomde man

bytessanno-ochmellan kvinnorsskillnad mänsnågonoch föreligger
yrkesverk-antaletavseendenivåer medoch lägrehögrelikhet på

årsamma
olikagenomfördesfrågorpå dessa typersöka treFör att avsvar

variabelnberoendedendefinieradessamtligalogit-estimationer. I
dvs.befattningsnivåema,blandförflyttning uppåtDBEF som en

förvärdeterhöll 0Variabeln DBEFtill nivåoch uppåt 2.nivåfrån 6
nivålägrefrånförflyttadesindividernatillfällendesamtliga ensom
nivå-Oförändradföljande år.varandratvå eftermellanhögretill en

tilldelades värdettillhörighet
befattningsni-inkluderadeantaletvariablemaförklarandeDe samt

modellspeciñka-den förstamodellerna.mellan Idevarierarvåer tre
eller högalågaskerhuruvida nivåbytentillinte hänsyntionen tas

syfte fålikvärdiga ibetraktasnivåbytenAlla attnivåer. gene-ensom
dennivåbyte.för Ibetydelseförklaringsvariablersolikabildrell av

BNT-nivåer-lägstadebefattningsbytenmodellen analyserasandra
deföranalysermotsvarandemodellen trei den tredjeoch4-6 görsna

för-kanuppdelningSkälet till denna ärchefsnivåema 2-4. att man
för-olikafråninflytandetvad gällerkönsmässiga skillnadersigvänta

befattningsnivå.respektive höglågmellan byten påvariablerklarande
ekvationerÄven följaktligenmodeller estimerasbåda separatai dessa

antalkön,variablemaförklarande ärrespektive Dekvinnorför män.
utbildnings-byter,vilketarbetsområde tillefterår manexamen,

denochbefattningsnivåursprungligmellanlönedifferensinriktning,
till.byterarbetsområdei detandel kvinnortillbyter samt manman

tillspecificeradesModellen
ANDELKVaDLÖNKÖN,fÅR, A102, UTBU,ARBOMRa,1 DBEF mk,

där

logistic i data-7 proceduren,utnyttjade0 beror på dentilldelades värdetAtt byte proc
SAS.programmet
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frånDBEF Byte lägre till högre befattningsnivå.en en
byte:Byte: 1

ÅR efterAntal år kalenderår examensårexamen -
KÖN Man: Kvinna 0
ARBOMRa Arbetsområde: administration, produktionsledning, FoU,

konstruktion, tekniskt, kommersiellt, ekonomiskt
referensgrupp

UTBu Utbildningar: Ekonomer, civilingenjörer, jurister,
samhällsvetare m.fl. referensgrupp

DLÖN Relativ lönedifferens nivånmellan byter till n ochmanNk
nivån byter från n+k. k 1,2,3,4;...,5;man n

ANDELKV, Andel kvinnor inom arbetsområde a.
Antalet nivåbyten kan förväntas flest i början yrkeslivet varförvara av

ÅRdet förväntade tecknet framför negativt. Troligen inte funk-är är
tionssambandet linjärt varför kvadrerad har infogats. Vadtermen

KÖNgäller förväntas har sannolikhet för nivåbytenmänatt större än
kvinnor. förväntadeDet tecknet därför positivt.är

Variablerna arbetsområde ARBOMR respektive utbildning
har inkluderatsUTB för kontrollera för eventuella skillnaderatt

mellan arbetsområden respektive utbildningar vad gäller byta be-att
fattningsnivå. detOm skulle lättare till högre befatt-attvara avancera
ningsnivåer inom exempelvis arbetsområdet administration inomän
övriga arbetsområden och könen starkt där,ett är överrepresenteratav
så påverkar det den observerade totala bytesfrekvensen till förmån för
det könet. Motsvarande skillnader kan föreligga mellan olikaäven ut-
bildningsområden. Dessa två variabler standardiserar därför resultatet
med avseende på eventuella skillnader härvidlag.

Vi lönerna normalt stiger från lägre till högre ochvet att mer an-
svarsfulla befattningsnivåer. Hypotesen lönerna väsentligenär äratt

givna för individerna. det korta perspektivetI lönernaexogent är
knutna till de arbetsuppgifter ska utföras i varje befattning. Påsom
den nivån varierar lönerna funktion bl.a. individemas kom-som en av

löneökningDen till nivåhögre inne-petens. ettsom avancemang en
bär torde därför spela roll för individens beslut byta tillstor att ett mer
krävande jobb på högre befattningsnivå. kan tolka individer-Manen

beteenden med hjälp förteorin kompenserande löneskillnader.nas av
uppoffringDen åtagande högre befattning innebär iettsom av en

ökat krävande arbetsuppgifter och fler arbets-termer av ansvar, mer
timmar måste kompenseras fördelar i form främst högre lön. Enav av
ofta framförd hypotes kvinnorna mindre benägnaär äratt än män att

sigåtaga chefsbefattningar därför fördelarna i form bl.a. högreatt av
lön inte kompenserar de uppoffringar måste Utfalletgöras.som av
kvinnornas cost-benefit kalkyl blir enligt denna hypotes oftare nega-
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förklara dentillvilket utbudssidan bidrarför fråntivt männen, attän
DLÖN positivtförväntaskvinnliga Variabelnandelen chefer.låga

eventuelltkvinnorbytesfrekvensen för både ochpåverka män men
olika styrka.med

in-arbetsområderespektivehar andelen kvinnor inomSlutligen
bytakvinnorförvänta sannolikheten förkan sigkluderats. Man attatt

andel-funktionpositivtill högre befattningsnivåerfrån lägre är aven
arbetsområdet.inomkvinnoren

variabler-förklarandeolikaförvänta sig deEmellertid kan attman
olika. Ek-bytesfrekvenskvinnornas respektivepåverkar männensna

ochför kvinnorhar därför skattatsvation 1 män, natur-även separat
i tabell 5.6.redovisasvariabeln för kön. Resultatenligtvis exklusive

befattningsnivåbytenför modellSkattningsresultat ITabell 6 av
ochför samtliga kvinnorrespektive män

MaximumLikelihoodeslimat
MänSamtliga Kvinnorvariabler

-2,880-2,844 -2,137lntercept
KÖN 0,029 .-ÅR -0,122 -0,085-0,090
ÅR 0,002 0,003 0,002
DLÖN 7,4947,401 7,075

1,7051,698 -1,097ANDELKV
-0,037 -0,017 -0,064ADM.

0,783 1,2441,278PROD.
0,699 0,449 0,678FoU

1,0421,064 0,742KONSTR.
1,1111,129 0,581TEKN.
0,5730,564 0,051KOMM.

-0,045 -0,0540,024CIVING.
-0,159-0,161 43,000JURIST

0,044 -0,095 0,061CIVEK.
6120 4598952189Antalobs.

från S-procentsnivån.signifikantskild nollKoefficienten

KÖN intekolumnför variabeln i tabellensKoefficienten ärvänstra
föreligger någonnoll, indikerar det inteskild från vilketsignifikant att

frånför bytegäller sannolikhetenkönsmässig skillnad vadgenerell en
påverkar bytes-befattningsnivå. variablertill högrelägre De somen

löneökningen,förväntadeistället framför allt densannolikheten är
antalet yrkes-approximativtantalet år efter dvs.även examenmen

till vilketarbetsområdeandelen kvinnor inom detårverksamma samt
ob-bytessannolikhet kanskillnader ibyter. Vissa smärrepersonerna

föreliggerarbetsområden.mellan olika Däremotför männenserveras

147



ÖhmanOhlsson JoachimJörgen

skillnader mellan de siginga olika utbildningsinriktningama, to-vare
mellan könen.talt eller

Sannolikheten för byte befattningsnivå uppenbarli-till högre ären
för förväntadekänslig de löneökningar bytet implicerar. Engen som

förtioprocentig förväntad bytessannolikhetlöneökning genererar en
ska jämföras medbåde och kvinnor på omkring 30 Detmän procent.

framgickden genomsnittliga bytessannolikheten på 17 procent som
förkla-tabell förväntade löneökningen den enskilda5.5. Den ärav

för bådaringsfaktor i modellen påverkar bytessannolikhetenmestsom
emellertid troligt lönevariabeln fångar andrakönen. Det är att or-upp

till befattningsbyte korrelerade med lönen.saker starkt Enärsom
befattning kan innebära inflytandehögre ochstörre samt meransvar

stimulerande arbetsuppgifter, positivt påverka individensvilket kan
vilja till avancemang.

det arbetsom-Resultaten indikerar ökad andel kvinnor inomatt en
effekt kvinnornastill vilket byter inte förefaller ha någonråde man

viss positiv effektbytessannolikhet. kunde emellertidFör männen en
ökad andel kvinnor, dvs. det något lättare förspåras är män attav en

till högre befattningsnivå inom arbetsområden med högbyta enen
börkvinnor jämfört med Sambandet dock ochandel låg. är svagten

tolkas mycket försiktigt.
ovanstående inte huruvida bytena skeddemodell hänsyn tillI togs

uteslutaeller hög nivå i befattningshierarkin. kan intelåg Man att
hierarkindet föreligger könsmässiga skillnader ivad gäller somvar

inflytandet från andrabytena sker. belysa detta samtidigtFör att som
till ekvationförklarande variabler ekvationerkontrolleras har analoga

respektive ochskattats för nivåbyten inom nivågruppema 2-41 4-6
kvinnor nivåerna har be-för respektive Gruppindelningenmän. av

medan nivå be-nivåerna och tydliga chefsnivåer 42 3stämts ärattav
återfinnsstår blandning lägre chefer och specialister. Nivå 4av en av

implicerardärför i båda Indelningen de två gruppernagrupperna. av
under perio-varje individ endast inomkan två bytengöraatt gruppen

enbart frånden, antingen från nivå till därefter till nivå eller6 5 och
bytena ske pånivå till eller från till chefsgruppen kan6 5 5 I 2-4

registrerasmotsvarande betyder maximalt kanDetsätt. att en person
kvinnorför byten. tabell redovisas skattningsresultaten för4 I 5.7 re-

spektive för byten inom respektivemän grupp.
i bytessanno-kan konstateras det föreligger ingen skillnadFörst att
könen och pålikhet mellan de olika utbildningskategoriema för båda

befattningsnivåema. bytessannolik-de olika Detsamma kan sägas om
för flestaheterna de arbetsområdena.
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SkattningsresultatTabell för byten7 inom
befattningsnivågrupperna 4-6 och 2-4

Nivåerna Nivåerna4-6 2-4
MänKvinnor Mån KvinnorVariabler
-2,143-0,949 -2,904" -5,451interoept
0,084-0,189 -0,217 0,157AR

ÅR -0,0020,004 0,004 -0,004
DLÖN 7,7806,564 5,871 6,193

-2,210-0,361 2,545 1,774ANDELKV
-0,3760,025 0,154 -0,783ADM.
-1,167-0,221 1,632 1,549PROD.
-0,793-0,062 1,099 0,554FoU

1,027 -1,138KONSTR. -0,060 1,590
-1,071-0,247 1,787 1,276TEKN.
-0,952"-0,421 -0,6270,885KOMM.
0,046-0,013 -0,075CIVING. 0,018

0,218 -0,0070,203 -0,106JURIST
0,126-0,127 0,082 0,214ClVEK.

29088 3119 352255375Antalobs.
från ö-procentsnivánsignifikantskild nollKoefiicienten

byta tilllönedifferensemas betydelse for sannolikhetengällerVad att
delsdet föreliggerbefattningsnivå visar skattningamahögre att enen

klara skillnaderlönekänslighet inom båda nivågruppema, delsstor
vi beräk-tabell sammanfattas resultatenkönen. 5.8mellan I attgenom

löneökning påhypotetiskbytessannolikheten påverkashur av ennar
beräknarbyte till nivåvid högre10 attsamtprocent ett genomen

löneökningamagenomsnittligabytessannolikhetema vid de faktiska
perioden.undervid nivåbyten

olikaför ochSannolikheter för nivåbyten kvinnorTabell inom5.8 män
vidnivågrupper olika löneökningar

BefattningsnivâerBefattningsnivåer 2-44-6
MänKvinnor Män KvinnorLöneökning
0,220,130,27 0,2010 procent
0,470,38 0.36 0,26Faktisklöneökning

befatt-de lägreraden i tabellen framkommer påden förstaAv att
förkänsliga4-6 förefaller kvinnorna någotningsnivåema mervara

i modellenlönevariabelnoch det förutom lönenlöneökningar som
sannolikhet tillkvinnornasfångar halverasupp Däremotän männen.

samtidigtchefsnivâernanivåbyte till eller inomvid män-0,13 ett som
det troligtpåpekatslönekänsliga. tidigareblir något Som ärmernen

påver-faktorerpositivt korrelerad med andralönevariabeln äratt som
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förklaringsvärdeindividens bytesbeslut. förkar Lönevariabelns höga
befattningsbyten bör plus andra kor-tolkas löneskillnadenså det äratt
relerade faktorer lönevariabelns dominans.förklaringen tillutgörsom

tolkning lönevariabelns betydel-de könsmässiga skillnaderna iEn av
ikläda sigkvinnorna har aversionär större än männenatt mot attse en

betydligt löneök-högre chefsroll. Kvinnorna skulle behöva störreen
ning, eller arbetsvillkor övrigt, förbättre i männenän att ettacceptera
jobb hög befattningsnivå.på en

be-faktiska reallöneökningen vid förflyttning uppåt igivenDen en
fattningshierarkin emellertid hypotetiskt tiodestörre än antagnavar

befattningsnivågruppen den genomsnittliga4-6Inomprocenten. var
reallöneökningen for både kvinnornivåhöjning cirka 17 procentper

Spridningen Standardavvikelsen föroch emellertidmän. stor.var
höga lönelyftbåda cirka del fick såpasskönen 18 ochprocentvar en

genomsnittligachefsnivåema den100 På 2-4över procent.som var
förreallöneökningen nivåuppflyttning cirka båda kö-24 procentper

Även här emellertid spridningen betydande. Standardavvik-varnen.
både kvinnor och i delelsen bland och cirka 26män procent envar

fall höjdes lönen vid befordran med 200över procent.
reallöneökningar legat tilltabellens rad har dessa faktiskatvåI

för beräkningarna sannolikhetema. Vi kan därmed konstate-grund av
inflytande påde faktiska löneökningama har haft väsentligtettattra,

befatt-och till högrekvinnors sannolikhet flytta från lägremäns att
ningsnivåer, Skillnaden i löneök-särskilt gäller det manliga chefer.

kvinnor ochningens betydelse for sannolikheten för nivåbyte mellan
chefer påfallande. Resultaten in-bland 0,26 respektive 0,47män är
för andelen kvinnliga ochdikerar, minska skillnaden mellanatt att

chefer relativa löneökningarmanliga skulle det krävas betydligt större
genomsnittligakvinnorna för denför bör dockNoterasän männen. att

vilken de allra flestabefattningsnivå dvs. den nivå frånlönen på
förtill chefsnivåema och cirka 10 högre3 procentavancerar var

likställerför kvinnorna. för kvinnornaLöneökningarmännen än som
kvinnornas benä-de manliga och kvinnliga chefslönerna skulle öka

genhet åta sig högre chefsbefattningar.att
bytesfrekvensentabell framgick effektenAv 5.7 påäven att av

efter nivågruppema.antalet år skiljer sig tydligt mellan de tvåexamen
befattningsnivåerna negativa vil-På de lägre koefficienterna4-6 är

kvin-implicerar bytessannolikheten för både ochket mänär störstatt
renodlade chefsbe-i början gäller deyrkeskarriären. När detnor av

fattningama nivåerna det omvända.2-4 förhållandet Bytessanno-är
antalet yrkesverk-likheten lägst från början varefter den stiger medär

den kvadre-statistiskt koefficienterna förår. De signifikantasamma
effekter-variabeln emellertidrade för antalet år efter visar attexamen
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icke-linjära. illustrera olika kategorierFör detta för redovisasär attna
i diagram 5.4a-5.4d sannolikheten bli befordrad för kvinnoratt re-
spektive med olika utbildningar och inom olika arbetsområdenmän

funktion antalet år efter samtliga fall har värdetIsom en av examen.
för den faktiska löneökningen vid beräkningarna. respek-Föranvänts
tive utbildningsgrupp har valts det arbetsområde där utbildningsgrup-

förekommande.är mestpen

Diagram 4a-d på följande sidor sannolikheten bli befordradvisar inomatt
befattningsnivåerna för4-6

civilingenjörera arbetsområdet konstruktioninom
b civilekonomer ekonomiskt arbetsområdeinom
c arbetsområdet administrationjurister inom
a samhällsvetare kommersiellt arbetsområdeinom

4acivilingenjörerDiagram arbetsområdet konstruktioninom

å
Aâ Man
-D-E Kvinna

5

årAntal afterexamen

5.4b civilekonomerDiagram ekonomiskt arbetsområdeinom

h Mang -u- Kvinna

v m gIn ih r- m 3 Rm rs a: v- -Nv- v- 1- wårAntal efterexamen
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arbetsområdet administration5.4Diagram jurister inomc

årAntal efterexamen

arbetsområded samhällsvetare kommersielltDiagram 5.4 inom

Antalårefterexamen

relativt hög förlägre befattningsnivâerna sannolikhetenPå de 4-6 är
och 50befordran i början yrkeskarriären, mellan 35 procent.aven

år efterfor 7-8Sannolikhetema sjunker emellertid relativt snabbt att
kvinnliga ju-föromkring med undantag15-20 procentexamen vara

samhälls-kvinnligaochrister inom det administrativa arbetsområdet
helabytessannolikheterinom kommersiellt arbetsområde,vetare vars

ligger högre för övriga kategorier.tiden Intressant äratt noteraän
ci-befattningsnivåema förbytessannolikhetema på de lägreäven att
förförvilingenjörer och civilekonomer sjunker snabbare änmän

bytessan-årvilket medför efter yrkesverksammakvinnor 8-10 äratt
med antaletSkillnaden ökar dessutomnolikhetema högre för kvinnor.

arbets-administrativajuristema inom detyrkesverksamma år. Bland
arbetsområdetkommersiellaoch samhällsvetama inom detområdet

samtidigthela högre bytessannolikhetkvinnorna tidenhar männenän
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mycket lågbytessannolikhet konvergerarmännens mot en san-som
nolikhet efter yrkeserfarenhet.25-30 års

yrkesverksamma år debytesfrekvensen med antaletsjunkerAtt
befattningsnivåema främst de två lägsta nivåerna 6lägre beror att

sina karriärerde akademikemaoch nivåer de5 är startarungasom
tilldärför efter mindre antal årpå. rimligt deDet är ettatt avancerar

inom den lägrekvalificerade arbetsuppgifter. Särskilt för männenmer
bytt till högrenivågruppen uppenbarligen de inte hargäller att enom

litensannolikheten relativtbefattningsnivå cirka år såinom l0 är att
nivågrupp fort-de överhuvudtaget Kvinnorna inom dennaska byta.

efteremellertid relativt hög utsträckningbyta i täm-ävensätter att en
framgår deligen yrkesverksam diagrammenlång period. Av även att

lägre bytes-civilingenjörema civilekonomerna harkvinnliga och en
till detta tordefrekvens under de förklaringförsta 7-8 åren. En vara

hemarbete ellerväljerkvinnorna i utsträckningstörre än männenatt
under dessa år.kombinerar hemarbete marknadsarbete Dettamed

underemellertid högre bytesfrekvenskompenseras männenänenav
gäller de på ni-perioden. Jämförelsenden yrkesverksammaresten av

vån kvarvarande männen.
antaletbytessannolikhetema förändras medProñlema for hur yr-

helt annorlundachefsgruppen nivå 2-4kesverksamma år bland ser
diagrammen 5.5a-5.5d.de beskrivit, vilket framgårviänut nyss av

befordradbli5d sidor sannolikheten5a-5. på följandeDiagram visar att
förbefattningsnivåerna 2-4inom

civilingenjörer arbetsområdet konstruktiona inom
ekonomiskt arbetsområdeb civilekonomer inom

arbetsområdet administrationc jurister inom
arbetsområdekommersielltd samhällsvetare inom

arbetsområdet konstruktioncivilDiagram 5a ingenjörer inom

0.25

ö."
-t- Man
-ü- Kvinna

O

0,05 -.

IJ . .. . .-- 2ew -o v v x-
årAnal efterexamen
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arbetsområde5b civilekonomer ekonomisktDiagram inom

E
å -A-Man

D-Kvinnag

o.u.un....nn.u.u.u..u.....n.;|
n n v w-

årAntal anarexamnn

arbetsområdet administrationDiagram 5.5 jurister inomc

å
A-Manå -D-Kvinna

Antalårefnraxarmn

arbetsområded samhällsvetare kommersiellt5.5Diagram inom

-A/A inrr

ä
-A-Man--.å -U-Kviuna

3

;.I . . . . . . . .. . . .9 R9 ä
Anhlåreftereunxen
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bör först för kvinnliga juristerDet sannolikhetskurvomanämnas att
samhällsvetare i diagrammenoch och 5.5d bygger mycket5.5c ett

begränsat antal observationer varför resultaten måste tolkas med stor
försiktighet.

till högre chefsposition krävs i regel flera årsFör att avancera en
yrkeserfarenhet. Sannolikheten för inom chefsgruppennivåbyteett
stiger därför med antalet yrkesverksamma för kulmineraår vidatt
omkring år efter20 för både kvinnor och harMännenmän.examen
genomgående befordrademycket högre sannolikheter bli till högreatt
chefsbefattningar kvinnorna och skillnaderna förefaller ökaän snarare

vidminska ökat antal yrkesverksamma Glastaket finns såle-år.än
des, inte fåtal observationerogenomträngligt. På grund detärmen av

ligger till grund förför beräkningarna sannolikhetema kvinn-som av
liga jurister och samhällsvetare bör låga redovisas ide värden som
diagrammen 5.5c och 5.5d tolkas försiktigt. finns emellertid ing-Det

ienting det statistiska materialet slutsatsenmotsäger männensattsom
sannolikhetskurva ligger signifikant högre kvinnornas inomän även
dessa två grupper.

Sammanfattningsvis kan vi sålunda konstatera för det första att
starkt överrepresenterade alla chefsnivåer och dennapåmännen är att

överrepresentation stiger vid högre chefsnivåer. samtliga befatt-Av
ningsbyten från lägre till högre nivå sker cirka kvinnor-75 procent av

de lägre befattningsnivåema.byten på sker cirka 60För männennas
högrepå de nivåerna.procent

det andra visar analyserna befattningsbyten uppåt iFör givetatt att
befattningsstrukturen försker så sannolikheten större männenär att

bland chefsnivåema för kvinnorna. de lägre befatt-Påänavancera
ningsnivåema förbytessannolikheten för kvin-är änstörre männen

i början yrkeslivet. emellertid kvinnornasEfter några år ärnorna av
bytessannolikhet orsak till det mångaEnstörre ärän männens. att

redan har bytt befattning nivå. genomsnitttill högre Imän en en
byter kvinnorna fler befattningsnivåergånger mellan dessamännenän
vilket indikerar byterkvinnorna i utsträckningstörre än männenatt

dvs. nivåtvå gånger, från nivå 6 till nivå och därefter till Det5 se-
bytet förefaller inträffa efter relativt lång yrkesverksamnare en pe-

riod. bytesprofiler konsistenta könsmässiga skillna-Dessa med denär
den i andelen familjearbete. yrkeskarriärerKvinnorna skjuter sinaupp
några år för under tiden tid familj och barn.den ägnaatt mer

Analysema visade för det tredje befattningsnivåemade lägreatt
skäl förkvinnorna känsliga för löneökningär än män ett attmer som

tillbyta högre befattningsnivå. chefsnivåema kvinnorna be-På ären
mindre lönekänsliga deras alternativ-tydligt vilket kan tolkas attsom

kostnad högre. bytessannolikhet chefsni-uppnå påFörär att samma
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följaktligen kvinnorna fårkrävasskullevåema männen att ensom
dock kvin-tidigare harSomlönehöjning männen.större än noterats

de flesta bytenfrån vilkenbefattningsnivå dvs. den nivåpånorna
lägre lönchefsnivåema sker, ungefär lOtill än männen.procent

genomsnitt fåchefsnivåema och ikvinnorna vid byte till 3 2Skulle
eftersläpandenämndalöneökning plus de 10männensamma som

kvinnornas bytessan-tyder skattningsresultatså våra attprocenten,
nivåstiga dvs. inolikhet skulle till drygt 0,4, stort sett samma som

männens.

periodenUtvecklingen under 1993-1996

har Civilin-från och med 1993BNT-kodningen upphördeEftersom
klassifice-genjörsförbundet Civilekonomema utvecklatoch ett eget

meddetmöjligt länka ihopringssystem. dock inteDet är systemetatt
hur andelen kvinnorredovisas därförBNT-kodningen. detta avsnittI

-nivåer harinom befattningsområden ochrespektive olikamän ut-
statistik i mångaunder perioden 1993-1996. Dennavecklats är avse-

statistiken.BNT-grundade För-den tidigareintressantareenden än
arbetsområden klassificeras deolikabefattningama delas iattutom

Utförande arbete,befattningsområden, nämligen:i fem olikaäven
kommerchefer. Vispecialister, projektledare ochskapande arbete,

och chefer.projektledare Defortsättningsvis koncentrera på äratt oss
respektive fyra nivåer, enligt tabell 5.9.indelade itre

befattningsnivåerBefattningsområden ochTabell 5.9
enligt CF/CRs statistik 1993-1996

Chef/ledareProjektledare
någramånader Gruppchef,10 underställdaprojekt,Mindre

underställdaSektionschef, 10-20projekt, 1Medelstora ca ca
några underställdaAvdelningschef, 20-50Storaprojekt, ca

företagsledareChef.50 underställda,eller

specialister ochmed klassifrceringssystemetfördel detEn är attnya
arbetsorganisationen i alltkan identifieras. och medprojektledare I att

samtidigt med tyd-färre chefsnivåer,plattas till medfler företag men
detspecialistkarriärerprojektorganisation särskildaligare och vär-är

utveckling.till dennastatistiska underlagetdefullt det är anpassatatt
befatt-olikakvinnorvisas hur andelendiagram och 5.6bI 5.6a

utvecklatsharcheferbland projektledare respektiveningsnivåer
1993-1996.
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Andelen olika projekt6a kvinnliga projektledare påDiagram stora
1993-1996. Procent

1993I
1994n
1995n

E1996

Medelstora

1993-1996.6b Andelen kvinnliga chefer olika nivåer ProcentpåDiagram

30

25

2° 1993I
1994u15 1995u
199610

chef chefAvd Högre

och 1996,Generellt kan andel kvinnor mellan 1993ökadnoteras en
andelenprojekten ökarsärskilt bland projektledarna. Bland de mindre

och bland dekvinnliga projektledare tillfrån 3122 störreprocent
kvinnornaFortfarandeökar andelen från tillprojekten ll7 ärprocent.

den tendens tillklart underrepresenterade på ledande positioner, men
fore-1982-1992andelar kunde observeras periodenökade undersom

hålla i sig.faller
utvecklatsolika befattningsnivåerhar byten mellanHur uppåt un-

möjlighet studeraperioden har vi inte haftder 1993-1996 Tyvärr att
inomendastmellan fem befattningsområdena,byten de olika utan re-

projektledare ochområde. naturligtvis troligt bådespektive Det är att
Analysenandrachefer rekryteras från specialister och avgrupper.

visastabell 5.10flöden i detta kapitel. Idessa genomförs dock inte
chefer.projektledare ochbytesfrekvenser for blandkvinnor och män
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Tabell Genomsnittliga5.10 bytesfrekvenser för kvinnor och blandmän
projektledare och chefer. 1993-1996. Procent

Projektledare Chefer

33Kvinnor 26
Män 30 32

lönestatistik.Källa: SACO:s

Vi kan först bytesfrekvensema liggerde genomsnittliganotera, att
betydligt högre i det tidigare materialet från 1982-1992. Datamate-än
rialen inte helt ijämförbara, den skillnaden bytesfrek-är storamen

indikerar, rörlighet kvalificerad personal mellanökadattvenser en av
och inom företagen inträffat tydligkan ha 1993-1996. Någon köns-

skillnad förefaller inte ñn-mässig i bytesfrekvens bland projektledare
bytesfrekvensen bland manliga chefer påtagligt högreDäremot ärnas.

bland kvinnliga.än
syfte få information olika faktorers inflytandeI pånärmareatt om

bytessannolikhetema för periodenhar, på motsvarande sätt som
dessa sannolikheter skattats för projektledare respektive1982-1992,

chefer. Modellen speciñcerades till
ÅR, KÖN, DLÖNÅR2, nnkf2 DBEF ARBOMRa, UTBU,

där
från befattningsnivå.DBEF Byte lägre till högreen en

byte:Byte: 1
ÅR år efter examensårAntal kalenderårexamen -
KÖN Kvinna:Man: 0

Arbetsområden: Tekniskt, data, inköp, marknads-ARBOMRa FoU,
föring, referensgruppledningsfunktion, administration

referensgruppUtbildningar: Civilingenjörer,UTBU ekonomer
DLÖN Relativ lönedifferens nivån byter till n ochmellan mann,,k

nivån byter från n-k. k l,2,3;2,3,4;man n

könsuppdelattabell redovisas resultaten skattningama, förI 5.11 av
projektledare skattadeoch chefer. tabellen har endast inkluderats deI
koefñcientema lönediffe-för variablema för år ochyrkesverksamma

eftersom de de intressanta. Variablema för arbetsom-är mestrensen
och utbildning kontrollvariabler förråden betraktaär attsnarast som

standardisera resultaten.att
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chefer, könsuppdelatTabell Estimationsresultat för projektledare och5.11
för 1993-1996

Projektledare Chefer

MänKvinnor Män Kvinnor
ÄR -0,135-0,092 -0,085 -0,063

0,004ÅR 0,004 0,002 0,002
DLÖN 3,187 2,342 3,664 3,123

7204Antal 422 2323 825obs.

från S-procentsnivån.K0effrcienten signifikantskild noll

modeller inkluderade könsvariabel kunde inte någondeI sta-som en
könsskillnadertistiskt säkerställd könseffektgenerell observeras. De

variabler, framför-finns fångas istället skillnader i övrigasom upp av
och antal efter vilket framgår ovanståendeallt lön år ta-examen, av

Noterbart för antalet år efterbell. koefficientema för variabelnär att
ÅR koefñcientema förgenomgående negativa. de tvåFörärexamen
föreligger eftersom signifikanta förstkvinnor viss osäkerhet de ären

förefallertioprocentsnivån. Med reservation för denna osäkerhetpå
för befattningsnivå mins-det sannolikheten byte till högreensom om

ord, de med färrekar med antalet yrkesverksamma år. Med andra yr-
bytessannolikhet de med flerkesverksamma år förefaller ha änstörre

ar.
indikerar enskilt viktigaste deSkattningama gång denän atten av

löneökningenförklaringsfaktorer inkluderats modellen ochi ärsom
tabell visas dedet lönevariabeln i övrigt fångar 5.12I upp-som upp.

bytessannolik-effekterna löneökningamaskattade de faktiskaav
till högreLöneökningama vid bytehetema. l2,5-13,5 procent envar

högre chefspo-projektledarposition byte tilloch 17-18 vidprocent en
löneökningarsition. Kvinnorna fick i genomsnitt lägrenågot än män-

nen.

och cheferUppskattade bytessannolikheter för projektledareTabell 5.12
vid befordranvid löneökningar motsvarande de faktiska

1993-1 996

Kvinnor Män

Projektledare 0.42 0,37
Chefer 0,40 0,45

någotprojektledama förefaller det kvinnornaBland är mersom om
bli ledare förför löneökning för åta sigkänsliga än männen attatten

Bland demprojekt. chefsgruppen gäller detInomstörre motsatta.ett
effekternaberäknadelönekänsliga kvinnorna. Deär männen änmer
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sannolikhetema motsvaranderelativt jämfört medpå högaär som er-
därförfrån det BNT-kodade materialet från 1982-1992. Dethölls är

lönevariabelns betydelsemöjligt överskattats.att
befordrad till högreutvecklas sannolikheten bliHur att pro-en

yrkesverksammaeller chefsposition efter antal år Ijektledar- ökatett
förstaexempel.och detta tvâ Detdiagram 5.7a 5.7b visas av-genom

civilingenjörsutbildningkvinnliga manliga projektledare medochser
civilekonomutbild-chefer medandra kvinnliga och manligaoch det

projektled-Beräkningarna de vid startögonblicketning. varavser som
olika befattningsom-respektive chefer. flyttat mellan deDe somare
inkluderade.chef, inteexempelvis från specialist tillrådena, är

utbild-för projektledare med civilingenjörsSannolikhetenDiagram 7a en
befordrad tillblitekniskt arbetsområdening inom att en

efterefter olika antal århögre projektledarpost examen.
1993-1 996

k ManOh AAÅÅAÅ-A-A/I 44mm

Tuur-us..u....uu-...r1uuuuurr 910111213141516171819232132324552788312345678
årAntal merexamen

höga.bytessannolikheterna relativt FörtidigareSom ärnoterats pro-
kvin-förbytessannolikheten högrejektledare kan konstatera äratt

spekulera Detför till detta kan vi endastOrsakerna över.män.ännor
kvinnor bättremöjligen så projektledarrollen många änär att passar

organisations skulle iden traditionella chefsrollen i hierarkisk Deen
karriär inom dennahögre utsträckningså fall välja i än män göraatt

mindre tillfler frånOrganisationsform, vilket implicerar byten större
vill betonavimed resultat,projekt. konsistent våraHypotesen är men

vårt data-hypotesinte har möjlighet direkt dennaviatt att testa
material.

3 Lindvert 1997 och 1997.Sebl.a. Jonung
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7b Sannolikheten arbetsområdetför civilekonomDiagram inomen
administration befordrad till chefvpostbli högreatt en
efter olika antal efter 1993-1996år examen.

025..å
A-Ma"I0.2å -D-Kvinna

z 0,15 -u

i R° ° :I ä"
årAntal enarexamen

lik denbytessannolikheterna bland chefer bildendet gällerNär är mer
för perioden högre nivå. Männenvi noterade 1982-1992, påänom en

början yrkeslivet,har högre bytessannolikhet kvinnorna iän aven
Ävenefter försumbara. här kan detta16-17 år skillnadernaärmen

befordrats iåterspegla selektionsfenomen, dvs. redan harmännenatt
utsträckning kvinnorna.större än

kvinnornasSammanfattningsvis förstakan konstateras, för det att
fortfarande låga, denandelar chefsbefattningar mycketär attmenav

andratrenden början i sig. detstigande sedan 1980-talets håller För
relativtnäringslivet ökathar kvinnornas andel projektledare inomav

gäller såvälunder undersökningsperioden.mycket den korta Det
flerbetydligtmindre projekt. Fortfarande det män änstörre ärsom

utvecklingstendensenkvinnor arbetar projektledare, ärsom mensom
projektforrnentidigare kan anledningtydlig. Som antytts attvaraen
organisations-kvinnor traditionella hierarkiskabättre denänpassar
kvinnliga che-fonnen. det tredje, icke desto mindre ökar andelenFör
kvinnligafer under perioden, så snabbt andeleninteän pro-om som

blandjektledare. det fjärde kan bytesfrekvensenFör noteras att pro-
projektledama, dvs.jektledare och chefer bland kvinnligahögst deär

projekt.tillde byter från ledare for mindre Lägststörreettatt ettvara
inte såbytesfrekvens kvinnliga chefer. Skillnadernafor ärnoteras

indikationperioden kort och resultatet kanärstora, somvara enmen
organisa-hypotesen projektorganisationunderstödjer äratt enovan

femte,karriärutveckling. dettionsform stimulerar kvinnors Försom
bytessannolikheternakanoch slutligen, gång konstateras,än atten

befatt-och lägretydligt lönedifferensema mellan högrepåverkas av
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gäller bådeningar. kvinnor och i projektledarbefatt-Det såvälmän
i traditionellaningar chefsbefattningar.som

Karriärutvecklingen för socialtj5.5 änstemän

inom den typiskaDe yrken privata sektorn analyserats ärsom ovan
mansyrken. kontrast till dessa har vi valt analysera karriär-Som atten
utvecklingen kvinnodominerat akademikeryrke,inom typisktett
nämligen socialtjänsteman. Andelen kvinnliga socialtjänstemän har

vi har möjlighetökat successivt under den period1985-1996, attsom
Årstatistiskt följa. andelen och tillcirka 60 19961985 procentvar

hade den gradvis till därför intressestigit 83 Det är attprocent. av
kvinnligaanalysera hur denna utveckling har påverkat andelen chefer

Ärbland socialtjänstemännen. for kvinnordet lättare eller svårare att
chefsbefattningarnå inom typiskt kvinnoyrkeett

diagram visas kvinnliga biträdande5.8 andelen handläggare,I so-
cialchefer, m.fl. socialtjänste-avdelningschefer chefer blandsamt

1985-1996männen

ochAndelen kvinnliga handläggare, bitr. chefer m.fl. cheferDiagram 5.8
bland socialtjänstemänkommunala 985- 996.1 Procent

so
°ooøøo_oø-o-r°_°"a,

7° xÅ
xxm x xgx/e/Eå xZx -Oe Handläggare50xg -x- Biträdandechef

40 X-X exi Chefxeüxä-x/x/å
ao ,.x,-x/20 %g/x§ x-
10
0- 4:19år: 19i37mås så 1954 1935192m1951 19.92måsms 1995

kvinnligaAndelen handläggare antalet handläggaretotalaav svarar
väl socialtjäns-relativt utvecklingen totala andelen kvinnligamot av

under perioden, från cirka 62 till knappt 85 årtemän procent procent
följer i denna1996. Däremot inte andelen kvinnliga chefer med ut-

veckling och vi kan traditionellahär detäven mönstretnotera att
högre befattningsnivå, Emellertiddesto lägre andel kvinnor. andel-är

kvinnliga chefer inom den ti-högre bland socialtjänstemännen änen

9Biträdande socialchefer fl. omfattar avdelnings-, kontors- och områdes-ävenm.
chefer byråinspektörer.samt
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analyserade privatadigare kvinnliga cheferAndelen stigersektorn.
under perioden. Ökar kvinnliga chefer frånExempelvis andelenäven

år 1985 till Samtidigt stiger andelen19 40 år 1996.procent procent
biträdandekvinnliga socialchefer m.f1. från till45 69nästanprocent

under perioden. detta kvinnorna underrepresenteradeTrots ärprocent
Årbland cheferna. socialtjänste-1996 alla manliga15 procentvar av

chefer på de här definierade chefsnivåema. Motsvarande andelmän
bland kvinnorna cirka 3 procent.var

skatta försannolikhetema kvinnliga och manliga social-För att
befordrastjänstemän till chefstjänst har följande logit-modellatt en

använts:

A102,fÅR, mkKÖN, DLÖN3 DBEF ARBOMRa, SYS,

där
från lägre till högre befattningsnivå.DBEF Byte en en

byte:Byte: 1
ÅLDER Individens ålder
KÖN Man: Kvinna: 0

Individens sysselsättningsgrad.SYS 0 SYS 100S
DLÖN|1,k Relativ lönedifferens mellan nivån till n ochbyterman

k 2,1;3,2;nivån byter från n-k. nman
Ekvationen skattades könsvariabeln in-såväl for hela materialet med
kluderad, för kvinnor och män separat.som

resultaten redovisas bör cirka byten tillInnan 2 500nämnas, att av
chefsposter vi statistiken förregistrerat i svarade kvinnornasom un-
gefär och for ungefär bytes-1 350 150.1 Detmännen motsvarar en
frekvens knappt bland bland6 och drygt 2männen procentprocent
kvinnorna. Huvuddelen handläggare tillbytena avsåg byten frånav
biträdande chefer totala antal-m.fl. Andelen byten till socialchefer av

for kvinnor Vibyten och för16 37männen procent.et procentvar
följaktligen konstatera i bytesfrek-kan klar könsmässig skillnaden

till främstrespektive de chefsnivåema. bytertvå Kvinnornavensen av
biträdande cheftill m.f1. och huvudsakligen där. Männen gårstannar

vidare och byter till chefsbefattningar. tal det dub-högre absolutaI är
belt så många socialchef,kvinnor byter tillmän trots attsom som

endast utgjorde totala antalet socialtjänstemän15männen procent av
år 1996.

Tabell redovisar5.13 resultaten logit-skattningarna.av
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SkattningsresultatTabell 5.13 bytessannolikheter förekvation avseende3av
socialtjänstemän. Perioden 1985-1996

Samtliga Kvinnorvariabler Män

-13,917 -14,330 -11,343Intercept
KÖN 0,529 --
ÃLDER 0,304 0,313 0,255
ÄLDERZ 43,003 -0,003 -0,003
SYSS.GRAD 0,028 0,022 0,019
DLÖN 11,861 12,642 10,147

58672 46459 12264Antalobs.

Samtliga i modellen ingående variabler har statistiskt säkerställda ko-
efñcienter. finns uppenbarligen könseffekt innebärDet att,en som

förkontrollerat övriga variabler, har viss ökad sannolikhetmännen en
bli befordrade till biträdande chef m.fl. eller socialchef. Omräknatatt

till sannolikhet skillnaden knappt Vi kan4 ävenär procent. notera, att
sannolikheten byta till chefstjänst positiv funktion ål-äratt en en av

sysselsättningsgraden.dern dock med avtagande styrka och Det se-
chefer i utsträckning handläggare arbetarinnebär större änattnare

och heltidsarbete fall nödvändig förut-heltid i många tordeatt vara en
for arbeta chef.sättning att som

Löneökningen viktigaste förklaringsvariabeln i denden enskiltär
skattade modellen. tabell redovisas faktiska löneökningamaI 5.14 de
for kvinnor chefsnivåema.och vid byte till någon de tvåmän av

Tabell Genomsnittliga biträdande chef m.fl.5.14 Iöneökningar vid byte till
eller under periodensocialchef för kvinnor respektive män
1985-1996. Procent

Bitr.chef Chef

Kvinnor 16,1 34,7
Män 18,4 43,0

Genomgående särskiltfår kvinnorna lägre löneökning än männen,
tydligt det vid socialchef den genomsnittligatill dåär avancemang

löneökning deskillnaden i tabell redovisas skatta-8 I 5.15är procent.
sannolikhetema löneökning.de för byte funktion På densom en av en

första raden löneökningresultatet vid hypotetisk 10anges en pro-
och på den faktiska löneökningamaandra raden har de använts.cent

Med här det till någonbyten samtliga byten äroavsettavses om av
befattningama biträdande socialchef. innebärchef m.fl. eller till Det

faktiska mellan löneök-den löneökningen blir genomsnittvägtatt ett
ningama till dessa chefsbefatmingar.två typer av
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Beräknade löneökningar förbytessannolikheter vid olikaTabell 5.15
socialtjänstemän 985-1996l

Kvinnor Män

0,07 0,1410% löneökning
löneökning 0,20 0,53Faktisk

chefsbe-könsmässiga lönekänsligheten for byte tillskillnaden iDen
bland debland socialtjänstemännenfattning generellt likadanär som

lönekänslighet betydligtprivatanställda Kvinnornasakademikema. är
bytessannolikhettioprocentig löneökning 7lägre. En pro-ger en

blandmedan dubbelt så högbland kvinnorna den männen.ärcent
framkommerlöneökningarnaeffekterna de faktiskaJämför vi så av

sannolikhetbetydande skillnader i bytessannolikheter. Männens är
relativ lö-får högredubbelt delvis beroende på desåän attstor,mer

den skattadetroligtneökning vid befordran kvinnorna. Detän är att
lönevariabelninte tillfredsställande specificerad,modellen attär utan

vad självabytessannolikhetemaandra effekter påfångar änävenupp
gång dramindre kan vilöneskillnaden för. Icke desto än ensvarar

perspektivetdet kortaunder förutsättning lönerna islutsatsen att, att
befordranvidbefattningsbestämda, löneökningenväsentligen ärär enl

i chefs-viktig faktor individemas beslutmycket for accepteraatt enen
i soci-chefer blandmetod för andelen kvinnligabefattning. ökaEn att

chefs-sina manligademaltjänstemännen lönerärl att somsammage
relativ löne-betyda får högreskulle i fall dekolleger. mångaDet att

utgångsläget.ofta löner iökning eftersom de har lägre
privatanställda aka-debytessannolikhetema förVid analyserna av

befattningsnivåer sjönkvid lågademikema kunde konstatera, att
antalet yrkes-funktionbytessannolikhetema till början aven som en

dennadäremotår. chefsbefattningarverksamma Vid högre steg san-
socialtjänstemännenvid ökat antal yrkesverksamma år. Förnolikhet

iställetår,uppgifter antalet yrkesverksammahar vi inga utan per-om
for den tidproxyvariabelgodålder, kan utgöra manensonemas som

kvinnligasannolikheten förvisasyrkesverksam. diagram 5.9varit I
chefsbefattningbyta till någonmanliga socialtjänstemänoch att som

dessa kurvorberäkningenVidfunktion individemas ålder. avaven
faktiska löneökningamahar de använts.

också tidigare påpe-tydligt framgår diagrammet, ochSom somav
socialtjänstemanmanligsannolikheten forkats, betydligt störreär en

begränsningar i denbefordrad för kvinnlig. På grundbli änatt aven
adsannolikhetemaframräknademodellen deskattade ska inte taman
tillbordedeändå så betydandeskillnaderna är attnotam, manamen

eftertanke.
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Sannolikheten5.9 förDiagram kvinnliga och manliga socialtjänstemän att
byta till chefsbefattning åldern.funktionen som en av

Vi kan sålunda avslutningsvis konstatera vid jämförelse mellanatt, en
typiskt mansdominerade och kvinnodominerade yrken, det inte fore-
faller finnas någon skillnad gäller sannolikheten for kvin-vadstörre

bli befordrade till chefsbefattningar. Kvinnorna tillattnor avancerar
lägre chefsbefattningar, inte så ofta högre. Orsakerna till dettamen

varit möjligthar inte uttömmande analysera i denna Dockatt rapport.
kan löneskillnadema förefaller forha betydelse in-noteras att storen
dividemas bytessannolikheter.

Sammanfattande5.6 slutsatser

Kvinnor klart underrepresenterade chefer. Något denpåär svarsom
grundläggande frågan mellanvarför skillnaderna så andelenär stora
kvinnliga och manliga chefer har vi i undersök-inte kunnat dennage
ning. Enligt andra främst finna iundersökningar står orsakerna att en
kombination sociala, kulturella och ekonomiska faktorer. Den ty-av

information har vi inte i vårt datamaterial.pen av
Undersökningens resultat dock inte hypotesen,motsäger att en or-

sak till lågaden andelen kvinnliga kombinationchefer är attaven
kvinnor väljer chefspositionerbort till högreän mänmer avancemang
och arbetsgivarna oftast restriktiva i rekryteringenmänatt är av
kvinnor till dessa chefsposter. Vi vill betona vi inte kunnatatt testa
denna hypotes direkt.

Undersökningen visar emellertid det finns stigande trend vadatt en
gäller andelen kvinnliga chefer och det möjligt den trenden harär att

under 1990-talet. Andelen projektledare harkvinnligaaccentuerats
dessutom ökat relativt kraftigt inom näringslivet under l990-talet.
Våra resultat stöder hypotesen flexibel projektorienteradatt en orga-
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den tradi-attraherar kvinnornisationsforrn på arbetsplatserna änmer
gäller devadorganisationsformen, åtminstonetionella hierarkiska

falletsåutbildning. Omakademiskprivatanställda kvinnorna med är
och cheferprojektledaretroligen kvinnorandelen attkommer ärsom

främst närings-inomtendensenöka i framtiden eftersomfortsätta att
projektorienterade organisa-flexiblatydlig riktning denilivet är mot

traditionella och hardenkunskapsintensivtionsformen. Den änär mer
owara flexibleåren Tframgångsrik under devisat sigockså senaste a

1996.organisation,
typisktinomkvinnaSannolikheten för ettatt mans-avanceraen

arbetsom-kvinnodominerattypisktarbetsområde ellerdominerat ett
kvinnodomineradekommunaladetförefaller lika Inområde stor.vara

sannolikhet för kvin-lägredetarbetsområdet socialtjänst snararevar
mansdomine-inom detill chefsposterhöga änatt meravanceranorna

näringslivet.arbetsområdena inomrade
ägdenivå 75till högrebefattningsbyten från lägresamtligaAv

befattningsnivåerna. Fördepå lägrekvinnornas bytenprocent rumav
derasOmkring 60omvända.situationen den procentmännen avvar

bytesfrek-chefsnivåema. Sompå de högreägde väntatbyten varrum
befattningsnivåernalägrekvinnor på debland både ochmänvensen

högre bytes-någothadeyrkeskarriären. Männenbörjanistörst enav
kvinnornasantal årefterkvinnorna i början,frekvens ettän varmen

efter tjugo årsrelativt högden förblevhögre ochbytesfrekvens även
yrkeskar-börjankvinnorna iinnebärayrkeserfarenhet. kanDet att av

utsträckningiinte vill männenantingenriären somsammaavancera
bort kvinnor-väljerarbetsgivarnaellerexempelvis familjeskäl, attav

hemma.ochskaffar barnrelativträdsla för de stannarsnartattna av
efterårtill tjugostiga femtonbörjarbytesfrekvenskvinnornasAtt ex-

derasefter detkarriärutvecklingenkan visa de återupptar attattamen
blivit tillräckligtbarn stora.

föri typfalletkrävdeschefsbefattningarnatill de högaVid byte
femton år föromkringyrkeserfarenhet påkvinnor ochbåde män en

tillbytasannolikhetskulle Männens attägaatt ett rum.avancemang
kvin-högregenomgående klart änchefsbefattning dockhög varen

nomas.
Dettillviljanbetydelse förförefaller haLönen stor avancemang.

andrafångarmodelleri våratroligt lönevariabelndock ävenär att upp
tydligUtanviljan tillpositivt påverkarfaktorer enavancemang.som
tillviljaindividemasemellertidvid torde attlöneökning avancemang

regeliKvinnornalägre.betydligt ärchefsbefattningaracceptera vara
befatt-högretillförlöneökningarkänsliga förmindre att enavancera

alternativkostnad förtolkas deraskan ettning. Det att avance-som
högre än männens.ärmang
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harKvinnor generellt lägre lön före ochän männen avancemang
får någotdessutom lägre löneökning vid byte till högre be-än männen
fattningar. löneökningEn för kvinnor chefslönerdem i nivågersom
med skulle troligen öka rekryteringen kvinnor till olikamännens av
chefsposter.

titeln till detta kapitel1 ställde vi frågan det finns så kallatettom
glastak för kvinnorna det omöjligtintill för demgör näst attsom

till höga chefspositioner, de har akademisktrots att ut-avancera en
bildning Undersökningens resultat visar det kanske inte finnsatt ett
ogenomträngligt glastak, väl vilken delmen en seg massa genom en

ochkvinnor ökande antal- sig igenom, i vilken de flestaett tar men-
fastnar eller väljer fastna.att

arbetet med dennaI studie har Evy Berglund, Annakarin Bergströmäven
och Thomas Ljunglöf från SACO deltagit.
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rollkön någonspelar-

PERSSONGRANQVIST HELENALENA

karriärrörlighetdiskussion6.1 En om

lika löniyrkenmedkvinnor ochSverige har stort settI män samma
visarm.fl. 1996studiem.fl., 1996. PetersenAsplund Ense t.ex. av

befattning-inomochmellan kvinnorlöneskillnadema mänatt samma
och omkring 7för arbetaresmå mindrerelativt 5än procentärar -

emellertid inte denavslöjarsiffrorSådanaför tjänstemän. attprocent
kvinnor iochmedradarbetsmarknaden starkt mänsvenska är segrege

kvinnodo-utsträckningilåglöneyrkena äryrken, ocholika störreatt
avslöjar intemansdominerade. Dehöglöneyrkenamedanminerade, är
segregerad,vertikaltstarktarbetsmarknadenden svenskaheller äratt

kar-yrkena. Deinombefattningsnivåerlägrekvinnor på mänmed än
löneutveck-ochför kvinnorsså olika resultat mänsriärvägar som ger

karriär-studerasstudiedennaIdärför undersökasbordeling närmare.
eller har arbetatarbetarrespektiveför kvinnorrörlighet män som

detaljhandel. Segrege-parti- ochvaruhandel, dvs.branscheninom
betydande.i branschenringen är

arbeteEttarbete.till bättrebytekarriärrörlighetMed ettettavses
ellerhögrehar änarbetetbättre detbetraktas status rangnyasom om

rörlig-olikadelas ikanföregående. Karriärrörlighet typerdet avupp
rörlig-befordran,arbetsplatsen, dvs.företaget/pårörlighet i samthet:
mellanochbranscherbåde inomarbetsplatserföretag ochmellanhet

branscher.
utsträck-någontidigare ihar inte störreArbetsmarknadsekonomer
arbeten,till bättredvs. bytenkarriärrörlighet,sig förintresseratning

nittiotalet harUnderforskatharsociologer längemedan ämnet.om
publice-karriärrörlighetartiklardykt antaldet dock ett somomupp

genomgångföljertidskrifter. Nedannationalekonomiskai avrats en
artiklar.några

vil-företaget,inompersonalomsättningstuderarl995:89Lazear
finnerkarriärrörlighet. Han attvidare begrepp enbart t.ex.ket änär ett
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rörlighetsmönstret inom företag påminner rörlighetsmönstret mel-om
lan företag. Om arbetstagare lämnar företaget, det troligtär mesten

han/hon det under de första anställningsåren.att gör Efter längreen
sannolikhetentid i företaget är lämna företaget för arbete iatt ett

företag mycket låg. Detta resultatett återfinns också iannat studieen
McCue 1996 analyserar både graden personalomsättningav som av

och graden befordran, dvs. karriärrörlighet inom företaget.av
Sicherman och Galor 1990 utvecklar teori för karriärrörligheten

kan utvidgning humankapitalteorin. Individensom ses som en av an-
fördela sin livstid mellan tid i utbildning tidtas och i olika yrken så att

den förväntade livsinkomsten maximeras. dennaInom modellram
väljer individen optimal tidpunkt för byta arbete. Författarna vi-atten

del avkastningen på investeringar utbildningatt i bestårsar en av av
sannolikhet för karriärrörlighet.störreen

har längeMan insett det finns samband mellan karriärrörlighetatt
och löner, de bakomliggande mekanismerna oklara. delEnärmen
forskning har fokuserat på könsskillnader i befordran arbetstagareav
och vilka effekter dessa skillnader har och kvinnors löner.mäns
Enligt Lazear och Rosen förklaras1990 del löneskillna-storen av
dema mellan kvinnor och kvinnor har lägre beford-män attav en
ringssannolikhet. Resonemanget det följande: Eftersom kvinnorär

ha högre förväntat värde aktiviteterantas ett utanför arbetsmarkna-av
den, dvs. i hemmet, måste kvinnors intjäningsfönnåga större änvara

för kvinnor skall befordras.mäns Uttryckt på innebäratt sättett annat
det kvinna måste bättre i situationatt föränen vara en man samma

arbetsgivare skall befordra kvinnan.att förmågaHennes störreen
då risken för förvärvsavbrottuppväger på grund familjeskäl.av

Krowas 1993 liknande för förklara skillnader mel-argument attger
lan kvinnors och befordringssannolikhet. teoretiskamäns förkla-De
ringarna får dock litet stöd i empirisk forskning. studieEn utnytt-som

Österrikejar data från Winter-Ebmer och Zweimüller, finner1997
varken barnafödande eller skillnaderatt i produktiva egenskaper kan

förklara varför kvinnor i så utsträckning återfinns de lägre ni-stor
våerna i karriärhierarkiema. En amerikansk företagsstudie Herschav
och Viscusi 1996 analyserar både befordringsfrekvens och löne-
effekter befordran. De finner kvinnor befordras oftareatt än män.av

resultat förklarasDetta med kvinnor ofta lämnar sina arbeten föratt
flytta med sina då fåratt arbete ochmän männen ort attannan

kvinnor får arbeten på densämre de hade på denänortennya ur-
sprungliga Kvinnor har alltså tendens sinaorten. starta omatten

l Inom durationsanalys används begreppenrisk eller chans i stället för sannolikhet. Se
vidare appendix A.1 innehåller beskrivning durationsanalys. I detta kapitelsom en av
kommer dock begreppet sannolikhet användas med begreppetchans.att synonymt
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karriärbytenflerskapafrån lägre nivåer, vilket kanpåkarriärer nytt
befordran harförfattarnafinnerkvinnor för Däremot attför än män.

Äv-kvinnors.påinteeffekt löner,positiv påsignifikant mäns menen
positionsförändringarbefordran och andravisar1996McCue atten

förmindreeffekternalönetillväxt,viktig källa till ärattutgör menen
förkvinnor män.än

karriärrörlighetskillnader ikönsrelateradeförklaring tillEn annan
EnligtPiore, 1975.arbetsmarknader seteorin duala t.ex.omavges

sek-sekundärochprimäriarbetsmarknaden delasteorin kan enen
relativt högamedarbetenkännetecknasprimära sektornDentor. av
sektorn kän-sekundäramedan denkarriärmöjligheter,ochlöner stora

uppdelningkarriärmöjligheter. Dennafålåga löner ochnetecknas av
olikasig ibefinnerochkvinnorockså tillämpas segmentkan mänom

karriär-olikaerbjuderolikaarbetsmarknaden och de segmentenav
möjligheter.

hypotesertvåställerBrinkden 1996och MaassenGroot uppvan
högre nivåerunderrepresenterade påförklara varför kvinnorför äratt

bygger påglastaket,första hypotesen,karriärhierarkin. attDeni
ochkvinnorsbefordringschanserfärre närhar än män ävenkvinnor

Tankenkarriärmöjligheter.erbjuder liknande är attarbetenmäns
därefter slårnivåtill vissbarakarriär,kankvinnor göra upp enmen -

fråndemglastak hindrari osynligthuvudetde attett avancerasom
befordraskvinnorhypotesenalternativaytterligare. Den är att mer

erbjuderintekvinnor har arbetengrundpåsällan än män att somav
finnerFörfattarnaend jobs.s.k. deadkarriärmöjligheter,några mer

iglastakshypotesenförend jobsdeadför hypotesenstöd änom
resultatentolkningmöjlig är mänbrittiska data. attEnanalyser avav

vilka kän-arbetsmarknader,internasig olikabefinner påoch kvinnor
karriärmöjligheter.olikanetecknas av

iskillnaderfinnsdetstudie delsSyftet med vår utrönaär att om
varuhandeln, delsoch inomkarriärrörlighet mellan kvinnor attmän
bransch.karriärrörlighet ilöneeffekterstudera sammaav

ochkvinnormellankarriärrörlighet mänistudera skillnaderFör att
studerar delsinnebär över-durationsanalysanvänds s.k. att mansom

för-tidlångdels hurtillstånd,definierademellan antalgångar ett som
lämnartillstillståndspecielltidet kommerflyter från ettatt manman

indi-sannolikheteninformation skattashjälp denna attdet. Med enav
kommande peri-dentillståndet underdet innevarandeskall lämnavid

fram till innevaran-tillståndetindividen inte har lämnatgivetoden att
yrkeskarriärerindividuellaSysselsättningsbiografiertidpunkt.de över

karriärrörlig-Löneeffekteranvänds.till1950-talet fram 1991från av
1991.tvärsnittsdata frånregressionsanalys påhjälpmedhet skattas av

och kvinnormellanskillnadentillbakgrunden mänsanalyseraFör att
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löner utnyttjas Oaxaca-Blinder-dekomponering, delar löne-som upp
mellan och kvinnor i könsskillnader vad gäller de produk-gapet män

tiva egenskaperna förklarande variablerna och könsskillnader vad
gäller avkastningen på dessa egenskaper koefficientema. Skillnader
i avkastning på egenskaperna tolkas ofta mått på diskrimine-ettsom
ring.

avsnitt innehållerNästa del fakta varuhandeln. Därefter föl-en om
jer genomgång de data används i analyserna. avsnittI 6.4en av som
redovisas resultaten durationsanalysen karriärrörligheten. Iav av av-
snitt 6.5 redovisas resultaten regressionsanalysen karrärrörlig-av av
hetens löneeffekter och Oaxaca-Blinder-dekomponeringen löne-av

Kapitlet avslutas med sammanfattande diskussion resul-gapet. en av
taten.

6.2 detHur inom Varuhandelnutser

Varuhandeln bransch med relativt omfattande könsrelateradär en yr-
kessegregering. Persson 1996 studerar efterfrågan arbetskraft
inom varuhandeln. studien delasI arbetskraften i tre grupper:upp

kvinnor och ungdomar i åldern 18 till år.män, 24 Skatt-vuxna vuxna
korspriselasticiteterzningar visar kvinnor och ungdomarattav vuxna

substitutstarka till varandra. innebär det blirDet relativtutgör att om
dyrare för arbetsgivaren anställa ungdomar kommer arbetsgivarenatt

byta ungdomar kvinnor. egenpriselasticiteter-Dessutomatt ut ärmot
na3 höga för både kvinnor och ungdomar. betyder löne-Det att om

förkostnadema dessa ökar minskar efterfrågan pågrupper samma
relativt mycket. Däremot både och kvinnorutgör mängrupper vuxna

och ungdomar substitut till varandra.män Egen-samt vuxna svaga
priselasticiteten oelastisk för vilket betyder lö-är män, attvuxna om
nekostnaderna för anställa ökar med viss såmänatt procentsatsen
minskar inte arbetsgivarens efterfrågan ipå motsvarandemänvuxna
utsträckning.

möjlig förklaringEn till skillnaderna kvinnor ochär att vuxna ung-
domar arbetar i Iåglöneyrken med låga kvalifikationskrav och konkur-

med varandra arbeten, medan arbetar imänrerar om samma vuxna
yrken med högre kvalifikationskrav och högre löner. konkur-Männen

då inte med kvinnor och ungdomar arbeten.rerar om samma
Fördelningen de på olika yrken i figurtre presenterasav grupperna
och figur6.1 Yrkesfördelningen6.2. bland Varuhandelnarbetare inom

2Korspriselasticiteten den procentuella förändringen i efterfrågan faktorger av
givet förändring i priset falli detta lönekostnaden för faktorprocentsen

Egenpriselasticiteten den procentuella förändringen efterfrågan faktoriger av
priset i detta fall lönekostnaden för faktor ökar mednär procent.samma en
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genomsnittslönen,den högstaharchaufförerfigur däri 6.1redovisas
fördelning-visar6.2Figurbutikspersonal.ochlagerarbetareföljda av

högreställning harledandeidärtjänstemannayrkenöver personeren
framgårfigurerna attrutinarbeten. Avmedlön vuxnaän personer

kvalifi-med lågayrkentillkoncentreradeoch ungdomarkvinnor är
kvalificerade ochdeharmedanlöner,och lågakationskrav män mer

varuhandeln,betalda arbetena inombättre

1990.varuhandeln,arbetareyrken,Fördelning på inom6.1Figur
1996.Källa: Persson

25-64MänII
25-64Kvinnori

18-24Ungdomar:I

varuhandeln,yrkesområden, inomFördelning tjänstemänpå6.2Figur
1996.Källa:1990. Persson

25-64Män
25-54KvinnorI

18-24UngdomarE

7
Ledande arbetaarbeteställning
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6.3 beskrivningEn sysselsättningsbiograñernaav

Informationen de individuella yrkeskarriärema hämtad frånärom
Levnadsnivåundersökningama LNU administreras Institutetsom av

socialför forskning Åberg,vid Stockholms universitet Erikson och
1987; Fritzell och Lundberg, 1993. Omkring 6 slumpmässigt000 ut-
valda individer, representativt urval Sverigesutgör befolk-ettsom av
ning, intervjuades vid fyra tillfällen 1968, 1974, 1981 och 1991.-
Intervjuerna år 1991 utökades med retrospektiva sysselsättningsbio-
grafier och utbildningsbiograñer. Personer i åldern till25 64som var
vid 1991 års intervjutillfälle fick beskriva sin sysselsättningshistoria.
Sysselsättningsbiograñema börjar med den första anställning som va-
rade minst 6 månader. Varje sysselsättningshistoria innehåller också
individens alla därefter följande episoder arbete, arbetslöshet, stu-av
dier, föräldraledighet, arbete i hemmet och frånvaro från arbetsmark-
naden andra orsaker fram till intervjutillfállet 1991, vilka varadeav
minst månad. varjeFör episod finns dessutom informationen om ar-
betsgivare, yrke och arbetsuppgifter. Utbildningsbiografiema innehål-
ler information grundutbildningutbildningsepisoder inklusiveom

6.4 En analys karriärrörlighet inom varuhandelnav

beskrivningEn modellenav
analyseraFör karriärrörlighetatt används s.k. durationsanalys även

kallad livsförloppsanalys, varaktighetsanalys eller transitionsanalys.
Till skillnad från i analyser tvärsnitts- och paneldata följer iav man
durationsanalys individ kontinuerligt under längre tid och ob-en en

händelser vid den tidpunkt då de faktiskt inträffar. Durations-serverar
analys innebär studerar dels övergångar mellanatt antal defi-ettman
nierade tillstånd, dels hur lång tid förflyter från det kom-attsom man

i speciellt tillstånd tills lämnarett det. vår studieI studerasmer man
övergången mellan tillståndet att arbeta inom varuhandeln till till-
ståndet att byta till bättre arbete. Det andra tillståndet, ellerett desti-
nationstillståndet, delas i tillstånd, nämligenäven byta"atttreupp nya
till bättre arbete hos arbetsgivare,ett att byta till bättreettsamma
arbete inom varuhandeln, inte hos arbetsgivare attsamtmen samma
byta till bättre arbete i bransch.ett lång tid, iHur antalmätten annan
anställningsmånader, individen har tillbringat tillståndeti attsom ar-
beta inom varuhandeln också viktigt verktyg i analysen.är Medett
hjälp denna information skattas sannolikheten individ skallattav en

4SeHörnqvist 1997 för studie också utnyttjar sysselsättningsbiograñemaen som
i analys hur sammanboendeoch föräldraskap påverkar kvinnors ochen av mäns
yrkeskaniärer och inkomster.
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varuhandelninomtillståndet att arbetainnevarandedetlämna un-
harindividen intebetingatmånaden,nästkommande attder den av

tidpunkt.innevarandetillframtillståndetlämnat
kon-stegvisstudiei våranvändsdurationsmodell ärDen ensom

förklaran-deeffekterproportionellamedexponentiell modell avstant
anställ-antalettidsaxelnGrundidén mätervariablema.de är att som

delperioder. An-olikaidelasnuvarande arbeteningsmånader i upp
kon-tillståndetanalyseradedetindivider lämnar antasdelen varasom

valda tidspe-mellan deförändraskandelperiod,varjeinomstant men
utbildning,för kön,ocksåkontrolleras statusanalysenriodema. I

förklar-arbetslivserfarenhet Dessatidigarearbete,innevarande m.m.
tidsperiodvilkenoberoendeeffektvariabler haande antas avsamma

befinner sigindividen

durati0nsanalysen5Resultat av
varuhan-inomarbeteepisoderallabestårför analysenUrvalet avav

i måna-arbetenuvarandeTid på mätstill år 1991.1950från årdeln
slutade293arbetsepisodentotaltinnehåller l 851Urvaletder. varav

arbetsepisodensjälvaarbete.bättre Dettillbyte ärmed somettett
han ellerflera gångerförekommaindivid kanSammastuderas. om
betraktasarbetevaruhandeln. Ettarbete inomhaftharhon än ettmer
det före-ellerhögre änarbetet hardetbättre status rangom nyasom

socio-ekonomiskt indexanvändsarbetenrangordnagående. För ettatt
index-SCB. DecentralbyrånStatistiska sextonbl.a. används avsom

harfacklärda arbetaredärtolvgradig skalaidelasnivåerna en
haranställdaminst 20medföretagareochrang lden lägsta rangen

indexsocio-ekonomiska12. Detranghögstaden som an-rangen
appendix,iredovisastillhörandestudiei vårvänds samt rangnummer

A.2tabell
bättre arbetetillbytemedarbetsepisod slutar ettettFörutom att en

ellertillbyterindividen sämremed ettockså slutaepisodenkan att

5 Omanalyser.formproblem i dennaheterogenitet kanobserveradIcke ett avvara
sannolikhethögrerelativteffekter harobserveradegrund ickeindivider påvissa enav

lämna ärde snabbarearbete, kommertill bättre expone-byta att somgruppenettatt
sannolikhetrelativt lägreharjämfört med dembyta arbete,chansenrad för att ensom

arbete.till bättrebytaatt ett
6 anställdaföretagareframgåri tabell A.2 utansocio-ekonomiska indexet attdetAv

tveksamplacering kan t.ex.högarang 9. Dennarelativt hög om enhar vararang -
det i deverksamhet, ärhjälp medfårförlorat sitt arbete startaatt egensomperson
totalt 42hardatamaterialkarriären. I vårtifråga uppåtfallen inteflesta ett stegom

socio-ekonomisktillföretagare någonmellanindivider bytt att annanvara egen
både uppåtsigharstyckenoch 8sig uppåt rörthar llAv dessa rörtpersonergrupp.

tillanvänder byttviindex ettenligt detindivider harHela 23i rangskalan.och nedåt
förfalli många ärföretagare ett9 förtyderResultatet páarbete. attsämre egnarang

rangskalan.värde páhögt

175



Lena Granqvist Helena Persson

likvärdigt arbete, med individen lämnar arbetskraftensamt elleratt
blir arbetslös. En möjlighet individen har kvar sinär anställ-attannan
ning vid intervjutillfállet. I samtliga dessa fall dvs. förutom vid byte
till bättre arbete högercensureras episoden,ett dvs. individen kom-

analysmässigt behandlas han/hon utgåttatt urvaletmer som om ur
arbete.7ha bytt till bättreutan att ett

figurI 6.3 redovisas chansen lämna det nuvarande arbetet föratt
byte till bättre arbete. Tidsaxelnett delas i intervallett 1,5 år,upp om

år,3 4,5 år, 7,5 år och år. Tidsintervallen10 för de första åren på sam-
arbete har gjorts kortare, eftersom de flesta bytena 75 procentma

föresker 4,5 anställningsår. Svarsfrekvensen rörande tidpunkten för
arbetsbyten uppvisar vid tidpunkter infaller exakt eftertoppar som

år och1 år.2 Detta beror sannolikt intervjupersonernamönster att
avrundar sina till jämna år. undvikaFör effekter berorattsvar som
avrundningsfel bryts tidsaxeln vid halva år i ställer för vid hela år.

Figur 6.3 Sannolikhet för byte till bättre arbete månadper

Tai-mini

Smndlmfarbüuüm---0.000
-Snumøtfürbphurvn

hund:
-Snmøufa-bpilnm-anå

E --
E8

O
°°§23.88$$388#2388§§§§§§§§§§§§$§

ümüruünátlnünøuüøhøbhønøanánüh

7Även föräldraledighet innebär arbetsepisodavbryts. Det betyderatt atten om en
töräldraledigär månad och sedanåtergår till arbeteänperson mer en samma som

tidigare kommer det redovisas två arbetsepisoderdär den första avslutasatt utansom
byte till bättre arbete sker. Föräldraledighetatt ett ett bara definierad för kvinnor.är

En del kvinnors lägre chans karriär skulle eventuellt kunna förklarasgöraattav av
avbrott barn. För kontrollera detta konstruerades urval där arbetsepisoderattg.a. ett
på arbete, endast avbrutna föräldraledighet, betraktadessamma av som en samman-
hängandeepisod tiden föräldraledig hoppades Antalet episoderöver. minskadesom
med 53, antaletoch händelser ökade med Antalet fallcensurerade minskade från
956 till 902. Resultaten förblev dock desamma.Koefticientema förändradesbara
marginellt och inte i någon entydig riktning.
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arbetebättretillbytaframgår sannolikheten ett6.3figur attAv att
till år.intervallet 31,5ikulmennår sinförsta åren ochdeunderökar

arbete ivarit påEfter hasannolikheten.Efter det att meravtar samma
ganska låg.högremedarbetetillbytachansentio år, ettär att rangän

byte tillbefordrani olikakan delasKarriärrörligheten typer:treupp
bransch-inomkarriärrörlighetarbetsgivare,hosarbetebättre samma

arbets-både hosvaruhandeln,inomarbetetill bättrebyte sammaen
branschenkarriärrörlighetocharbetsgivaretill utochgivare urannan

Karriärrörlig-varuhandeln.branscharbete itill bättre änbyte annan
rörlighet,totaluppvisarbranschen mönsterinomhet mensomsamma

och når sinkraftigareökararbetebättretillbytasannolikheten ettatt
övergångssarmolik-totaladenårmellan och 4,53 änkulmen senare

hosarbetetill bättrebytebeskriverheten. Kurvan ett samma ar-som
rörlighet.betydligt flackarebefordran, änellerbetsgivare, är annan

oliktmycket mönstretbranschermellankarriärbyten ärförMönstret
denlämnaSannolikheteninom branschen. attkarriärbytenför nuva-

handelsbranschenutanför ärarbetebättreanställningen förrande ett
den.Därefterde första åren.underhögst avtar

fördetliknari figur 6.3 mönstertotal rörlighetförMönstret perso-
studier,andraifunnit t.ex.befordranochnalomsättning som man

studier intedessadelar1996.och TyvärrMcCue1995Lazear upp
beroende påtroligenmellanbranschrörlighet,ochi inom-rörligheten
i dennautnyttjasdata stu-saknas. Deinformationnödvändigatt som
uppdelningsådaninformationdäremot görinnehållerdie ensom

möjlig.
den ab-dvs.koefñcientema,anti-logaritmeradevisar deTabell 6.1

periodenunderarbetetill bättrebyteförsannolikhetensoluta ettett
påver-övergångssannolikhetenhurtabellen,delenden samtövre av

arbetetsutbildning,kön, sta-såsomvariablerförklarandeolikakas av
tabellen.delennedrearbetslivserfarenhet avtus, m.m.

tabell 6.1.framgårövergångssannolikheteroch kvinnorsMäns av
deinnehållerkvinnorförrespektivemodell föroch 2Modell l män

ellertidsperioderrespektiveförövergångssannolikheternaskattade
övergångssannolikhetervariabler. Dessaförklarandetidsintervall utan

karriärrörlighetiskillnaddetvisarfigur 6.4, äri storritas attut som
sannolikhetenårenförsta 1,5Under de äroch kvinnor.mellan män

arbete 0,5bättreförarbetenuvarandelämna sitt ettför attmanen
tidigare. Sanno-detgjortinte harhanförutsattmånad, attprocent per

år.till 4,5perioden 1,5undernivånår sin högstaökar ochlikheten
sannolikheten.detEfter avtar
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Tabell 6.1 Skattningar övergångssannolikheter från arbete tillettav ett
bättre arbete karriärrörligheü. konstantStegvis exponentiell
modell. Anti-Iogaritmerade värden.

1 2 3 4 5
Män Kvinnor Alla Män Kvinnor
00049" 0,003" 00059" 0,0058 0,0022varaktighet515

varaktighet1,5-3 0,006 0,0027 0,0074 00088" 0,0021
varaktighet341,5 0,0066 00018 0,0067" 0,0090 0,0014
varaktighet4,5-7,5 00049" 0,0015 00054" 0,0071 00012"
varaktighet7,5-10.5 00033" 0,0010 00038" 00053" 00008"
varaktighet10,5 0,0024 00009" 00029" 0,0037 00008"

Kvinnor 03338"
Utbildning:

1,1119 1,0565 1,19459årxg11ár
X 19782" 1,5703 29039"

Rang2-5 O,5918 05188" 0,724
6-12Rang 01732" 01891" 00913"

Arbetsiivserfarenhet 1,0422+ 10536+ 1,0054
2 0,9982+Arbetslivserfarenhet 09975 10000

Född1950eller 14970" 12624 1,7088senare
Antal för barnavbrott 1,1958
Antalepisoder 791 0601 1851 791 1060
Antalhändelser 189 104 293 189 104

nivå,+signifikant 10% signifikant nivå,%5 "signifikant % nivå.1
Signifikanstestengällerför skattningar de Iogaritmeradekoefficienterna,dvs.skattningarav av
ekvation1 i appendixA.1.

Kvinnor har under hela perioden lägre sannolikhet bytaän män atten
till bättre arbete. Dessutom karriärmönstret förett kvinnorär annor-
lunda. Sannolikheten för kvinnor lämna sitt nuvarande arbete föratt

bättre arbete högst tillett år efterär 1,5 i nuvarandestartenupp
arbete. Under den perioden sannolikheten byta till bättreär att ett
arbete något 0,3över månad. Efter 1,5 år den ochprocent avtarper
efter 7,5 år påverkas sannolikheten byta till bättre arbete knap-att ett

alls hur lång tid har tillbringatpast sitt nuvarande arbete.av man
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månad,bättre arbetetillför byteSannolikhet6.4Figur per
och kvinnor.män

0,01
Qä

OJIB
å

.å

°°§Eå88$$E88§2å88§§§ ON
Wnadrsødmshtlnwwaøoaøbøbümnvmimdøln

nuvarandedetutbildning,tidigareför kön,kontrollerar vimodell 3I
kohorteffektens Fördelningararbetslivserfarenhet ocharbetets status,

appendix. Avitabell A.3redovisas ivariablemamedelvärden foroch
arbetslivserfarenhetkortare änkvinnor hardetframgårtabellen att

ellermed lägrekoncentrerade till arbeten statusärmän samt mer
rang.

dum-med hjälputbildningsnivåer skattasolika treEffekten avav
tillreferenskategori, 10 11utbildningsårfärrenio ellermyvariabler:

nuvarande arbetetsutbildning. Detutbildning och ll årsårs änmer
för de-användsrangvärde attmed hjälpbestämsstatus somsammaav
delasRangvärdenabättre arbete.byte tillfiniera vad är ettett uppsom

och2-5dummyvariabler:hjälpmedi nivåer tre rangtre rangav
tjänstemänlägreoch ärfacklärda arbetareejdär6-12, 1rangrang
yrkesverksam-antalmedArbetslivserfarenhetreferenskategori. mäts

eventuellafångapåbörjades.arbete Förnuvarandeinnanår att uppma
ellerfödda 1950demförinkluderas dummy ärkohorteffekter somen

iinkluderassenare barnvårdgrundforvärvsavbrott påAntal avav
underavbrotttidigareantaletdefinierasVariabelnmodell yr-som

inte dennafinnsföräldraledighet. Tyvärrberor påkeskarriären som
defi-endastvariabel ärvarför dennatillgå förinformation män,att

kvinnor.nierad för

8 variablerdessatidigare arbeten,antaletinkluderade också studieavbrott ochVi men
bättre arbete.tilleffekt sannolikheten bytahade ingen på ettatt

9 koefficientenockså,inkluderadesför födda 1940-1949dummyvariabelEn varmen
1940.födda förereferenskategorin5-procentsnivån frånskildsignifikant påinte
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modellI 3 referenskategorin manlig icke facklärdutgörs av en ar-
betare eller lägre tjänsteman född före 1950 med nio eller färre år i
skolan och ingen tidigare arbetslivserfarenhet. anti-logaritmeradeDe
värdena i modell för3 de olika förklarande variablema nedre delen

kolumnen den relativa sannolikheten byta till bättreatt ettav ger
arbete. Värdet 0,3338 för variabeln Kvinnor innebär kvinnor haratt

70 lägre sannolikhetnästan få bättre arbete jämförtprocents att ett
referenskategorinmed Ett värde omkring lutgörs män. ettsom av

innebär den förklarande variabeln varken minskar elleratt ökar
sannolikheten få bättre arbete jämfört med referenskategorin.att ett
Ett värde 1 betyderstörre den förklarande variabelnän ökarett att
sannolikheten få bättre arbete relativt referenskategorin.att ett

modellI 4 och modell redovisas5 skattningar för ochmänseparata
kvinnor där förklarande variabler inkluderade i modellen. Skillna-är
derna i Övergångssannolikhetema mellan och kvinnor blirmän ännu

jämfört med de förklarandestörre, variablema inte inkluderas.när
Övergångssannolikhetema för referenskategoriema, kon-när man
stanthåller för individemas karaktäristika, redovisas i figur 6.5.

Figur Sannolikhet5 för byte till bättre arbete månad, då förklarandeper
variabler inkluderats, för och kvinnor referenskategorin.män ur

0.01
ünümlütnü

.............. .. ... n...--.....-..--- -...- .--- ...... ........T üiøløiürhümmagi......... ............... .. . .. ... .. .. .. ...-- . . . . ... ... ...... .......

°°EEESS$SSS 2238888388383882818
---p---ç-w-u-wv-u-u-lünhmcünmtlnnuwmuühhønvmlnøüh

tabell framgårAv 6.1 har negativ effekt både ochatt mänsrang en
kvinnors karriärchanser. Den negativa effekten föruttaladär mer ar-
beten med högst Det innebär högre på karriär-ärattrang. manupp

desto mindre chansen för ytterligare berorstegen, är Detavancemang.
på antalet arbeten med högreatt närmarestatus avtar toppen av py-
ramiden kommer. haAtt års utbildning medför11 be-änman mer en
tydligt högre chans byta till bättre arbete jämfört med färreatt ett ut-
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effekt på lön hög-indirektfinnsinnebär detbildningsår. Det att aven
sannolikhet förmedför högreutbildningenutbildning att engenomre

frånmed resultatenligger i linjeuppåt karriärstegen. Dettakliva påatt
McCue, 1996.1990;och Galor,studier Sicherrnanandra se t.ex.
kvinnor förfaktor förviktigareutbildning betydligt änHögre är en
arbete.bättresannolikheten byta tillgällerdet ettnär attmän,

effektavtagandepositivhararbetslivserfarenhetTidigare menen
inte finnsmedan detarbete försannolikheten få bättrepå män,att ett

arbetslivserfarenhet påeffekt från tidigarestatistiskt signifikantnågon
och positivsignifikantKohorteffektenkarriärchanser.kvinnors är

ellerfödda 1950betyder kvinnorför kvinnor. Dettabara att sena-men
kvinnorarbetetill bättresannolikhet byta änhar större ettattre en

kvinnokohortvarjeFörklaringen kanföre 1950.födda att somnyvara
arbetskraftsdeltagande,arbetsmarknaden har högrepå ettträder ett

ochäldre kohorterutbildningyrkesliv och högrekontinuerligt änmer
arbets-förankring påfödda därmed harkvinnoratt annanensenare

tidigarekarriärinriktademarknaden ängöraär attsamt gene-mer
grundavbrottantaletVi kan ocksåkvinnor.rationers attnotera av

sigchanseffekt kvinnorssignifikant på röranågoninte har attbarn
framförd Lazearbetyder hypotesen,karriärstegen. Detuppåt att av

lägreharkvinnor1993,1990 och Krowasoch Rosen att enom
värde ak-förväntatgrund högrebefordrassannolikhet ettatt avav
resultat.stöd i vårafår någotarbetsmarknaden inteutanförtiviteter

bättrefåmellan chansenskillnaderstuderakunna ettattFör att ar-
iarbetefå bättreoch chansenhandelsbranscheninombete ettatt en

Varuhan-finns inomnuvarande arbetetbransch, givet detattannan
fallen293Demöjliga utgångar.modell med tvåskattasdeln, en

karriärrörlighet bran-idelas inomtill bättre arbetemed byten ett upp
redovisas iResultatenbranschen.karriärrörlighetoch ta-schen ut ur

bell 6.2.

lo interaktionstennerhär, inkluderasinteversion modell 3l presenterassomaven
ökar chan-utbildningkvinna med ll årsoch utbildning.kön Attmellan änmervara
ll årsmedmedan än ut-karriärrörlighet med 330för attprocent, mervara mansen

utbildningsnivåerför lägreför karriärrörlighet56 högre chansbildning procentsger
dock intebetyderutbildning. Dettaeffektenskillnader mellan könen ifinns inga av

utbildademindrekarriär män.chanshögutbildade kvinnor har änstörre göraattatt en
lägreutbildning 10kvinna med 11 årslika, har procentsAllting änannat meren

utbildning.10mindre årsmedtill bättre arbetechans byta änänettatt en man
l8l
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SkattningarTabell 6.2 övergångssannolikheter arbetefrån tillett ettav
bättre arbete karriärrörlighet och varuhandeln.inom ut ur

konstantStegvis modell.exponentiell Anti-Iogaritmerade
värden.

6 Män 7 Kvinnor
Inom inom Utur ur

varaktighet51,5 00018 0,0031 0,000" 0.0025
varaktighet1,5-3 00034" 00034" 0,001O 0,0017
varaktighet3-4,5 0,0040 00026" 0,0011 0,0007
Varaktighet 00036" 0,0013" 00006" 0,0009"
Varaktighet 00015" 0,0018 00005" 00005"
varaktighet10,5 0,0021 0,0004 00003" 0.0006

episoderAntal 791 791 0601 1060
Antalhändelser 100 89 34 70

8 Alla 9 Män 10 Kvinnor
Inom Ut Inom inom Utur ur ur

VaraktighetS1,5 0,0017 0,0042 00016" 00047" 0,0004" 00019"
Varaktighet1,5-3 00030" 0,0042 00032 0,0058 00006" 0,0015"
varaktighet3-4,5 00036" 0,0029" 0.0039 00049" 0,0007 0,000"
Varaktighet4,5-7,5 0,0031 00020 00038 00026" 00004 00008"
varaktighet7,5-10,5 0,0016 0,0022" 0,0017 00041" 0,0003" 0,0005
Varaktighet10.5 00018" 0,0010 00023 00008" 00002" 00006"

Kvinnor 02046" 04773"
Utbildning:
9årXs11år 1,5130+ 0,8165 13639 1,7681 1,7034 0,9098
X11är 1,3279 2,1900 1,4635 1,4745 0,7239 3,6130
Rang 2-5 0,6411 04965 0,5710 04612"
Rang6-12 0,0211 01285" 0,0221 01838"
Rang2-12se not 0,6445 0,3274
Arbetslivserfarenhet 1,09%" 09906 1,1069 0,9909 1,0512 09652
Arbetslivserfarenheüz 09969 09997 09965 0,9992 09989 1,0011
Född1950eIIersenare 12616 1,7265 1,1889 1,3932 1,3401 19502

förAntalavbrott barn 1,0316 1,1330
episoderAntal 8511 8511 791 791 1060 1060
händelserAntal 134 159 100 89 34 70

nivå,+signifikant 10% signifikant nivå, nivå.5 signifikant 1%
Signitikanstestengällerför skattningar Iogaritmeradekoefficienterna,de dvs.skattningarav av

1ekvation i appendixA.1.
Not:Eftersommycket kvinnorhar två nivåernaarbetenmed 6-12 harde slagitsihoprang

nivåför modell10.en
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rörlighet skiljer sigvi för de tvåfigur 6.3 sågI mönstret typernaatt av
arbete inom han-till bättresannolikheten för byteMedanåt. ettett

sin högsta nivååren och nårdelsbranschen ökar under de första 4,5
bättrebyta tilloch sannolikhetenmellan 4,5 anställningsår,3 ettär att

detförsta Efterbranschen under de åren.arbete 1,5 avtarstörstut ur
inne-tabell 6.2modell i delensarmolikheten. Modell 6 och 7 övre av

för och kvinnorresultat från skattningarhåller män utanseparata
i figurocksåförklarande resultat återgeskontroll för variabler. Dessa

ifiguroch figur kvinnor. från 6.3män 6.7 Mönstret6.6 upprepas
förfå bättre arbete6.6 visar sannolikhetenfigur mänatt ett upp-som

bytaförde formerna rörlighet. Sannolikheteni tvådelade män attav
under dehandelsbranschen högstbättre arbete utanförtill ärett som

till bättreSannolikheten bytaåren och sedan.första ettatttre avtar ar-
ökarbranschen ganska liten under de första 1,5 årenbete inom är men

sedanförtills den når sin högsta nivå mellan och årsedan 3 4,5 att
kan beromarginellt ochmellan 7,5 år. Dettaminska 4,5 mönster

humankapital under deindividen ackumulerar branschspecifiktatt
i branschen.första åren

byta tillsannolikheten kvinnor figur 6.7förDäremot är att ett
Sannolikheteninom branschen obefintlig.arbete ibättre attstort sett

under de för-arbete varuhandeln högsttill bättrebyta ärutett somur
Efterden. 3 årpå det Efter det minskaråren nuvarande arbetet.1,5sta

i nuvarandeliten tidsannolikheten och påverkas inte nämnvärtär av
arbete.

handels-Sannolikhet bättre arbete och6 för byte tillFigur inom ut ur
branschen månad män.per

0,01 IT unionenf inom
i030g . . . . . . . . .... . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . .. ... . . . . l ur branschenur

mugg.. . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . ... .. . . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . .
0391 .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. ... . .

4030g . . .. .. .. . . . .. . . . . . . ... . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . ... .. .. . . . .. . . . . .. .... . .. . . .. . . . .. . . . .. .. . .g
i 4nya; .................................................................................... . .G ,i

lcpu . . . . .. . . . . ... . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. ... .. . .. . . .. .. .. .. . . . . ... . . . .. .

OO 2§3893388§§338§§§§§§§§§§§§§§
Månadersidan nuvarande inomvaruhandeln:in I annu
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till bättreSannolikhet för byte arbete handels-Figur 7 ochinom ut ur
branschen gerlrnånad kvinnor.

001 Li inom
igwg . . . ... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . .. .. . . . . . . . . . . ... . . . -Uturhrumdim

qwgx.. .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ..
041171.................................................................................. ..

O

Månaderdin nuvarande:tail arbete varuhnnddnInom

ochSkillnaden mellan och kvinnor vad gäller rörlighet inommän ut
branschen viktig delförklaring mellantill skillnaderna mänärur en

kvinnor i figur frånoch 6.4 och figur för kvinnor härrör6.5. Mönstret
det kvinnor karriärrörlighet,faktum i harbaraatt stort sett typ aven
nämligen byte till bättre utanförarbete branschen.ett

i negativamodell 8 nedre delen tabell framgår denAv 6.2 attav
effekten kvinna till bättresannolikheten bytaatt ettattav vara ar-
bete i fallet med inom branschen den. Sanno-bytenär större än ut ur
likheten byta till bättre inom varuhandeln 80arbete är procentatt ett
lägre för kvinnor för lägre bytetoch 50än män runt procent om avser

arbete i och modell i tabellbättre bransch. modell 10I 9ett en annan
redovisas för och kvin-6.2 resultaten från skattningar mänseparata

signifikant positiv ef-ha års utbildning har baraAtt llänmernor. en
Åfekt kvinnors byten branschen. andraför till bättre arbete utanförett

sidan effekten betydande. modell kan ocksåFrån lOär notera attman
kvinnor födda byta till1950 eller har sannolikhetstörre attsenare en

bättre arbete utanför varuhandeln födda före 1950. Förkvinnoränett
för-inom branschen för sådan effekt.byten och finns ingen Enmän

klaring får den karriär-kan kvinnor födda efter inte195 0attvara som
utveckling de söker arbeten iförväntar sig lämnar varuhandeln och

tidigareandra branscher i utsträckning kvinnor frånstörre än genera-
tioner gjorde.

skillnader mellanResultaten klara indikationer på det finnsattger
huruvidaoch kvinnors karriärrörlighet. avsnitt undersöksImäns nästa

också penninglön för rörelserkvinnor får lägre avkastning i form av
uppåt i karriären.
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löneskillnaderkarriärrörlighet6.5 Genererar
varuhandelninommellan och kvinnormän

mycketkarriärmönstretvisadesförsta delen studie ärden vårI attav
naturlig följdfrågavaruhandeln. Enför kvinnor och inom ärolika män

löneskillnader mel-ocksåskillnaderna i karriärmönstren genererarom
tvåsamband konstruerasstudera dettaoch kvinnor.lan Förmän att

till bättreantalet bytentotalarörlighetsvariabler beskriver detsom
arbetentill bättreantalet bytenoch det totalaarbeten inom branschen

observationstillfållet år 1991tillbranscher från år 1950 frammellan
påverkatyrkeskarriären harhurför individerna. Syftet studeraär att

varuhandeln 1991. Förför arbetade inomlöneutvecklingen dem som
löneekvationervanligtvislöneutvecklingen skattasstuderaatt som

humankapitalvariabler såsomantallönetillväxten tillrelaterar ut-ett
arbetsplatsen.anställningstid påarbetslivserfarenhet ochbildning,

investeringar i humankapi-modellenbakomliggande idén iDen är att
Ofta inkluderasi löneökningar.utbildning resulterar ävental etc.

kön ochlöneutvecklingen,variabler bestämmaandra t.ex.antassom
studievariabler. dennaIarbetsrelateradefamiljevariabler andrasamt

arbetsrelatera-andrahumankapitalvariabler ochinkluderas sedvanliga
arbetslivserfarenhet,för kvinnor, antal årvariabler: dummyde aven

hel-utbildningsårantalkvadrat,anställningstid, dessdess kvadrat,
tvåoch dessutomStockholmsområdet,dummyvariabel förtid samt en

fångavariablerinkluderasrörlighetsvariabler. Därtill antastre som
dvs.1990,ochbeskrivs Roseneffekter Lazearde attsom avupp

utanför arbets-aktiviteterhögre förväntat värdeharkvinnor ett av
fördummyhushållet,antal barn ivariablermarknaden. Dessa är en

sammanboende.gift ellerdummy fördeltidsarbete och att varaen
timlön.logaritmeradberoende variabelnDen är

inom varuhan-arbetadetill demEftersom urvalet begränsas som
branschen därbytenlönsamhetenkan vi inte skattadeln 1991 ut urav

individerdeenbartobserverarblivit Videssa byten har permanenta.
selek-innebärakanvilketvaruhandeln år 1991,återfinns inomsom

medindivideröverrepresentationformtionsproblem i enavav en
urvalet ifrånskiljer sigurvaldettalöneutveckling. Observera attsvag

varuhandelninomarbetsepisoderstuderadeavsnitt, då viföregående
fram till 1991.periodenunder 195 0

till år64i åldern 18beståranalyserade urvalet 214Det personerav
hade nå-ochvaruhandeln 1991arbetade deltid eller heltid i somsom

kvinnor. Me-och 120dessa 94forrn löneinkomst. Av mänärgon av
redovisasvariablemaförklarandefördelningen dedeltalen för och av

framgårtabellappendix. Från A.5och tabell ii tabell A.5 t.ex. attA.4
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89 kvinnorna inte hade byte till bättreenda arbeteprocent ett ettav
inom varuhandeln. motsvarande andel 61För ärmän procent.

Tabell Skattningar6.3 Iöneekvationerfär anställda varuhandelninomav
år 1991. Beroende variabel: logaritmerad timlön. Standardjêzl i
parentes.

Alla Män Kvinnor
5 61 2 3 4

Konstant 3,029" 3,267" 3,278"3,285" 3,294" 3,030
0199 0,2070,146 0,143 0,189 0,177

Kvinna -0,218 -0,175
0,048 0048

Erfarenhet 0,028" 0,027 0,060 0,012 0,011"0,059
0005 0,004 0,0040005 0,012 0,012

Erfarenhet2/1000 0315+ 0045+ 0,929" 0004"
0154 0150 0255 0,253

Anställningstid 0019+0,007 0,005 0,009 0,003 0,018+
0,007 0,007 0,009 0,009 0,011 0011

AnstälIningstid2/10000,322 0,219 0,251 -0,082 0,951 0,905
0205 0205 0,257 0002 0095 0,400

utbildningsårAntal 0,064" 0,061" 0,055 0,0610,058" 0,061
0,008 0,008 0,012 0,011 0012 0,013

Deltidsarbete -0,080 -0,066 -0,016 0,031 -0,069 -0,060
0,050 0,049 0,149 0,140 0,057 0,058

Giftellersambo 0,043 0,047 0,042 0,064 0,035 0,038
0,050 0,048 0,078 0,073 0,070 0,070

Antalbarn 0,026 0,023 0,015 0,01 0,006 0,0041
0,021 0,020 0,031 0,0290,029 0,029

Stockholmsområdet 0,157" 0,134 0,110 0,067 0,167 0,165
0,050 0,050 0,0680,073 0,070 0,071

Karriärrörlighetinom 0,110" 0,122 0,073
bransch 0,030 0.033 0,065
Karriärrörlighetmellan 0,013 0,020 -0,001
branscher 0,0370,025 0,037
Antalobservationer 214 214 94 120 12094

0,412 0,443 0,224 0,2180,432 0,504anpassad

nivå,10 nivå, nivå.signiñkant % signifikant % signiñkant 1 %5+

Tabell innehåller6.3 resultaten kvadratskattningarfrån minsta denav
beskrivna löneekvationen. den första modellen inkluderas inteIovan

rörlighetsvariablema, dvs. de variabler byten till bättremätersom ar-
beten. Av modell framgår kvinnor i genomsnitt har1 22att procent
lägre lön När rörlighetsvariablema inkluderas i modell min-2än män.
skar skillnaden till Koefñcientema för de andra variabler-17 procent.

uppvisar endast marginella förändringar då rörlighetsvariablemana
inkluderas. Koefñcientema för rörlighetsvariablema visar karri-att en
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inom branschen, iarbetenvaruhandeln, byten till bättreinom dvs.är
varje byte.för Däremotgenomsnitt löneökningar på ll procentger

branscher inte signifi-tidigare arbeten mellanbyten till bättre enger
varuhandelneffekt lönen arbetade i 1991.kant på for dem som
för kvinnor och seskattningar löneekvationenSeparata mänav

ytterliga-avkastningenoch modell tabell visarmodell 3 5 i 6.3 att av
mellan könen.års arbetslivserfarenhet skiljer sig För män ärettre

jämfört medden genomsnittliga avkastningen omkring 6 procent en-
kvinnor." iför Skillnaden procentenheterdast drygt 5l procent

antyderoch kvinnoravkastning arbetslivserfarenhet mellan män attav
består arbeteni har yrkeskarriärerkvinnor högre grad än män som av

alternativt arbetenhumankapitalupphov till litet eller ingetsom ger
humankapital.ackumuleratnågon avkastning på tidigareintesom ger

diskussio-dead end jobs seDylika arbeten kan beskrivas s.k.som
i och den Brink, 1996.Groot Maassen vannen

löneeffekt för kvin-avtagandeAnställningstid har positiv menen
signifikant förEffekten inteanställningsår.2 ärprocent pernor

män. lika för kvinnorKoefficienten för utbildningsår iär stort sett
genomsnittutbildningsår ökar lönen med ioch ytterligaremän; ett ca

för båda könen.6 procent
positivKarriärrörlighet modell 2 ef-inom branschen har enligt en

fekt signifikanta effekten byten till bättre arbetenpâ lön, denmen av
genomsnittligasig manseffekt.inom varuhandeln visar Denvara en

för omkring 12avkastningen byte till bättre arbete mänärett pro-per
börEffekten positiv inte signifikant för kvinnor. Detärcent. no-men

avkastning på by-det betydligt variation i kvinnorsär störreattteras
varför effektentill bättre jämfört med förklarararbeten Dettamän.ten

mel-signifikant för Löneeffekten byta arbeteninte kvinnor.är attav
ellerinte signifikant, sig för kvinnorlan branscher män.är vare

och kvin-till skillnaden mellananalysera bakgrundenFör mänsatt
Oaxaca-Blinder-dekom-genomsnittliga utnyttjastimlön den s.k.nors

Blinder, delasponeringsmetoden 1975. LönegapetOaxaca, 1973;

H efter-för kvinnor,Variabeln kvadrerad utelämnad regressionemaerfarenhet är ur
erfar-effekternabåda erfarenhetstermema tillsammans slår dede separataut avsom

linjärsignifikant då baraenhet och kvadrerad erfarenhet. Effekten emellertidär en
då andragrads-inkluderas, regressionslinjen försämrasanpassningenterm men av

löne-erfarenhetsprofil iinkluderas. detDetta tyder på kvinnors är närmastetermen att
för erfarenhethjälp koefficientemalinjär. Med F-test hypotesen attett testasav om

kankvadrerad erfarenhet tillsammans lika med noll for kvinnor. Hypotesenoch är
l03,65.förkastas procentsnivån där teststatistikan F2,lpå 5 är

12 för anställningstidkoefñcientemaMed hjälp F-test hypotesen attett testasav om
kanför Hypotesenoch kvadrerad anställningstid tillsammans lika med noll män.är
frånF2,820,0655. Till skillnadförkastas teststatistikanpå 1 procentsnivån där är

anställningstidarbetslivserfarenhet koefficienten förfallet med inte utan attär en
inkluderats signifikant.kvadrerad term
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i del har bakgrund isin i könsskillnader genomsnittenenupp som av
de produktiva egenskaperna förklarande variablema och i delen

har sin bakgrund i könsskillnader avkastningeni på dessasom egen-
skaper koefficientema. Skillnader i avkastning på egenskaperna tol-

oftakas mått diskriminering. skillnader i avkastning-på Menettsom
de förklarandepå variablema kan också bero produktivitets-atten

variabler utelämnats i löneekvationen. Metoden baseras det under-
liggande antagandet storleken avkastningen depå olika produk-att
tiva egenskaperna bestäms löneekvation, vilken be-männens antasav
skriva situation marknadsdiskriminering.utanen

Tabell logaritmeradDekomponering skillnaden genomsnittlig4 iav
timlön mellan kvinnor. Skillnadenoch 0,308.män är

Skillnaderi egenskaper, Skillnaderi avkastning
egenskaper,procent procent

se not -81,5Konstantterm
Arbetslivserfarenhet 17,4 151
Anställningstid -O,8 -4,8
Utbildning 1,8 -21,0

Gift/samboDeltid Barn -5,3 24,1+ +
Stockholm -0,4 -6,6
Karriärrörlighet 19,3inombransch 2,1
Karriärrörlighet branscher 2,5mellan 1,6
Summa 33,6 66,4

Effekten förNot: den konstanta beroende hur referenskategorierna de olikatermenav av
väljs.dummyvariablerna

tabell Skillnaden6.4 resultaten dekomponeringen. iI presenteras av
den genomsnittliga logaritmerade timlönen och kvinnormellan män

vilket lönekvot betyder0,308, på 1,36. Detär mänmotsvarar atten
arbetade inom varuhandeln 1991 i genomsnitt hade 36 procentsom

lönhögre kvinnor arbetade i bransch. Skillnader iän som samma pro-
duktiva egenskaper mellan och kvinnor förklarar 33,6män procent av
lönegapet, medan könsskillna-66,4 förklarasmerparten, procent, av
der i genomsnittlig diskrimine-avkastning på dessa egenskaper
ring. tabellen också förklarande variablemas relativa bi-I deanges

till löneskillnaden.drag Minustecknen faktorn elleratt summananger
faktorerna minskar arbetslivserfarenhetlönegapet. Skillnader iav

kvinnormellan och förklarar omkring lönegapet.17män procent av
verkligt bidraget till löneskillnaden dock frånDet kommerstora att

kvinnor arbetslivserfarenhet.och har olika avkastning på Enmän an-
viktig förklaringsfaktor karriärrörlighet branschen.inom Om-ärnan

kvinnor ikring 19 lönegapet kan förklarasprocent att genom-av av
snitt har färre byten till bättre arbeten inom varuhandeln vadän män
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också till löne-bidrarkarriärrörlighetSkillnader avkastning påhar. i
för hy-stödResultatenförhållandevis litet.bidraget ärgapet, germen

inomarbetarkvinnorjobs, dvs.dead end attpotesen varu-somom
inte betalararbetenbeståendehaft yrkeskarriärhandeln har somaven

sig stigande lön.i termer av
karriärrörlighetdiskuterar aspekterochHersh Viscusi 1996 av

karriärrörlighet be-studie. Avkastningenbeaktas i dennaintesom
icke-pekuniära komponen-pekuniära ochbestå bådefordran kan av

Även gradi högreantyderforskningsresultaten änmänattter. om
uppflyttningpenninglöni pekuniärakvinnor belönas termer av en

erhål-gradi högremöjligt kvinnorkarriärstegen, det än mänär att
flexibla arbetstider.belöningsformer,icke pekuniäraler/väljer t.ex.

och förekom-karriärrörlighetmellansambandenDärför borde också
studeras.anställningsforrnånersten av

diskussionAvslutande6.6

mellan och kvin-skillnaderfinnsvisar det mänsresultatVåra storaatt
förSannolikhetenvaruhandeln.inomkarriärrörlighet män attnors

ökar under de förstaarbetearbete for bättrenuvarandesittlämna ett
under perioden tillnivå 1,5och når sin högstaanställningefteråren

underkarriärchanserKvinnorssannolikheten.Efter det är4,5 år. avtar
och 65endast mellanstuderade perioden 25 män-hela den procent av

Sannolik-annorlunda.karriärmönstret för kvinnorDessutom ärnens.
bättre högstförsitt nuvarande arbetelämna ärför kvinnorheten ettatt
därefter.och Hög-nuvarande arbeteefter itill år1,5 avtarstartenupp

effekt chansenstark positivår harutbildning llmer attän enre
för kvin-faktorviktigaredet betydligtarbete,få bättre ärett enmen

positiv,hararbetslivserfarenhetTidigareför män.än av-en mennor
medanförarbetebättrefå män,tagande effekt på sannolikheten ettatt

arbetslivserfarenhet. Dess-tidigarerörlighet inte påverkaskvinnors av
signifikant effektinte någonbarnantalet avbrott på grundharutom av

karriärstegen.uppåtchans sigpå kvinnors röraatt
ochbranschenrörlighet inomiKarriärrörlighet ocksådelas upp

utgångartvåfor dessabranschen.rörlighet Mönstret typerut avur
för ochskattningarfrån mänliksom resultatenskiljer sig åt, separata

utanförarbetetill bättrebytaSannolikheten förkvinnor. män ettatt
efter anställ-årenförstaunder dehandelsbranschen högst treär som
bättre arbetetillbytaSannolikhetenoch sedan.ningen, ettattavtar

13 mel-lönegapetanställningsförrnånerfinskavisar i analyserGranqvist 1998 attav
inkluderas i lönemåttet.antal sidofönnånerkvinnor värdetoch ökar dålan ettmän av

anställningsformånersvenskakönsskillnader iförfattares kapitelSeockså omsamma
Granqvist, 1997.Kvinnomaktutredningenför
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branscheninom ganska liten under de förstaär 1,5 anställningsåren
ökar sedan tills den når sin högsta nivå mellan och år för3 4,5 attmen

minska marginelltsedan mellan och anställningsår.4,5 7,5 Detta
skulle kunna förklaras individen ackumulerar bransch-mönster attav

specifikt humankapital under de första åren i branschen. kvinnorFör
sannolikheten byta till bättre inomarbete branschen iär att ett stort

obefintlig. Sannolikheten byta till arbetebättresett att ett ut ur varu-
handeln högst under de första åren på det nuvarandeär 1,5 arbe-som

och Eftersedan. år3 sannolikheten liten och påverkas intetet avtar är
tid i nuvarande arbete.nämnvärt av

Analyser löneeffekter från karriärrörlighet visar skillnadenattav
mellan och kvinnors löner minskar från till22mäns 17procent pro-

hänsyn till könsskillnader i karriärrörlighet. Karriär inomnärcent tas
varuhandeln medför i genomsnitt löneökningar på förll procent

byte,varje den signifikanta effekten till bättrebyten arbetenmen av
inom varuhandel visar sig manseffekt. genomsnittligaDenvara en
avkastningen byte till bättre arbete omkring 12 förärett procentper

medan effekten positiv inte signifikant för kvinnor.män, är Där-men
tidigare byten till bättre arbeten mellan branscher inteemot ger en

signifikant effekt på förlönen dem åter arbetade i varuhandeln årsom
varken för1991, kvinnor eller män.

Separata skattningar löneekvationen för kvinnor och visarmänav
avkastningen ytterligare års arbetslivserfarenhet skiljer sigatt ettav

mellan könen. denFör genomsnittliga avkastningen omkringmän 6är
jämfört med endast drygt för kvinnor. Skillnaden1 påprocent procent

5 procentenheter i avkastning arbetslivserfarenhet mellan ochmänav
kvinnor antyder kvinnor i högre grad har yrkeskarriärerän mänatt

består arbeten ingetupphov till litet eller human-som av som ger
kapital. Dylika arbeten kan beskrivas dead end jobs.som

dekomponering lönegapetEn mellan och kvinnor visarmän attav
könsskillnader i arbetslivserfarenhet förklarar omkring 17 procent av
den totala löneskillnaden. verkligt tillDet bidraget löneskillna-stora
den härrör dock från och kvinnors avkastningolika på arbets-mäns
livserfarenhet. Omkring 19 lönegapet förklaraskanprocent attav av
kvinnor i genomsnitt har färre byten inomtill bättre arbeten varuhan-
deln vad har. Könsskillnader avkastningen karriärrörlig-i påän män
het bidrar också till lönegapet, med förhållandevis lite. Resultat-men

förstöd hypotesen jobs,dead end dvs. kvinnoratten ger om som
arbetar inom varuhandeln har haft yrkeskarriär bestående arbe-en av

inte betalar sig i stigande lön.ten termersom av
framfördHypotesen och 1990 ochLazear Rosen Krowasav

1993 kvinnors lägre sannolikhet befordras grundatt ettom av
högre förväntat värde aktiviteter utanför arbetsmarknaden får inteav
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inkluderas fåri familjevariabler destöd denna studie. s.k.Närnågot
några signifikantainte värden.

yrkeskarriärerfor kvinnorsFrågan våra resultat generellaär ärom
selekteras i varuhan-eller kvinnor med vissa egenskaperi stort, om

ochgjort Granqvist 1997deln. I studie har Persson,en annan som
Skillnaderna mellananalyseras också den finansiella sektorn. män

löneeffekter kar-kvinnor, både gäller karriärrörlighet ochoch vad av
i varuhandeln.riärrörlighet, mindre i den finansiella sektorn Enänär

kvinnodomine-förklaring branscher heterogena ochkan är attattvara
jobs.del dead endrade arbeten inom varuhandeln till Deärstor

arbeten inomkönsskillnadema avkastning från byten till bättreistora
karriärin-branschen estimeras for varuhandeln kan bero på attsom

ibort från vilket resultaten tabellriktade kvinnor söker sig branschen,
inte haroch figur tyder på, medan de kvinnor6.2 6.7 som samma am-

lämnatblir inom varuhandeln. harbitioner kvar De personer som
ingentingurval vi följaktligenbranschen ingår inte i 1991 års och vet

löneutveckling. också möjligt karri-karriärer ochderas Det är attom
handelsbranschen.kvinnor aldrig börjar arbeta iärinriktade

studie det finnsSammanfattningsvis visar resultaten denna attav
både karriärrörlighet och i löne-skillnader mellan kvinnor och imän

inom varuhandeln. spelar uppenbarli-karriärrörligheteffekter Könav
inom denna branschrollstorgen

för finansiellt stöd.Granqvist tackar arbetslivsforskning förRådetLena

Appendix

Modell för durationsanalysA.J

Blossfeld och Rohwer,Modellen kan beskrivas följande sesätt t.ex.
1995:

tidsaxeln:delarTidsperioder definieras med hjälp punkter uppav som

0:121 T2... 1IL
fås tidsperioderOm L1L+1 oo,

lj{tjC1StT|+1j 1 ,L

övergångssannolikhetenM tillståndfråndessa tidsperioder,Givet erhålls j
nuvarande arbetet fordetha arbete till tillstånd k t.ex. lämnat.ex. att ett att

arbetebättreett av

14 övergängsfrekvens.FörEgentligen det inte fråga sannolikhetär utan enom en
och sannolikheteninträffar tidsintervall frekvensenhändelser inom små årsom

Blossfeldt Rohwer 1995132.approximativt lika, ocht.ex.se
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eXP{l3i°k+ Xük BWlvjkü 1tOm 6

Bf-lkvarje övergångFör k, konstant koefñcient för den lte tidsperi-är en
XÖk 50koden. vektor förklarande variabler, och koefñcient-är ären av en

vektor bestående koefñcienter konstanta olika tids-överantasav som vara
perioder.

Tabell Socio-ekonomisktA.2 index och tillhörande rangnummer.

Socio-ekonomisktindexSEI-kod Rangnummer
facklärdarbetare,vamproduktion

12 facklärdarbetare.tjänsteproduktion
Facklärdarbetare,varuproduktion

22Facklärdarbetare,tjänsteproduktion
33Lägretjänstemänl
35Förmånöverarbetare
36Lägretjänstemän
45Arbetsledareöverarbetare
46Tjänstemän mellannivá
56HögretjänstemänI

Högretjänstemän57
60Fritt akademikeryrke.

företagare71Ensam
72Företagare,1-9anställda
73Företagare,10-19anställda
74Företagare,20+anställda
Källa:VariabelförleckningförLNU1991

Tabell A.3 Medelvärden fördelningaroch variabler, durations-av
analysStandardavvi/celser i parentes.

Män43 % %Kvinnor57
Tidföravslutadeepisoder,mánader 45 37
Arbetslivserfarenhet, 8,3 6,0

8.9 5,7
Rang,procentiurvalet:
nivå1 4B 78
nivå2-5 32 12
nivå6-12 30 10
Tidigareutbildning, i urvalet:procent

9 66 63s
9árXs11ár 25

16
Älderskohorter.procentiurvalet
föddaföre1949 66 63
födda1950och 34 37senare
Antalavbrott barn 0,3pg.a - 07
Antalepisoder 791 0601
Antalbyten bättrearbeten 189 104
Källa:Förlattamas beräkningarutifrånsysselsättningsbiograñema.egna
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varuhandelnKarriärer inom

löneekvationer.fördelningar variabler,Medelvärden ochTabell A. 4 av
Standardavvikelser i parentes.

Män Kvinnor
4,21timlön 4,52logaritmerad
0.320.35
19,123,9Arbetslivserfarenhet,
10,111,2

9,310,4Anställningstid,
10,9 8,3

10,7utbildningsár, 10,8heltidAntal
2,72,8
53,34,2Deltidsarbete,%
76,7% 75,5Giftellersambo,
20,8Stockholmsområdet,% 19,1

0,9 0.9hushålletAntalbarni
1.11 1.01
0,6 0,1Karriärrörlighetinombranschen

0.410,9
0,6 0,4Karriärrörlighetmellanbranscher
0,8 0,8
94 120Antalobservationer

sysselsättningsbiografiema.1991beräkningarutifrånLNU ochKälla:Författamasegna

för ocharbetebyten till bättreFördelningen antalTabell A. 5 mänettav
varuhandeln 1991.kvinnor årinom

KvinnorMän
branschbransch Mellanbransch Mellanbransch inomInomAntalbytentill
%%%%bättrearbeten

75,855,3 89,260,60
16,735,1 8,320,21
5,06,4 2,516,02
1,70,03,2 1,13
0,00.02,10,04
0,80,00,00,05

100,0100,0100,0 100,0%Totalt,
sysselsättningsbiogratiemaberäkningarutifrånLNU1991ochKälla:Författarnasegna
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arbetsmarknadInvandrarkvinnomas

ÖESKIL WADENSJ

ochkvinnorinvandringEn män7.1 av

diskriminering pååtgärderoch speciellai Sverige lagarfinnsDet mot
Åtgärdernaetnicitet.efter kön ochdiskrimineringområden:två mot

generellt harkvinnor och invandraremedmotiveratshar att en svaga-
icke-invandrare ocharbetsmarknaden ochställning på än mänre

diskriminering. Invand-eventuelldrabbas hårtdärmed riskerar att av
efter kön ochdiskrimineringbådeskulle drabbaskunnararkvinnor av

deras ställningstuderaspeciellt intressedärföretnicitet. Det är attav
arbetsmarknaden.på

olikasig formenarbetsmarknaden kanDiskriminering ta er-av
har svårtockså i vissaarbete,sättning för attatt gruppermensamma

volym be-arbetsmarknaden. Dennadelarhela ellerfå arbete av
eller olika de-påkvinnor och finnsi vilken gradhandlar män samma

invandrarkvinnomas ställ-och kapitelarbetsmarknaden dettalar av
segregerad del denarbetsmarknaden dening på utgör avenom-

kvinnliga arbetskraften.
ochkvinnorinvandringvaritInvandringen till Sverige har aven

mänÅ antaletvarit flerregelinvandrare har iAntalet manliga än
invandrarnaflestainte alltid.kvinnliga invandrare, De somavmen

Tyskland.Finland ochfrånfrämstunder 1950-talet kvinnor,kom var
svenska kvinnoryrkehembiträden,fick arbetenMånga ett somsom

kvinnor tillmånga1960-talet komsökte sig bort ifrån. Underalltmer
årti-arbetskraftsinvandringensindustrin. 1960-taletinomarbeten var

någonsin och mångaexpanderade snabbareSvensk ekonomionde. än
delsfrämst iskeddeRekryteringenutomlands.rekryteradeföretag

rekryte-del avsågTillolika länder i Sydeuropa.Finland, dels i stor
krav vadspeciellatill yrkenperiod arbetareringen under denna utan

1 utvecklingenbilder1994Ohlsson,Wadensjö, Ekberg, 1991;Lundh1973; avger
1996 base-1995;Wadensjö, ärunder efterkrigstiden.invandrarnas arbetsmarknadav

detta kapitel.datamaterialrade på somsamma
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gäller yrkeskunskaper. Mest också kvinnor rekryterades.män, men
Kvinnoandelen de under året inflyttade lägst i mittenav var som av
1960-talet med något 40än procent.mer

Under 1970-talet minskade arbetskraftsinvandringen. Istället blev
anknytningsfallenzflyktinginvandringen och dominerande. deAv som

fick uppehållstillstånd 1984-1993 flyktingar48 och 46procentvar
anhöriga till bosatta i BlandSverige. såvälprocent anknyt-personer

ningsfall flyktingar fanns många kvinnor. Kvinnornas andelsom av
invandringen har sedan 1970 i varierat mellan 45 och 50stort sett pro-
cent.

Invandringens sammansättning efter också efter ut-ursprung men
bildning och yrkeskunskaper har varierat starkt tiden. Invandrar-över

arbetsutbud har förändrats. Den svenska ekonomin har också för-nas
ändrats därmedoch arbetskraftsefterfrågan. Under 1950-talet efter-
frågades yrkesarbetare och specialister läkare, tekniker etc. men
också arbetskraft till arbete inom hushållssektorn, dvs. främst kvin-

Under 1960-talet och i början efterfrågades1970-talet framförnor. av
allt okvaliñcerad arbetskraft till industrin och vissa service-typer av
arbete. Under 1980-talet och 1990-talet har invandringen i stor ut-

gåttsträckning till servicesektom. Efterfrågan på invandrarnas arbets-
kraft minskade kraftigt under l990-talets lågkonjunktur tendens-men

till vikande efterfrågan invandrararbetskraft märkbarema en var
redan under 1980-talets lågkonjunktur.

bakgrundsteckningDenna visar på invandrarnasatt sammansätt-
ning har skilt sig mellan olika perioder efterkrigstiden vad gällerav
kön, ursprungsland, yrkeskunskaper och motiv invandringför samt att
förutsättningarna för få arbete har varierat tiden. under-Denatt över
stryker också invandrarna långt ifrån enhetlig Detatt är en grupp.
finns därför anledning i så utsträckning möjligt särredo-att stor som
visa olika invandrare i den fortsatta framställningen.grupper av

Arbetskraftsdeltagande7.2

Invandrarna hade under 1960-talet arbetskraftsdeltagandeett som var
högre det för födda i Sverige.än Delvis kunde detta förkla-personer

med invandrarna i utsträckning i aktiv ålder,att störreras var men
åldersgrupper jämfördesäven så andel in-störreom samma var en av

vandrarna i arbetskraften. Framför allt förvärvsarbetade invandrar-
kvinnor i utsträckningstörre svenska kvinnor.än

2Med anknytningsfall får tillstånd grundpå deatt stanna attmenaspersoner som av
har någon anhörig bosatt i Sverige.nära
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och 1980-talen.1970-förändrades gradvis underDetta mönster
började arbetaSverigefödda ikvinnorskedde dettaDelvis attgenom
i detochkvinnor närmasteutsträckning. Sverige har mäni högre I nu

ändrades ocksåförvärvsdeltagande. Men attmönstret genomsamma
kvin-såväl blandinvandrarna,blandarbetskraftstalen började minska

1980-taletsunderaccentueradesutvecklingDennamän.nor som
skill-lågkonjunktur blev1990-taletsoch underhögkonjunkturlånga

dramatiska.naderna
arbetskraftsdeltagandetskall viillustrera skillnadernaFör att se

med det förjämförtutländska medborgarefödda ochutrikesbland
lågkonjunktu-underrelativtår1994,totalbefolkningen under sentett

ren.

kvinnor 1994Arbetskrafisdeltagande blandTabell 7.1
grupprespektivebefolkningeni iprocent av

Ãlder föddaUtrikesUtländskamedborgareTotalbefolkning

21,320,229,016-19
46,037,964,820-24
59,751,380,925-34
73,363,688,635-44
72,165,888,745-54
59,746,277,655-59
34,020,446,760-64
61,351,475,7Alla

1994.arbetskraftsundersökningenSpecialbearbetningarKälla: av

1994Arbetskraftsdeltagande blandTabell 7.2 män
grupprespektivebefolkningeni iprocent av

Ãlder föddaUtrikesUtländskamedborgareTotalbefolkning
21,425,5 19,316-19
59,266,8 58,820-24
69,364,986,825-34
80,072.391,835-44
79,971,392,245-54
69,982,055-59
35,431,156,360-64
69,262,379,4Alla

1994.arbetskrañsundersökningenSpecialbearbetningarKälla: av

utländ-föddasåväl utrikesframgårochtabellerna 7.1 7.2Av att som
totalbefolkningen,arbetskraftsdeltagande änmedborgare har lägreska

arbetskraftsdeltagande änhar klart högreutrikesföddaockså attmen
förklarashuvudsakligensäkertkanutländska medborgare. Detta av
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de utrikes födda i genomsnitt har vistats längre tidatt i landet än grup-
utländska medborgare. Skillnaderna i arbetskraftsdeltagande ärpen

betydligt mellan icke-invandradestörre och invandrade kvinnor än
mellan icke-invandrade och invandrade män.

viktig dimensionEn vad gäller invandringens sammansättning är
dess fördelning efter ursprungsland. Tabell visar arbetskraftsdel-7.3
tagandet bland invandrare från vissa de viktigaste ursprungslän-av
derna.

Tabell 7.3 Arbetskraftsdeltagande åldern efter födelselanai 16-64
år 1994 i befolkningen respektivei gruppprocent av

Kvinnor Män
Danmark 70,3 71,6
Finland 72,5 77,7
Norge 71 79,9
Tyskland 63,4 82,9
f.d. Jugoslavien 50,9 57,5
Polen 65,7 69,7
Iran 43.5 57,7
Turkiet 37,6 69,7
Chile 53,9 66,1
Samtligautrikesfödda 61,3 69,2
Samtliga 75,7 79,4

Källa: Specialbearbetningar arbetskrañsundersökningen 1994.av

Av tabell framgår7.3 arbetskraftsdeltagandet skiljer sig starkt åtatt
efter ursprungsland. Invandrare från länder i Västeuropa Tysk-som
land och de nordiska grannländema uppvisar relativt högt arbets-
kraftsdeltagande, medan invandrare från länder f.d. Jugoslaviensom
med många anlända under 1990-talet, Turkiet, och ChileIran uppvi-

låga arbetskraftstal. Skillnaderna bland invandrarkvinnorär störresar
bland invandrarmän, vilket kanskeän delvis olikheterspeglar i mön-

vad gäller kvinnligt arbetskraftsdeltagande i ursprungsländerna.ster
Så låg andelär de kvinnor invandrat frånt.ex. Iran ochen av som
Turkiet i arbetskraften. Mönstret ungefär detsamma i andraär EU-
länder med omfattande invandring. Arbetskraftsdeltagandet högstär
bland kvinnor medborgare i landet, lägre bland deär ärsom som
medborgare i andra EU-länder och lägst bland dem kommer frånsom

Österrikeländer utanför EU. i detta avseende undantag medär småett
skillnader i arbetskraftsdeltagande mellan de För mäntre grupperna.
skiljer sig mycketmönstret mellan olika länder. Se Eurostatmer
1996.
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invandrargrupp-olikamellanskillnadernaVisa påEtt sätt attannat
decennier. Givetolikaunderkommitinvandrarejämföraär att somer

underanläntbland demarbetskraften högreiandelenålder är som
tabell 7.4.decennier. Setidigare

ejier invandringsår1994bland kvinnorArbetskrafsdeltagandeTabell 7.4
åldersgrupprespektivebefolkningeni iprocent av
Ålder

55-6525-5416-24

Invandrat
...36,422,21990-
28,665,435,81980-1989
35,677,744,71970-1979
53,079,3...-1969
47,368,736,4föddaSamtligautrikes
33,958,731,1Utländskamedborgare
62,586,049,9SverigeochföddaiinvandrareSamtliga

observationer...
1994.arbetskrañsundersökningenSpecialbearbetningarKälla: av

Arbetslöshet7.3

arbetskraftsdeltagandet gårgällervad attutvecklingMotsvarande som
ungefärtroligenarbetslöshet påFrånarbetslösheten.förfinna sam-en

det1960-taletunderbefolkningeninhemskaför dennivå somma
arbetslöshet underinvandrarnasdirektstatistik mäterfinns ingen som

betydligthandefterarbetslöshetinvandrarnasblirtidsperioddenna
data förpubliceradeåterkommandeinte någrafinns dockhögre. Det

arbetslöshetenendastdåinvandraresamtligablandarbetslösheten
arbetslöshetenregelbundet ärredovisasutländska medborgarebland

medborgareutländskablandbland utrikesföddahögsåinte avsom
1990-Undernyligen.relativtSverigetillhar kommitvilka många

mycketskillnaden också härblirtalet stor.
invandrarnablandkraftigtmycketalltså ökatArbetslösheten har

tabellerna 7.5kön. Avålder eller1990-talet. gällerunder Det oavsett
svenskarnasarbetslöshet högre äninvandrarnasframgår äroch 7.6 att

Generelltår.60-64i åldernblandåldersgruppersamtliga mäni utom
i deprocentenheter störreuttryckt i ärockså skillnadengäller att

med-utländskakvinnligaBlandde äldre åldersgruppema.iänyngre
i arbets-demfjärdedel äråldern åri 16-34borgare är somavca en

Sarnti-högre.andelenutländska änBlandarbetslösa. män ärkraften
låg blandarbetskrafteniandelen ärkomma ihågdigt vi ärska att som

be-alltsåfinnsarbetslösademedborgarna. Förutomutländskade en
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tydande tillhörinte arbetskraften. viktigEn orsak tillgrupp som att
många utanför arbetskraftenär sannolikt svårigheternaär få arbete.att

Bearbetningar arbetskraftsundersökningama visar också in-attav
vandrarna har relativt långa arbetslöshetsperioder. Uppgifterna avser
arbetslöshetsperiodens längd vid intervjutillfället. Bland utrikesfödda
kvinnor medeltalet 27,0 veckorär 25,3 för totalbefolkningen; förmot
kvinnor motsvarande talär 34,3 respektive 29,4 veckor. Skillnaden är
betydande med tanke andel de utrikes föddaatt stor ären av unga
och ungdomar normalt har kortare arbetslöshetstideratt äldre.än

Tabell 7.5 Arbetslöshet % bland kvinnor 1994

Ålder Totalbefolkning Utländskamedborgare Utrikesfödda
16-19 15,5 30,8 24,8
20-24 13,9 24,1 25,0
25-34 8,8 24,7 21,2
35-44 5,3 15,0 11
45-54 3,7 7,4 6,3
55-59 3,8 7,1 5,5
60-64 7,0 14,8 8,9
Alla 6,7 17,4 12,6

Källa: Specialbearbemingar arbetskraftsundersökningen 1994.av

Tabell 7.6 Arbetslöshet % bland 1994män

Ålder Totalbefolkning Utländskamedborgare föddaUtrikes
16-19 17,7 33,4 26,5
20-24 19.3 35,4 31,1
25-34 10,9 29,9 26,1
35-44 7,4 23,7 16,6
45-54 5,3 13,9 9,2
55-59 7,0 10,9 9,3
60-64 9,3 9,8 9,1
Alla 9,1 23,9 16,8
Källa: Specialbearbetningar arbetskrañsundersökningen 1994.av

Tabellema 7.5 och visar7.6 också det finns betydande skillnader iatt
arbetslöshet mellan utländska medborgare och utrikesfödda. Talen
pekar på vistelsetid har betydelse. De utrikesfödda,att utgörssom av
såväl invandrare blivit svenska medborgare invandraresom som som
fortfarande utländska medborgare, harär i genomsnitt längre vis-en
telsetid i Sverige utländskaän medborgare. Bearbetningargruppen av
arbetskraftsundersökningen för år 1994 visar också de finnsatt

skillnader i arbetslöshet mellanstora invandrare kommit undersom
olika decennier.
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underkommitinvandraremellani arbetslöshetSkillnaderna som
sigdetdel rörvisstilldecennier återspeglar att somgrupperolika om

ti-förändratshar översammansättningenländerolikafrånkommer -
vadskiljaförsökaforskningsuppgift utviktig att somden. Det är en

berorvadochinvandrargrupperolikafrågadet sompåberor äratt om
arbetslös-iskillnadernavisarTabell 7.7vistelsetid. attiskillnaderpå

länder. Deolikafödda iärjämförhet är somstora gruppermanom
arbets-lågTyskland harochländernanordiskadefrånkommersom

arbetslöshetlägremedtill ochTyskland hariföddadelöshet, ärsom
iländerfrånkommerdemedanSverige,födda ide är somän som

mycket högharländerutomeuropeiskaÖsteuropa, ochSydeuropa ar-
högstarbetslösheteninvandrargruppema ärBland debetslöshet. större

kommit från Iran.dembland som

förfödelselandefter% 1994ArbetslöshetTabell 7
år16-64åldersgruppen

MänKvinnor
12,95,6Danmark
11,38,1Finland
12,44,2Norge
6,44,7Tyskland
16,713,8Jugoslavienf.d.
20,512,6Polen
32,434,9Iran
16,922,5Turkiet
19,718,8Chile
16,812,6föddautrikesSamtliga
9,16,7Samtliga

1994.arbetskrañsundersökningenSpecialbearbetningarKälla: av

Yrkessegregering7.4

arbetsmarknadenpåinvandrarnaav

Efterfråge-arbetsmarknaden.delarvissatillkommerInvandrama av
förroll eller,spelarvid ankomstenarbetsmarknadenpåsituationen

träderdearbetsmarknadsläget närålder,i tidigkommerdem som
arbetsmarknads-generelladetbaraintearbetsmarknaden. Det är

invandrarnaspå justefterfråganocksåbetydelseharläget utansom
förbehörighet,ellersvenskkrävsvissa yrkenarbetskraft. För examen

invandra-till vilkayrkenspråket. Desvenskaikunskapergodaandra
dels yrkenkommitalltframför ärländeri andraoch somSverigeire

kulturspecifikinteutbildningen äryrkesutbildning därlångkräver en
delsslag,olikaspecialarbetareingenjörer,läkare,naturvetare, av
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yrken kräver kort inlärning inom såväl tillverkningsarbetesom som
service. yrkenI där kraven på kunskaper i landets språk iär stora som
många tjänstemannayrken, däremot invandrarnaär i regel få.

Vi förväntar alltså det skall finnas avvikelseratt mellan in-oss
vandrarnas och svenskarnas yrkesfördelning. behöverDet däremot
inte entydigt så alla invandrareattvara är överrepresente-grupper av
rade i yrken med låga löner och dålig arbetsmiljö.

Tabellerna 7.8 och 7.9 första bild vilka yrkenger en grov av som
invandrarna hade 1989 före lågkonjunkturen och 1994 under låg-
konjunkturen. Vi har överrepresentationenmätt andelensom av en
viss invandrargrupp, kvinnor respektive arbetar imän, yrketsom
NYK nordisk yrkesklassificering tvåsiffemivån dividerat med- -
andelen samtliga kvinnor respektive i Sverige imän yrke.av samma

högreJu talet, desto större överrepresentationen.är Om värdet är ett
så den andel invandrargruppenär finns i yrket densammaav som som
den den jämförs med. För inte slumpmässiga faktorer skallgrupp att
spela alltför roll har yrken där färrestor 5000 kvinnorän respektive

arbetar intemän medtagits bland de yrken redovisas.som

Tabell 7.8 Yrken med högst blandöverrepresentation invandrade kvinnor
jämfört med kvinnor födda Sverige.i
Överrepresentation antal/förväntat antal fördel-om samma

blandning kvinnor födda Sverige.isom

1989 1994
Föddai Yrkesgrupp uOverrepr. Yrkesgrupp Overrepr.
Finland kemiskt gummi-, civiltbevaknings-process, och

plastvaruarbete 3,03 skyddsarbete 2,50
städare 2,07 verkstadsarbete 1,53

Danmark Iivsmedelsarbete 3,89 jordbruksarbete 3,78
paketerings-,lagerarbete 3,32 systemerare, 3,13programmerare

Norge elektronik-,teleteknisktarb. 4,07 systemerare, 3,13programmerare
kemisktprocessarbete 2,93 vägtratikarbete 3,11

Tyskland tekoarbete 3,07 trävaruarbete 10,74
övrigtkommersiellt 2,83 tinmekanisktarbete 5.18

f.d.Jugoslavien kemiskt gummi-, Iivsmedelsarbeteprocess-, 9,89
plastvaruarbete 14,44 elektronik-,teleteknisktarb. 9,02
paketerings-,lagerarbete 5,32

Polen trävaniarbete 7,77 elektronik-,teleteknisktarb 4,78
Iivsmedelsarbete 4,27 grafisktarbete 3,83

Föddautanför Iivsmedelsarbete 5,53 tekoarbete 4,53
EuropautomUSA, paketerings-,lagerarbete 3,29 elektronik-,teleteknisktarb. 3,53
Kanada,Australien

NyaZeeland
Samtliga kemiskt gummi-, verkstadsarbete 2,35process-,
utrikesfödda plastvaruarbete 2,59 tekoarbete 2,29

tekoarbete 2,31 kemiskt gummi-,process-,
Iivsmedelsarbete 2,26 plastvaruarbete 2,21

AnmYrkenmedfärreän5000kvinnor medtagna.
Källa: Specialbearbetningar arbetskrañsundersökningama 1989 och 1994.av
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invandrarkvinnorna överrepresenterade jämförtdegällerFör äratt
födda industriarbetaryrken verkstadsar-med kvinnor i Sverige i som

Även vid granskningtekoarbete ochbete, kemiskt processarbete. en
länder framträderfrån olikatalen för invandrarkvinnorgrupperav av

förekommer oftareindustriarbetaryrken. Invandrarkvinnornågra än
från de nordiskasvenska kvinnor i typiska mansyrken. kvinnorFör

sjukvårds-förekommer såsom hälso- ochländerna också andra yrken
bland dearbete frekventa.mest

invandradeYrken blandTabell med högst7.9 överrepresentation män
jämfört med födda Sverige.imän
Överrepresentation antal/förväntat antal om samma
fördelning föddabland Sverige.imänsom

19941989
Överrepr.Överrepr YrkesgruppFöddai Yrkesgrupp

3,71stál-, 4,09 stáI-,metallarbeteFinland metallarhete
2,44 tekoarbete 3.66pappersarbetemassa-,

4,274,75 tekoarbetestenbrytningsarbeteDanmark gruv-,
3,95hälso- sjukvárdsarbete 3.48 glas-,keramikarbete, sjukvårdsarbete 5,15häIso-,sjukvárdsarbete 2,70 häIso-,Norge
3,432,67 tandvárdsarbetejuridisktarbete

försäljning 5,77reklamarbete, transportarbeteTyskland av
4,254,56 ñnmekanisktarbeteegendom,tjänsterm.m.

4,91hotell,restuarang
8,14städare 7,59 städaref.d.Jugoslavien
7,096,28Iivsmedelsarbetare tekoarbete
5,9011,29 städaretekoarbetePolen
5,54tandvárdsarbete 5,22 hotell,restuarang
8,208,53 städareFöddautanför hotell,restuarang
6,95USA, städare 7,54 hotell,utom restuarangEuropa

Kanada,Australien
ZeelandNya

4,304,09hotell, städareSamtliga restuarang
3,64städare 3,83 hotell,utrikesfödda restuarang
3,59tekoarbete2,34tekoarbete

färreän5000Yrkenmed mänAnm. medlagna.
ocharbetskrañsundersökningarna 1989 1994.SpecialbearbetningarKälla: av

svenska framförjämfört medTabell visar invandrade7.9 mänmänatt
och restaurangarbe-hotell-allt städarbete,överrepresenterade inomär

hög. Yrkenakvinnoandelentekoarbete. i vilkaDet yrken ärärsamtte
omkastning i ord-skettår detdesamma 1994 1989 ävenär om ensom

deinvandrargruppemaGranskar uppgifterna för de olikaningen. vi
har särredovisatsutomeuropeiska invandrarestörsta samtgrupperna

Tyskland och harfrån Norgefinner vi visst Invandraremönster.ett
sådanade andrainte arbeten utantyper somgruppernasamma av som

statistiskbetydandefinns dockkräver längre yrkesutbildning. Det en
urvalsundersökning,osäkerhet beroende på resultaten bygger påatt en

mindre invandrargruppenosäkerhet blirdenna större
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Beräkningarna dessa kvoter första indikationbara påav ger en
segregeringens omfattning. pekar såväl invandrade kvinnorDen att

invandrade överrepresenterade i vissa yrkenmarkantärmänsom
jämfört med kvinnor Markantrespektive inte invandrare.män ärsom

också invandrarkvinnor överrepresenterade i några industri-är att är
arbetaryrken där anställda och invandrarmänär män, ärmerparten att
överrepresenterade i vissa serviceyrken där anställda ärmerparten
kvinnor.

undersöka skillnaderna yrkesfördelning harFör i närmareatt ett
s.k. segregeringsindex beräknats. index kan stå för hurDetta sägas
många kvinnor yrke förrespektive måste byta de skallmän attsom
få precis yrkesfördelning kvinnorna respektive männensamma som

totalbefolkningen.i Resultaten framgår tabell 7.10.av

Tabell kvinnorSegregeringsindex. Andel respektive7.10 av grupp av som
måste byta yrke för få yrkesfördelning samtligaatt somsamma
sysselsatta kvinnor, och andel respektive mänav grupp av som
måste byta yrke för få yrkesfärdelning samtligaatt samma som
sysselsatta män.

Kvinnor Män
1989

Föddai Sverige 0,02 0,02
Utrikesfödda 0,17 0.20

Föddai Finland 0,18 0,21
Danmark 0,270,24

0,22Norge 0,20
Tyskland 0,320,22
f.d.Jugoslavien 0,48 0,33

0,26 0,44Polen
FöddautanförEuropa 0,30 0,36
1994

Föddai Sverige 0,01 0.02
Utrikesfödda 0,13 0,21

Föddai Finland 0,12 0,24
Danmark 0,22 0,29
Norge 0,23 0,29
Tyskland 0,24 0,31
f.d.Jugoslavien 0,44 0,45
Polen 0,31 0,38

FöddautanförEuropa 0,27 0.35
SegregeringsgradförAnm. j 1/2 |2grupp

prooentueilandel yrkesgruppallasysselsattaiav
andel yrkesgnippavgrupp

SpecialbearbetningarKälla: arbetskraftsundersökningama 1989 och 1994.av

framgårtabellen utrikesfödda kvinnor har yrkesfördelningAv att en
avviker från de invandradeden för alla kvinnor 17 procentsom av-

204



arbetsmarknadInvandrarkvinnornas

byta yrke förbehöva1994skulle år år1989kvinnorna 13 procent
tal för utrikesMotsvarandefördelningen skulle densamma.bliatt

20samtligajämfört med äryrkesfördelning män procentfödda mäns
enligt1970årtalMotsvarandeoch år 1994.211989 procent envar

och 6 29tabellerna 51976,undersökning Wadensjö procenttidigare
del-invandrade Enför män.invandrade kvinnor och 28for procent

dettasegregering på sättnedgången i mätttill den markantaförklaring
de ifödda ochde utrikesandel änkan störreatt av ar-meren avvara

nyanlända harochoch 1994,1989nyanlända 1970betskraften änvar
vadtotalbefolkningensavviker från änyrkesfördelning som meren

här längreverksammavaritinvandrareyrkesfördelning för de ensom
tid gör.

devisarfödelseland ärefteruppdelningResultaten med att somen
yrkesmässigtutanför EuropaPolen ochi äri f.d. Jugoslavien,födda

grannländernanordiskafrån dekommersegregerade deän sommer
Jugoslavien.f.d.fråninvandrareförsegregeringenHögstår 1994. är

f.d.dem från44skulle år 1994invandrarkvinnorna procentBland av
förbyta arbetebehövaPolendem frånoch 31Jugoslavien procent av

kvinnor.samtligafördelningfåatt somsamma

yrkeninvandrarnaskännetecknarVad

harendastsegregeringsindexpå sägervärdeEtt enett en gruppom
däremottotalbefolkningensavviker frånyrkesfördelning mensom

olika egenskapergällervadnegativtpositivt elleravvikerdeninte om
ha mått påvimåstenågot dettakunnayrkena.hos För sägaatt yr-om

arbetssjuk-användasmåttsådanaskallegenskaper. Härkenas som
Yrkes-respektive yrke.iarbetsolycksfallsfrekvensdomsfrekvens och

arbetssjukdoms-totalbefolkningensmedfördelningen har vägts re-
fram vadföryrkevarjearbetsolycksfallsfrekvens inom attspektive

avseendenbådai dessayrkesfördelningkännetecknar en gruppssom
beräkningarna.vidsamtliga yrkesgrupperhar 53 använtshär

Enligtinvandrargrupper.olika ta-visar förTabell resultaten7.11
hargenomsnitt 5iyrkenutrikes födda kvinnorharbellen pro-casom

Sverigeiföddavadarbetssjukdomsfrekvenshögre än personercent
sig. Detskullevad väntamindreSkillnaden kanske änhar. är man

ochTyskainvandrargrupper.olikamellanskillnaderdockfinns stora
arbetssjukdomsfrekvens,med lägreyrkenkvinnor har år 1994norska

yrkenharutanför EuropaJugoslavien ochfödda f.d.kvinnor ioch
födda i Sve-kvinnorarbetssjukdomsfrekvenshögre änmed mycket

rige.
Ävenföddautrikesför de männen.ungefär detsammaMönstret är

olikamellanskillnadernaochskillnaden 5här procent grupperär ca
har lägreyrkenTyskland harochfödda i NorgeMän ar-somstora.
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betssjukdomsfrekvens födda i Sverige, medan föddaän män personer
i f.d. Jugoslavien, utanför Europa kanske förvånande,någotsamt, un-
der också1994 födda i Danmark har yrken medmän markant högre
arbetssjukdomsfrekvens.

Tabell II Arbetssjukdomsindex och arbetsolycksfallsindex för olika
invandrargrupper. Arbetssjukdomsindex respektive
arbetsolycksfallsindex för icke-invandrade respektivemän
kvinnor år 1989 till 100.är satt

Arbetssjukdomsindex Arbetsolycksfallsindex
Kvinnor Män Kvinnor Män

1989
Födda Sverigei 100,0 100,0 100,0 100,0
Ulrikesfödda 104,5 104,9 111,7 98,3

Föddai Finland 104,3 104,6 114,0 111,5
Danmark 104,7 105,0 113,6 113,2
Norge 103,4 96,5 101,4 91,7
Tyskland 99,9 94,4 107,9 78,5
f.d. Jugoslavien 108,4 112,3 134,1 100,9
Polen 102,8 104,9 108,9 96,0

FöddautanförEuropa 108,5 109,6 114,5 88,0
1994

Födda Sverigei 99,0 99,4 99,1 95,7
Utrikesfödda 102,2 104,8 105,6 93,1

Föddai Finland 100,9 103,7 107,5 107,7
Danmark 103,7 109,2 110,7 107,7
Norge 98,0 99,0 108,4 92,6
Tyskland 98,0 94,4 107,0 83,1
f.d. Jugoslavien 106,3 109,3 128,5 108,3
Polen 99,3 104,6 94,4 85,1

FöddautanförEuropa 107,5 109,0 105,6 86,0
100ZmJ-a,

Anm.Arbetssjukdomsindexarbetsolycksfallsindexför igrupp E
liraJ Iandel yrke nj kvinnor/män invandrareintem av grupp som

arbetssjukdomsfrekvensarbetsolycksfallsfrekvensi j per 100sysselsattayrke
Källa: Specialbearbetningar arbetskraftsundersökningama 1989 och 1994ochav
undersökningen arbetsorsakadebesvär 1995.om

Motsvarande beräkningar arbetsolycksfallsindex visar på storaav
skillnader efter invandringsland och också på helt olika förmönster
invandrade kvinnor och Generellt gällermän. män är överrepre-att

isenterade yrken med höga arbetsolycksfallsrisker jämfört med kvin-
Här skall vi dock bara jämföra kvinnor med olika födelseland förnor.

sig och med olika födelselandmän för sig.
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arbetsolycksfalls-högreInvandrarkvinnor betydligthar medyrken
invandrar-återspeglarinvandrade kvinnor.icke Detfrekvens attän

manliga yrken. Högsttraditionelltöverrepresenterade ikvinnorna är
dock be-SkillnadernaJugoslavien. ärför kvinnor från f.d.värdenaär

har fått lämnainvandrarkvinnormångamindre 1989;tydligt 1994 än
1990-taletsarbetsolycksfallstal underindustriarbetaryrken med höga

lågkonjunktur.
födelse-eftermellanarbetsolycksfallsindexjämförelse mänEn av
födda imellanskillnaderinte finns några mänvisar detland störreatt

dockfinnsavseende. Detdetta ävenutomlands irespektiveSverige
invandrar-Vissainvandrargrupper.olikaskillnader mellanklarahär

endastJugoslavienf.d.Danmark ochfrån Finland,degrupper som
andra dearbetsolycksfallsfrekvenser,yrken med högrehar1994 som
med lägrehar yrkenutanförländer EuropaTyskland och frånfrån ar-

betsolycksfallsñekvenser.
både in-Dåförändringar.sketthar detJämfört med 1970 stora var

starktmycketinvandradekvinnor överrepresente-vandrade och män
Wadensjö,arbetsolycksfallsfrekvenser semed högai yrkenrade

1976.

arbeteninvandrarnasaspekterNågra andra7.6

arbetsolycks-ocharbetssjukdomararbetsmiljöYrkenas mätt genom
invandrarnaskännetecknarundersöka vadfall bara sättär ett att som

aspekter.andraberörasskall kort någraavsnittdettaarbeten. I

anställning 1994.tidsbegränsad åranställda medAndel %Tabell 7.12 av
åldern 25-54 år.Personer i

MänAlla Kvinnor
12.314,613,5Samtliga
16,816,616,7invandrareSamtliga

fråndärav
8,412,511,0Finland

14,211,112,8Nordenövriga
12,717,115,4Europaövriga
32,128,227,5Världenövriga

1994.arbetskrañsundersökningenSpecialbearbetningarKälla: av

tillfälliga arbe-hararbetskraftenår har andelenUnder somavsenare
arbetsmarknad. Visvenskökattillsvidare anställningar vetejten

finnsdetellerkonjunkturfenomeninte detta ärännu ett enomom
harländerandraframåt. Iochuppgifter från 1987vi har baratrend

andelriktningutveckling i störrehaft långvarig mot enen merman
viktigtdetanställningstrygghet ochmed är attarbeten lägremed un-
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dersöka det långsiktigär tendens också i Sverige. Tabell 7.12om en
visar invandrare nyligen kommit till Sverige och kommitatt som som
från länder utanför iEuropa utsträckning har denna tillfäl-stor typ av
liga arbeten.

Tabell Arbetstidsförläggning.7.13

Arbetstid
Dag Kväll/natt Skift SummaTurlista Annan

KVINNOR
Samtliga 76,4 4,4 3,3 11,8 4,1 100
Födda Sverigei 76,8 4,3 3,2 11,7 4,1 100
Utrikesfödda 73,0 5,3 4,6 12,8 4,2 100
Födda Finlandi 75,6 5,9 5,0 11,0 2,6 100
Invandrat

-1969 65,6 2,1 16,4 13,8 2,1 100
1970-1979 72,3 4,8 3,5 12,9 6,5 100
1980-1989 72,4 3,8 4,5 15,6 3,7 100
1990- 57,6 5,1 10,5 19,3 7,5 100

MÄN
Samtliga 82,7 1,9 6,0 5,83,8 100
Födda Sverige 83,3i 1,8 3,7 1005,7 5,5
Utrikesfödda 75,7 3,2 14,4 4,2 8,3 100
Föddai Finland 75,6 0,6 14,4 1,4 8,1 100
Invandrat

-1969 77,5 10,39,8 2,5 100-
1970-1979 69,0 4,9 12,7 4,3 9,1 100
1980-1989 81,9 3,1 3,3 6,2 1005,5
1990- 71,4 8,6 7,87,2 5,0 100

Källa: Specialbearbetningar arbetsmiljöundersökningen 1993.av

viktigEn egenskap hos arbetet förläggning.arbetstidens Ta-ärannan
bell 7.13 visar på skillnader mellan olika föd-Personerstora grupper.
da i Sverige har dagarbete oftare utrikesfödda. Utrikesföddaän män
har betydligt oftare skiftarbete. Samma finnsmönster men svagare
vad gäller invandrade kvinnor jämfört med svenska kvinnor. Något
överraskande kanske många de invandrarkvinnorär komatt av som
fore 1970 har Skiftarbete. Arbetskraftsinvandrama kom ofta till indu-
striarbete med tidsförläggning dagtid och har tydligen fort-änannan

ha arbeten.satt att typsamma av

Arbetsplatsutbildning7.7

Efterfrågeutvecklingen arbetsmarknadema i såväl Europa isom
USA har under 1980-talet och 1990-talet varit till fördel for personer
med längre utbildning och till nackdel för dem med kortare utbild-
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iökat,utbildningsgrupperolikamellanlöneskillnaderharning. I USA
främstskillnadernaorganisationer harfackligamed starkareEuropa

utbildningsgrupp-olikamellanarbetslöshetskillnader ivisat sig som
Även har ökat.utbildningsgrupperolikalönespridningen inomer.

till dennaförklaringsfaktorersamverkandefinns troligen fleraDet
utbildnings-olikaoch inommellanskillnaderutveckling ökademot

lägrehandelshindrenminskadedeförsta faktorEn är genomgrupper.
specialiseringentransportkostnader. Detminskade görtullar och att

produktionsådanispecialiserarrika industriländemadeöka såkan att
relativtländer hardessaarbetskraft somutbildadhögrekräversom

produktion krä-ispecialiserarlåginkomstländerochavmycket som
harländerdessaarbetskraftlågutbildad sommycketrelativt avver

lågutbildadefterfrågani sinmycket av. Detrelativt gör atttur ar-
högreefterfrågan påSverige medanländer ut-minskar ibetskraft som

utveckling-tekniskafaktor denandraarbetskraft ökar. Enbildad är att
högutbildadlågutbildad ochmindreinneburithakan att avmeraven

för-arbetsorganisatoriskafaktortredjeefterfrågas. Enarbetskraft är
befattnings-på kunskaperökade kravställer oavsettändringar som

niva.
funnits under dede tendensertyder påingetfinnsDet att somsom

arbetskraftsefterfrågansvad gällerdecenniernatvå samman-senaste
språklig ochbredutbildning ochGodbrytas.håller påsättning att so-
utsträckningi högretroligen belönas änkommer äncial kompetens att

inteoch kanskeutbildningha godviktigareblir alltDet att ennu.
dennaföranvändningfårarbete ut-haminst gör attatt ett mansom

bildning.
invandrarna påver-hursammanhangi dettaviktiga frågan ärDen

genomsnitt kortareihar inteInvandrarna ut-utveckling.dennakas av
Skillna-längre.någotbefolkningen,inföddadenbildning snarastän
långhaAttinvandrargrupper. ut-olikadock mellanderna är stora en

kvalificeratfågaranti förinnebär emellertid inte ettbildning att ar-en
undersökalängdutbildningens ut-ärVäl så intressant attbete. som

har.olikaförbildningskraven de yrken gruppersom
utbildningskraven högre ibetydligttabell framgår är7.14Av att

de yrkenmedjämförthar ut-födda Sverigeide yrken män somsom
utri-finna förinteskillnader gårMotsvarandefödda har. attrikes män

finnskvinnor. DetföddaSverigeijämfört medkvinnorföddakes
Framför allt ärinvandrargrupper.olikaskillnader mellanmycket stora

frånochoch kvinnorSydeuropa män utom-invandrade fråndet män
utbildningskrav. Enmed lågaarbetenländer hareuropeiska un-som

omfattning-ochvidareutbildningskravförekomstendersökning avom
bådeskillnaderframträderfalldettalikartad bild. Idessa ger enaven
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för kvinnor och de föddamän; i Sverige yrkenhar medär störresom
vidareutbildningskrav.

Tabell Utbildningskrav7.14 yrket. Procentuell fördelningi

Högstnågra Någramánader- Merän1ár Summa
veckor högst1

KVINNOR
Samtliga 33.5 16,3 50.1 100
FöddaSverigei 33,5 16,5 50,1 100
Samtligautrikesfödda 35,0 15,4 49,5 100
Föddai

Finland 36,4 18,2 45,3 100
Danmarkel.Norge
Västeuropa 33,4 16,4 50,2 100
samtUSA,Kanada,
NyaZeeland,Australien
Osteuropa 36,6 12,2 51,1 100
Sydeuropa 34,7 20,0 45.4 100
utanförEuropa 42,0 14,3 43,7 100

Invandrat
-1969 26,9 8,4 64.8 100

1970-1979 38.3 13.2 48.4 100
1980-1989 33.1 18,9 48,1 100
1990- 38,8 13,2 48,0 100

MÄN

Samtliga 32,3 11.9 55,8 100
FöddaSverigei 31,8 12,0 56,2 100
Samtligautrikesfödda 37,9 11,8 51,3 100
Föddai

Finland 43,9 16,9 39,2 100
Danmarkel.Norge
Västeuropa 32,0 12,0 56,2 100
samtUSA,Kanada,
NyaZeeland,Australien
Osteuropa 23,0 9,3 67,7 100
Sydeuropa 57,5 16,8 26,6 100
utanförEuropa 54,3 12,2 35.7 100

Invandrat
-1969 50,3 10.5 40,2 100

1970-1979 40,0 10,8 49,3 100
1980-1989 37,9 9,3 52,8 100
1990- 32,8 9.0 58,2 100

Källa: Specialbearbetningar arbetsmiljöundersökningen 1993.av

tabellI 7.15 ytterligare aspekt på utbildningsinnehållet i deges en
yrken svenskar och invandrare har, nämligen deltagande i utbildning
på betald arbetstid. Tabellen visar födda i Sverige betyd-att personer
ligt oftare deltar i personalutbildning utrikes födda även ål-än om
derssammansätmingen sådan skulle förvänta sigär att ett motsattman
resultat. Skillnaden mindre mellan kvinnor födda i Sverigeär och ut-
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utrikesföddaSverige ochikvinnor föddamellanrikesfödda än män
lägstutbildningsandelende kvinnliga invandrarnaBland ärmän.

Östeuropa Vi har inteutanförländer Europa.från och fråndembland
invandrar-personalutbildningen förurskilja myckethurkunnat av

i svenska.utbildninggrupperna som avser

andelProcentuellarbetstid 1993.betaldUtbildningTabell 7.15 på
utbildningstid timmar.genomsnittligoch

MänKvinnor
% timmar% timmar

3,842,64,047,9Samtliga
3.943,14,048,8Föddai Sverige
2,335,94,7utrikesfödda 43,6Samtliga

Föddai
2,238,43,548,8Finland
3,550,02,745,9NorgeDanmarkel.
3,946,440,4 3,9Västeuropa

Kanada.USA,samt
AustralienZeeland,ljlya

2,531,78,035,0Osteuropa
1,02,1 19,548,7Sydeuropa
2,126,036,5 6,2Europautanför

lnvandrat
1,630,62,448,2-1969
2,035,046,2 5,81970-1979
2,834,541,5 5,11980-1989
3,437,244,7 9,71990-

1993.arbetsmiljöundersökningenSpecialbearbetningarKälla: av

kräveryrkenmellanarbetsmarknadenpåökade skillnaderMed som
vi för-kanutbildningkortendast kräverutbildning och delång som

till problemetOrsaken ärfår ökade problem.invandrarevänta attoss
mångautbildninghar kort ävengenerelltinvandrarnainte utan attatt

arbeten. Detkvalificeradefårmed utbildning inteinvandrare lång pe-
rekryteringföretagensböruppmärksamhetökadkar på ägnas avatt

åtgärderdetFinnsdenna.påverkaroch faktorerarbetskraft de som
deinomfå arbeteinvandrarnamöjligheterna förökakan att yr-som

förutbildadedeken är

Sammanfattning

invandrar-årtionde,arbetskraftsinvandringens1960-talet,Under var
arbetsmarknaden. Deraspåintegreradei mycket hög gradkvinnorna

ochkvinnorssvenskabetydligt högrearbetskraftsdeltagande änvar
i högdocksigskildeyrkesfördelninglåg.arbetslösheten Derasvar

ofta arbetenindustriarbeteoftahadesvenska kvinnors. Degrad från -
hadedominerade. Demanligtvarittraditionellt hadeområdenpå som
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därmed också arbeten i hög grad krävandefysiskt och i mil-som var
oftajöer upphov till arbetsskador och arbetssjukdomar.som gav

Under 1990-talet bilden helt Invandrarkvinnomasär en annan. ar-
betskraftsdeltagande lågt, mycket lägre svenska kvinnors,är än me-
dan arbetslösheten mycket hög trots det låga arbetskraftsdeltagan-är
det. Fortfarande invandrarkvinnoma överrepresenterade inomär vis-

industriarbeten och skillnaderna mellantyper svenskaär storasa av
kvinnors och invandrade kvinnors yrkesfördelning. Skillnaderna har
dock minskat markant- del kan troligen hänföras till krisen inomen
svensk ekonomi under 1990-talet har invandrarkvinnorgjort attsom
förlorat och vad gäller de nyanlända inte kunnat få arbeten inom
industrin, också till strukturella förändringar inom industrin.men
Skillnaderna i arbetsmiljö har därmed också blivit mindre.

viktigtDet understryka invandrarkvinnoma inteär att äratt en en-
hetlig Tvärtom skillnaderna mycket bl.a. efterär stora,grupp. ur-
sprungsland. Invandrarkvinnor från närliggande iländer Norden och

harVästeuropa ställning på arbetsmarknaden i mycket över-en som
med svenska kvinnors, medan invandrarkvinnorensstämmer från

andra delar världen har betydligt situation.svårare gällerDetav en
framför deallt invandrarkvinnor kommit under 1990-talets låg-som
konjunktur.

fortsattDen höga arbetslösheten och strukturella förändringar på
arbetsmarknaden det finns anledning förvänta sig fortsattgör att att ett
svårt arbetsmarknadsläge för invandrade kvinnor under denäven
överblickbara framtiden. gällerDet inte minst de invandrare som
kommit från f.d. Jugoslavien och utomeuropeiska länder under 1990-
talet.
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syfteBakgrund och8.1

isamtliga länder Europa.växande iEnsamstående mödrar är gruppen
ökar i allaskilsmässornaanledningarna till dettafrämstaDe är att

samboendeförhållanden, i vilkaföds iallt fler barnochländer att se-
internatio-äktenskap. Iförekommande ivanligtparationer änär mer

ensamståendeförsituationenekonomiskajämförelser dennella av
ekonomisk si-ha bättrevisat sighittills svenska mödrarharmödrar en

i Sverigemödrarensamståendemedförklaratshartuation. Detta att
i de flestamedsystrarsinautsträckningi högreförvärvsarbetar än

Hobson, 1995;McLanahan, 1993;Garfrnkelandra länder Wong,
Families, 1990.Lone Parent

Sverigeuppfattning ivarit allmänhar detTill ganska nyligen en
från giftamycketsärskiltskiljer sigmödrar inteensamståendeatt

möd-Ensamståendeförvärvsarbete.försörjning ochvad gällermödrar
få studier harmycketochenhetligbetraktatshar en gruppsomrar

mödrar och deraskategorierurskilja olikasyftetgjorts med att av
förstatistiklitetsituation. finns mycketDetsociala utrymmesom ger

utbildning,till ålder,med hänsynensamstående mödrarsärskiljaatt
ochAMS-åtgärderarbetsmarknader,tillhörighet, lokalaetnisk annat.

intervjuundersökningstudieBakgrunden till föreliggande är en
möjlighetenuppfattningarsmåbarnsföräldrar och deras attmed om

1992.genomförde Ur-jagfamiljeliv,förvärvsarbete ochförena som
familje-betydelsenjämföramöjligtföräldrar gjorde detvalet att avav

sarnboende,Gifta,familjesituation.föräldrars arbets- ochform för en-
urskilj-familjeformerfamiljer deoch ombildadesamstående somvar

högahademödrarensamståendevisade oväntatResultatendes. att ar-
Östtysk-mödrar iensamståendebetslöshetstal lika höganästa som-

förvärvsarbete,1 studieinternationellstudie inationellUndersökningen omenvar en
Västtyskland, f.d. Osttysk-länderfamiljepolitik. Ovriga deltagandeochfamiljeliv var

Polen.Ryssland, ochland, Ungern
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land jag räknar utbildadede sig. 29 deprocentom som av ensam-
stående mödrama stod arbetsmarknadenutanför 8 blandmot procent
de gifta Bjömberg, mina data1994. I kunde förklaringarna till de

skillnaderna inte finnas i sig mödramas ålder, utbildningstora el-vare
ler yrke eftersom mödrama tämligen lika i dessa avseenden.var

studie följdesDenna med detaljerad undersökning påupp en mer
grundval statistik från arbetskraftsundersökningama AKU. detIav
här kapitlet redovisas resultat från denna undersökning. Syftet är att
jämföra olika kategorier ensamstående och gifta mödrar för attav
kontrastera till uppfattning ensamståendemot gängse atten synes
mödrar homogen kategori ochär redovisa eventuellaatt systema-en
tiska skillnader mellan gifta och ensamstående mödrar det gällernär
deras position på arbetsmarknaden och deras förvärvsarbete.påsyn
Syftet också studera hurär detta har förändrats under 1990-talet.att
Har den ekonomiska krisen haft liknande effekter för gifta och en-
samstående Finns det tendenser tyder ensamstående möd-attsom

marginaliseras på arbetsmarknaden finnaKan tecken attrar man
den kallats feminisering fattigdomen och harprocess som av som
brett sig i flertal länder i den industrialiserade världen liksomut ett
också i de flesta u-länder också visar tendenser uppträda i Sverigeatt

välfärdsstatsmodellEn den svenska borde "vaccineradsom vara
den tendenser.mot sortens

ÄrdessaOm visar sig här, vad beror de på det så attnu processer
ensamstående mödrar har position på arbetsmarknadenutsatten mer
för de ogifta, dvs. inte lever i stabil relation tilläratt Deten en man.
skulle i så fall handla diskriminering med i patriarkatetrötterom en

Om det så de har fått position underär 1990-talet,sämreatt en
förklaras det då den ekonomiska krisen eller har ensamståendeav
mödrar också tidigare haft situation gifta mödrar Kanskesämre änen

det så ensamstående mödrar demografiskt skiljer sig frånär att rent
gifta mödrar.

8.2 Demografiska skillnader
mellan ensamstående och mödrargifta

Sverige räknasI de mödrar bor med sina barnsom ensamma som en-
samstående mödrar. Mellan 1975 och ökade antalet1993 ensamför-
åldrar med barn från 159 till000 258 000. den svenska Folk- ochI
bostadsräkningen beräknades andelen mödrarensamstående med barn

år till0-17 cirka 16 alla bamhushåll 1990. Andelenprocent av en-
fäder 2,7 F 01k- och bostadsräkningen, 1990.procentsamma var

Sverige, liksomI i de flesta andra skilsmässaländer, ochär sepa-
ration den vanligaste orsaken till barnfamiljer med ensamstående
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Enligt Folk-mödrar. och bostadsräkningen knappt hälften,1990 var
mödrama och46 separerade från sina sambos 50procent, procentav

frånskilda. kategorin berorDet samboende ökar Detär mest.var som
har högre bam in-på samboende separationsfrekvens, näräven äratt

blandade. Ungefär sambofamiljer med barn sprickergånger flertre
jämfört med gifta familjer Skilsmässor och 1995.separationer,

år Sverige. Särskilt harUnder har skilsmässoma ökat i storsenare
ökningen varit i familjer med små barn. Risken för separation dub-är

så hög bland samboende barn före ihopflyttningenbelt harpar som
risken särskilt början samboendet, dvs. efter åroch hög i 0-2är av

Skilsmässor och 1995separationer,
Risken för bli ensamstående lägre utbildninghögreäratt mor

i ensamstående möd-kvinnan har. Det visar sig också statistiken över
Jämfört med enbart grundskolagifta mödrar andelen med 9ärrar.

Å andra sidan ande-procentenheter högre bland de ensamstående. är
ensamståendelen med eftergymnasial utbildning lägre bland de möd-

rama.

gifta mödrarTabell Utbildningsnivå bland ensamstående och8.1
procent.

Mödrar Grundskola Gymnasium Eftergymnasial Totalt

Ensamstående 53 22 10025
100Gifta 16 49 35

Källa: SCB: AKU, 1994, årsmedeltal.

skillnader i ålder,skillnader i utbildning kan inte förklaras medDessa
kan inte hellereftersom åldersfördelningen tämligen likartad. Deär

med fler barn gifta.förklaras ensamstående mödrar har Tvärt-änatt
endast barn, vil-de ensamstående mödrama har63 ettprocentom, av

ket kan jämföras med bland de gifta.37 procent

Mödrarnas försörjning välfärdoch8.3

mödrarensamståendeinternationell jämförelse kan konstaterasI att
flerberoendeekonomiskt, till skillnad från ensamstående fader, är av

sin in-olika inkomstkällor. enbartEndast fåtal kan levaett egen
inkomstkäl-frånkomst. Inkomst arbete emellertid denär störstaeget

och barnens situa-lan och avgörande betydelse för hur mödramasav
socialpolitiken har också inrik-tion sig ekonomiskt. svenskaDenter

skapa förutsättningar självförsörjningför mödramasatttats vare-
nationalekono-sig gifta, ensamstående. Enligtde samboende ellerär

Björn Gustafsson utgjorde transfereringar drygt 40 procent avmen
mödrar ideras inkomster ensamstående1992. 70Drygt procent av
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bidrag främst bidragsförskott jämförtSverige har och bostadsbidrag
parfamiljermed 22 Gustafsson, 1993.procent av

svenska modellen för familjepolitiskt stöd till ensamståendeDen
skiljermödrar sig två från stödet i många andrapå väsentliga punkter

länder i Bidragsförskottet InternationellaEuropa: och barnomsorg.
undersökningar mödrar berät-visar 70 ärnärmare procentatt somav

till underhåll detta kantigade från barnens fäder inte erhöll detta. Mot
i garanterade bidragsförskot-ställas Sverige uppgick det offentligtatt

till kronor månad1173 och barn 1995.tet per
ide lever bättre eko-svenska ensamstående mödramaTrots att en

nomisk situation flertalet ensamstående mödrama i andradeän av
kan dock perspektivländer, i nationellt konstatera attettman ensam-

stående mödrar i ekonomisk social si-också Sverige har ochutsatten
tuation. undersökning, genomförts Statistiska centralbyrån,En som av

hushållvisar andelen barn till ensamstående, lever i där detatt som
kontantmarginal från till mellansaknas har ökat 6035 procentprocent

lever i parhus-och l990-talet. Motsvarande siffror för barn1980 som
ökning från ekonomiskahåll till 25 Barns15 procent.procentvar en

välfärd har således sedan slutet 1980-talet Ojäm-sjunkit totalt sett av
likheten Sverige, Sjöberg, tredje ensamstående1988; 1995. Vari

hade socialbidrag 1996. dispo-år 1995 Socialstyrelsen, Denmamma
inkomsten för sjunkit förnibla barnfamiljer har under l990-talet bam-

familjer generellt. ensamstående med har fåttbarnMen störreen
inkomstminskning. dessa hushåll har inkomsterna sjunkit medFör

6 eller med kr konsumtionsenhet och år. Till5000nästan procent per
förutom ökadebilden hör, nedskärningar i socialbidrag, kostnader,

hälsovårdhyreskostnader, kostnader för och underbarnomsorgt.ex.
ensamstående mödrar1990-talet. Under 1990-talet har också andelen

får socialbidrag ökat Socialstyrelsen, 1996.som
orsaker föras tillbaka till denFlera till denna trista utveckling kan

värderingen kvinnoyrken medlåga kvinnors arbete i traditionellaav -
och l990-talen.reallöner i legat under 1980-har stillastort settsom

under 1990-talet.Till detta kommer utvecklingen arbetsmarknadenpå

Situationen på arbetsmarknaden8.4

i arbetskraft-Sedan 1991 har andelen gifta och ensamstående mödrar
sjunkit. Bland mödrar andelen sjunkit från 89gifta har procenten

till mödrar från1991 85 och bland ensamstående 871996procent
till betyder ökande andel mödrama80 Detprocent procent. att aven

utbildar sig eller har inte förvärvsarbeta.valt att
analysera marginalisering arbetsmarknadengraden påFör att av

antal indikatorer,för ensamstående jag valtoch gifta mödrar har ett
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sysselsättningenstabiluppfattning prekär ellerkan hurensom ge om
stude-för gifta. harensamstående jämfört med Jagsig för mödrarter

andelenarbetslöshet,heltid, deltid,sysselsättningens omfattningrat
dvs. deundersysselsatta,tillfällig anställning andelenmed samt som

mättillfälletvid Medvad gjordeönskar arbeta fler timmar deän
har uteslutit dedvs. jagmenar sådana verkligen gifta,gifta ärsom

studeraintresseradjämförelsen, jagsamboende eftersom attär avur
arbetsmarkna-kvinnornas situation påfamiljeformens betydelse för

den.
har analyseratindikatorer jagvisar alla deSammantaget attsom

arbetsmarknadenpåsituationensamstående mödrar har prekärmeren
ålder ochskillnader i mödrarnashänsyn tillgifta,än även när tarman

dubbelt så högutbildningsnivå arbetslöshetenutbildning. Oavsett är
situationen förbesvärliggifta.ensamstående bland Mestbland ärsom

småbarnsmödrar har,med små barn. Ensamståendemödrar oavsett
gifta småbamsmöd-risk,utbildningsnivå, dubbelt så högän sommer

utbildningsnivå gifta små-arbetslöshetdrabbas änoavsettatt avrar,
bamsmödrar.

Sysselsättning
gifta mödrararbetandeoch 1996 har andelenMellan 1991 som ar-av

mödrar varitför ensamståendeheltid ökat, medan andelenbetar unge-
genomsnittitabellen framgår vidarefär oförändrad, tabell 8.2. Av att

arbetade25-44 årmödrarna i åldersgruppende gifta50 procent av
deltiddeltid. 1-arbetade lång Kortoch cirka 44heltid 1996 procent

har varit stabilnivånovanligt i Sverige ochtimmar relativt19 är
heltid iEnsamstående arbetarmödrar störreunder 1990-talet.

mellanutjämnatsmödrar, skillnaderna harutsträckning giftaän men
skol-mödrar medBlandensamstående förskolebarn.gifta och med

gifta mödrarensamståendedet emellertid betydligt flerbarn änär som
heltid.arbetar

2 arbetskraftundersökningar, års-redovisas från SCB:sanalys datal texten en av
jämförs medmödrar1991, Gifta och ensamståendemedeltal för 1994 och 1996.
studeradeålders-tillhörighet. Denavseende ålder, utbildning etniskpå barnens samt

arbetskrañsdeltag-variablernabland beroendemödrarna 25-44 år. De ärärgruppen
undersysselsättningarbetslöshet,sysselsättningsgrad heltid, deltid,ande, samt

År jämförelseårvaldestillfällig anställning. 1991anställningsform eller fast som
möjlighet bryta nederbjödfrån 1990 inteframför beroende statistiken1990 på attatt

etnisk tillhörighet.data på
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Tabell Procentuella8.2 andelar och gifta mödrarensamstående 25-44 år
arbetar hel- deltid, uppdelat efter barnensrespektive åldersom

1991, 1994 och 1996

HeltidDeltid
1991 1994 1996 1991 1994 1996

FÖRSKOLEBARN
Giftamödrar 48 44 43 46 50
Ensamståendemödrar 44 46 49 5243 52
SKOLBARN
Giftamödrar 54 5646 42 40
Ensamståendemödrar 30 28 69 66 68

Procentandelarnaharberäknats antalet Deltiddefinierassysselsattainomvarjekategori.
20-34 timmar vecka 35 flerochheltid timmareller vecka.Resterandedelsom per som per

1-19 timmararbetar vecka.per
Källa: SCB: AKU, årsmedeltal 1991, 1994 och 1996.

förändrade i deltidssysselsättningDet heltids- respektivemönstret
bland ensamstående och gifta kan relateras till hur undersysselsätt-
ningen har förändrats under l990-talet. Undersysselsatta eller del-
tidsarbetslösa de faktisktönskar arbeta fler timmar deär än görsom
vid mättillfállet. kraftigtAntalet undersysselsatta har ökat under
l990-talet, särskilt bland kvinnor. genomsnitt ökade andelen under-I
sysselsatta mödrar från till drygt 1996. Allt7 1991 15procent procent
fler har således tvingats till lägre grad sysselsättning deänen av
önskar.

tabell 8.3 framgår markant blandAv denna utveckling äratt mer
ensamstående mödrar bland gifta, tabellen visar också giftaän attmen
mödrar har fått försämring. ensamstående1996 15 procenten var av
mödrar undersysselsatta genomsnitt drygt25-44 år i 11 procentmot

de gifta. Ensamstående således förhöjd riskmödrar löper attav en
arbetslösa på deltid.vara

UndersysselsattaTabell 8.3 gifta och mödrar 25-44ensamstående år
arbetskraften respektivei iprocent av grupp

991 9961 1994 1
Giftamödrar 6
Ensamståendemödrar 1510 15

ensamståendeRelativriskför 1,33mödrar 1,391,57
gifta mödrar: 1

Källa: SCB: AKU, årsmedeltal 1991, 1994 och 1996.

Arbetslöshet

frånTotalt arbetslösheten bland mödrar i åldern 25-44 år 2sett steg
till 9 Bland mödrar i åldernmellan 1991 och 1996.procent procent
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och blandbland gifta 7arbetslösheten 1996år procent25-44 en-var
samstående 15 procent.

arbetslöshet mellannivåer påskillnader ivisar vilkaFigur 8.1 en-
arbetskraftsun-de årligaiobserveratsoch gifta harsamstående som

Underår.mellan 16-64för kvinnor1980-taletdersökningama sedan
och därförlågatämligenarbetslöshetstalenrelativa1980-talet devar

negliger-mellantroligtvis skillnadernauppfattades somgrupperna
bara.

mödrar 16-64 årensamståendebland gifta ochArbetslöshet8.1Figur
arbetskrafteni procent av

Andelm

19961990 1992 19941980 1985

Ensamståend mödrar mödrarGiftaIeI:

årsmedeltal.Källa: SCB: AKU,

från knapptarbetslösheten16-64 år ökadei ålderngifta mödrarBland
bland ensamståen-ochmellan och1980 1996till 72 procentprocent

skill-väsentligadagsåledes itillde från 13 Det3 ärprocent.procent
de bådaKlyftan mellangifta mödrar.ochmellan ensamståendenader

1990-talet.kris underråkade iekonominökade kraftigt närgrupperna
mellanskillnadtydligfunnitsvisar emellertid detSiffrorna att en

1980-talet.underävengrupperna
ensamstå-gifta ochmellanförhållandetredovisaEtt sätt attannat
jämförel-förhållande tillrisker irelativajämföra derasende är att en

innebärunderliggervärdefår värdet attEtt ettsomsomsegrupp
värdeochjämförelsegruppentillrisk i förhållandehar lägre ettman

risk.innebär således högreöver ett en
Syftetmödrar.kategorierolikarisker förtabell redovisas8.4I av

civilstånd, utbild-enskilda faktorerrenodla betydelsenär att somav
säkrarefåålder.och barnens Förursprungslandningsnivå, ettatt un-

jämförajag valtcivilstånd harbedöma effektenför attderlag att av
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gifta och ensamstående i åldern 25-44 år. I denna åldersgrupp torde
chansen ha etablerat sig med avslutad utbildning och i arbeteatt vara

bland destörre än yngre.

Tabell 8.4 Relativ risk för arbetslös bland gifta ochatt vara
ensamstående mödrar 25-44 år, 1991, 1994 och 1996

1991 1994 1996
CIVILSTÅND
Giftamödrar 1,00 1,00 1,00
Ens.mödrar 3,01 2,63 2,02

Giftamödrar Barn0-6 1,00 1,00 1,00
Ens.mödrar Barn0-6 3,53 3,62 2,21

Giftamödrar Barn7-16 1,00 1,00 1,00
Ens.mödrar Barn7-16 2,79 2,90 2,09

UTBILDNING
Grundskola 3,34 4,05 4,04
Gymnasium 1,92 2,45 2,25
Postgymnasial 1,OO 1,00 1,00

ETNlSKTURSPRUNG
Svenska 1,00 1,00 1,00
QECD 2,93 1,87 2,56
Ovriga 4,16 5,91 5,21
SMÄ FÖRHÅLLANDEBARNI TILLSKOLBARN
Skolbarn 1,00 1,00 1,OO
Förskolebarn 1.46 1,43 1,30
Anm.Skillnadernamellan signiñkanta procentsnivån.95grupperna
Källa: SCB: AKU 1991 och 1994, årsmedeltal för mödrar 25-44 år.

Tabell 8.4 visar genomgående de ensamstående mödrama haratt mer
två gånger så hög risk giftaän mödrar arbetslös,att attsom vara men

den relativa risken har minskat något sedan 1991. Analysen visar ock-
så de har låg utbildning löper flera höggånger så risk drab-att attsom
bas arbetslöshet risken för dem med utbildningatt utöverav men
gymnasium också betydande, jämfört med risken for demär harsom
postgymnasial utbildning. Bland mödrar med postgymnasial utbild-
ning den relativa risken förär ensamstående mödrar arbetslö-att vara

gånger hög,så särskiltnästan bland dem har små barntresa som
riskkvot 2,98.

finnsDet också effekt ha barnsmå oberoendeatt ären av som av
civilstånd och utbildningsnivå. Mödrar med barnsmå mindreär at-
traktiva arbetsmarknaden mödrar med skolbarn. Betydelsenän av
ursprungsland också markant.är

figurI redovisas8.2 samlad bild hur de relativa arbetslös-en av
hetstalen varierar med civilstånd, barnens ålder och moderns utbild-
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mödrar drabbasEnsamståendebilden tydligt.framstårning. Här ge-
gifta. illaSärskiltutsträckning äni högrearbetslöshetnomgående av

för-och medgrundskolaenbartmedmödrarensamståendeärutsatta
medjämförelseEnpå 31liggerdär arbetslösheten procent.skolebarn,

grundskole-medsmåbamsmödrargiftaförsituationenvisar1994 att
något.försämratsendast harutbildning

årmödrar 25-44giftaensamstående ochblandArbetslöshet8.2Figur
ålderoch barnensutbildningmodernsefter

Procent

Grundskolan
Gymnasiumu
Posgymnasiat

7-167-16ár 0-6å BarnBarnBarnBarn

GiftamödrarEnsamståendemödrar
ársmedeltal.1996,AKU,Källa: SCB:

anställningTillfällig
särskilt1990-talet,undermarkanthar ökatanställningarTillfälliga
anställ-tidsbegränsademedandelendessaBlandkvinnor.bland var

årsmedeltalAKU,1996och 141991cirka procentningar 10 procent
och 1996.1991

år,25-44mödrargiftaochensamståendeAndelar blandTabell 8.5
ochutbildningefteranställningartillfälligaharsom

ålder procentbarnens

Utbildningsnivå
EftergymnasialGymnasiumGrundskola

FÖRSKOLEBARN
14mödrarGifta

151816Ensamståendemödrar
SKOLBARN

712mödrarGifta
16139Ensamståendemödrar

årsmedeltal 1996.AKU,Källa: SCB:
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Ensamstående mödrar har högre risk för tillfälligaha jobb giftaatt än
mödrar. 1996 hade cirka 10 de gifta mödrama tillfälligaprocent av
anställningar till 16 bland demot ensamstående mödrar-procentupp

Siffrorna visar tydlig effekt barnens ålder vad gäller före-na. en av
komst tillfälliga anställningar: Ju barn desto risk.störreav yngre

Sammanfattningsvis kan konstateras den ekonomiska och soci-att
ala situationen för ensamstående mödrar har försämrats avsevärt un-
der l990-talet. Förklaringar till försämringen kan sökas dels i ökade
kostnader och minskade bidrag, dels i deras försämrade position på
arbetsmarknaden. Resultaten från denna undersökning visar att en-
samstående mödrar drabbatshar betydligt gifta.änmer

Den försämrade situationen arbetsmarknaden beror i stor ut-
sträckning på den ekonomiska krisen under 1990-talet. deMen syste-
matiska skillnaderna mellan ensamstående giftaoch fanns redan före
krisen mindre tydliga. Att ensamstående med småmen var vara mor
barn och lågutbildad innebar betydande risk för ha margina-atten en
liserad position på arbetsmarknaden föreredan krisen l990-talet.
Dessa resultat kan jämföras med studie arbetslöshetensen annan om
variation konjunkturfaser sedanöver 1975. Enligt denna studie hade
ensamstående mödrar redan 1975-1980 betydande överrisk atten
drabbas arbetslöshet jämfört med samboende med bam. Studien vi-av

också överrisken för ensamstående med barnatt har ökat helaöversar
perioden fram till 1992-1995, då den dubbelt såän storvar mer som
för samboende med bam. Resultaten tyder på villkoren på arbets-att
marknaden för ensamstående mödrar har skärpts och föränd-att
ringarna Åberg,trendmässiga och inteär enbart konjunkturberoende
Strand, Nordenmark Bolinder, 1997. kvinnorFör har familjesitua-
tionen således betydelse det gäller förhandla sigstor när tillatt etten
jobb, dvs. kunna försörja sig själv sina barnoch ochatt uppnå en
självständig ställning i samhället. Ensamstående mödrar får tillfälliga
jobb och tvingas till arbetslöshet hel- eller deltid i betydligt högre
grad gifta mödrar.än

I denna studie har motsvarande jämförelser mellan gifta och en-
samstående fader inte genomförts. kanHär dock kort fädernämnas att
uppvisar liknande mödrama, dvs.ett mönster ensamstående fädersom
har högre andel arbetslösa vad gifta har, och deän har för-män som
skolebarn tenderar ha högre arbetslöshet harde skolbarn,att än som
både bland gifta och ensamstående. Dessa skillnader tydligaär mest
bland dem lågutbildade. Arbetslöshetsnivåemaär dockärsom ge-
nomsnittligt högre bland mödrarna bland fädema.än

222



arbetsmarknadnittiotaletsMödrar på

i SverigeföddaMödrar inte8.5 ärsom

etniskmed olikabamhushållsituationen förredovisarStatistik som
till-etniskSverige. Sättetbristfällig i mätamyckettillhörighet attär

i lan-har bottlängehurfödelseland,frånhörighet utgår oavsett man
cirka 13framjag räknatkälla harAKU-statistikenMed attdet. som

mödrar.utrikes föddahadealla bamhushållprocent av
UtifrånSverigeifödda kvinnornautrikeskommer deVarifrån en

kvin-fram hurjag räknatutbildning harinvandraresundersökning av
föddautrikesbodde 309 050ursprungsland. 1995sigfördelar pånor

från dekom 40dessaSverige.år i Avmellan 25-64 procentkvinnor
främstiandra länder Europafrånländerna och 31nordiska procent -

Östeuropa invand-Majoritetendet 71 procent.sammantaget avvar-
iländeroch andrafrån Nordenalltsåkommeri Sverigerarkvinnoma

huvudsakligen på Iran,fördelatfrån Asienkom17Europa. procent -
världenfrånkommerLibanon. 12Irak och restenTurkiet, procent av

Bakgrundsfakta, 1995.
blandarbetsmarknadensituationen påjämföraMed syftet att en-

harinvandrarbakgrundmed olikamödrargifta tresamstående och
vilketOECD-ländema,iSverige, föddafödda ikategorier skilts ut-

födda i övri-iländeroch andra Europa,betyder Nordenfrämst samt
arbetskraftsdeltagandet, kan vi konsta-tillvi baraländer. Om serga

arbetskraftsdeltagande 90hademödrar procentsvenska ettatttera
mödrarförmedjämföras 69vilket kan1996,år procent gruppsamma
länder.i övrigaföddaför democh 53OECD-ländemafödda i procent
övrigafödda imödrarmycket hög bland ärArbetslösheten är som

födda iför democh 17genomsnittligt 34länder procentprocent-
redovisas hurfigur 8.3i figuren.framgår IOECD-ländema ar-

gifta möd-ochensamståendeblandi dessabetslösheten ut grupperser
avstånd, destokulturelltlängretydligtmycketMönstret ärrar. -

vi också konstaterakan mönst-övrigtproblematisk situation. l attmer
detlikartatensamståendegifta ochskillnader mellan utför somret ser

situationbättremödrar harGiftaför mödrar i allmänhet.gäller ensom
ensamstående mödrar.än
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Figur 8.3 Arbetslöshet bland ensamstående och gifta mödrar 25-44 år
efter ursprungsland

Procent40

35

30

25

20
Sverige

15
OECD-ländern

10 IAndra änder

5 .

Ensamståendemödrar Giftamödrar
Källa: SCB: AKU 1996, ársmedeltal.

Det har inte varit möjligt analysera betydelsen utbildning föratt av
arbetsmarknadsstatus bland de olika kategorierna. Undersökningen av
kvinnors utbildning visar dock utbildningsnivån överlag lägreatt är
bland kvinnor födda utanför Sverige, vissamed undantag. Undantag

bl.a. kvinnor från Iran har högre utbildning liksomär de frånsom
vissa länder inom Europa och de från USA Bakgrundsfakta, 1995.

högreDen arbetslöshetsnivån bland kvinnor inte födda i Sve-ärsom
rige kan därför delvis förklaras deras utbildningsnivå låg.ärattav
Diskriminering invandrare arbetsmarknaden drabbar såväl kvin-av

Ekberg Gustafsson, 1996.männor som
Om vi till de övriga indikatorema deltid/heltid, undersyssel-ser -

sättning och tillfällig anställning finner vi går imönsterett som-
riktning för materialet i övrigt. tidigare redovisadeDesamma som

skillnaderna mellan gifta och ensamstående mödrar till de senares
nackdel kvarstår liksom svenska mödrar har betydligtmönstret att en
bättre situation mödrar från andra länder. Jämfört med föd-mödrarän
da i Sverige har dubbelt så många invandrarkvinnor endast kortt.ex.
deltid. Jämförelser mellan 1991 och visar också1996 situationenatt
för utrikes födda mödrar har förvärrats.

kvinnor födda iFör övriga länder skillnader mellan gifta ochär
ensamstående vad gäller arbetslöshet inte så markanta för de and-som

Detta kan tolkas så det tillräcklig riskäratt attra gruppema. en vara
invandrare från länder inte ingår i den så kallade OECD-gruppen.som
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diskussionSammanfattning och8.6

betydligt sedanförsämratsmödrar harensamståendeSituationen för
ensamståendeemellertid påtyderMycket1980-talet. attslutet av

förearbetsmarknaden redanposition påhademödrar utsatten mer
eftersomtidigare,märkbarsåden inteekonomin,ikrisen att varmen

emellertidfinnsbetydligt lägre. Detarbetslöshetsnivåema envar
får alltmödrarensamståendevisarförändringtrendmässig attsom

ekonominiTillbakagångenarbetsmarknaden.hävda sigsvårare att
förarbetsmarknadeninstabilitet pånivåtill högrebidragithar aven

födda iintemödrar ärSärskiltmödrar.ensamstående ärutsatta som
därförförefallerutbildning. Detmed lågmödrarSverige och som om

jämställdhet inteochförsörjningför kvinnorsmodellensvenskaden
politik-utanförverkarde krafterrå pårobust förtillräckligt attär som

område.ens
arbets-positionmödrar harensamstående utsattAtt meren
nyhet.sensationellperspektiv ingeninternationelltimarknaden är ett

problemmycketländeri mångauppfattas stortdet ettTvärtom, som
lågagifta. Denförvärvsfrekvenshar lägre änmödrarensamståendeatt

barn-ordnasvårighetermedförklarasbrukar attförvärvsfrekvensen
förincitamentmödrarsensamståendefalldelI attantasenomsorg.

konstrueradesåsocialbidragendärför attärförvärvsarbete lågär att
Ytterligare för-1996.m.fl.,Bradshawarbetalönar sigdet inte att

mödrarsiguppfattarhandmödrar i förstakanklaringar att somvara
kanFörvärvsarbetetsjälva.bamsinahandde villoch sestaatt om

moderskapmedförenaomöjligtochfelaktigtmoraliskt attsomsom
1997.Edwards,Duncan

eftersomförvånande,sammanhang någotresultatensvenskt ärI ett
ochensamstående mödrarvarituppfattningen harallmännaden att

finnspremisser. Detförvärvsarbetarimödrargifta stort sett samma
förvärvsarbeteförincitamentstarkamycketsvenskai det systemet -

förvärvs-disponibel förtill kravkoppladesocialbidraglåga att vara
under-förarbetslöshetbarnomsorg attha barnen iarbete, trotsrätt att

oberoende för-principibidragsförskottetarbetssökande, ärlätta av
incita-negativtintefungerarvill detdet ettvärvsarbete säga som-

försörj-betonartraditionfinnsförvärvsarbete. Detför somment en
bland mödrar.ocksåoch förvärvsarbeteningsplikt

ochunderlättaförtillrättahar lagt villkorenPolitiken att sporra
motiva-högförefaller hasjälvaMödramaförvärvsarbete.mödrars en

frånResultatarbete.braochförvärvsarbetaförtion göra ett avenatt
mödrar-ensamståendedeentydigtundersökningar visar attmina egna
sigbetraktadeDeförvärvsarbete.förmotivationhöghade somenna

kollegorarbetsgivare ochdeuttrycktefamiljeförsörjare. Däremot att
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visade intolerans denär hemma med sjukt barntvungna attvar vara
Bjömberg, 1997. Endast fåtal gifta mödrar uttryckte dennaett upp-
fattning.

faktorEn i sammanhanget kan ensamstående mödrar iattvara
högre utsträckning gifta själva måsteän hemma barnenstanna när är
sjuka. Ensamstående föräldrar måste fler dagar för vård sjuktta ut av
barn samboende, vilket framgårän statistik sjukpenninghuröverav
för vård sjuka barn har tagits 48 dagar för ensamståendeut 25av mot
för samboende. Bland fäder motsvarande siffror dagar42 blandvar
ensamstående bland18 samboende. Uppgifterna kommermot från
1990, dvs. före sjukpenningreformen Ensamföräldrarna utsatten-
grupp Samboende kvinnor har högre ledighet samboen-uttag änav
de dettaTrots har Samboendemän. mödrar betydligt bättre konkur-en
renskraft på arbetsmarknaden.

Förklaringar till ensamstående mödrar har posi-att utsatten mer
tion på arbetsmarknaden gifta/Samboende mödrarän måste sinta ut-
gångspunkt i de generella mekanismer kvinnor till arbe-sorterarsom

med villkor. Den svenskaten sämre arbetsmarknaden könsligtär seg-
regerad både horisontellt till yrkesområden och vertikalt till befatt-
ningsnivåer. En majoritet kvinnorna har yrken i underordnadeav po-
sitioner. I sammanfattande analys olika segregeringsteorieren av
konstateras könssegregationen resultatet ojämnaatt utgör maktre-av
lationer mellan könen Blomquist, 1994. problemDet här istårsom
fokus mödrar harär bildat självständiga hushållatt är utsattasom mer
för selektionsmekanismer på arbetsmarknaden. Dessa mekanismer
kan troligtvis härledas till flera samverkande faktorer kan relate-som

till dels kvinnornas rationella val, dels föreställningar hosras egna
rekryterare på arbetsmarknaden mödrarnas arbetsförmåga ochom ar-
betsmotivation, s.k. statistisk diskriminering där arbetsgivamas kost-
nader för arbetskraften fokuseras Blomquist, 1994. kan innebäraDet

bortselekteringen ensamstående mödraratt sig ekonomisktterav
rationellt företagsekonomiskt perspektiv. dessaI övervägandenettur
kan finnas med ensamstående mödrar kanske ha högre riskatt antas
för frånvaro på grund vård sjukt barn, arbetskapacitet påsämreav av
grund splittrad koncentration och trötthet. Boende i förortutsattav en
kan också ha stigmatiserande effekt Hardey, 1991 liksom haatten
varit för flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder. finnsutsatt Det en
risk för vissa kvinnor hamnar i cirklaronda med tillfälligaatt anställ-
ningar, påtvingad deltid, beroende socialbidrag och sjukbi-av senare
drag. Orsakerna till skillnader mellan gifta och ensamstående mödrar
måste således sökas i hur offentligt stöd och arbetsmarknad samspelar
med kvinnornas sociala situation.
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utsträckningvissiarbetsmarknadenfrågaTroligtvis detär attom
långsöktinteförefallermödrar.ensamstående Detdiskriminerar vara

patriarkala värderingarrotadeutifrån djupttolka diskrimineringenatt
giftatanke påMedekonomin.itillbakagångar attförstärks undersom

i sigmoderskapetinteförefaller detockså barnmödrar har somvara
liv.ensamstående mödramasi defrånvaronproblemet, mänär utan av

margina-mödrarensamståendeutvecklingentolkningEn är attav
arbetsmarknaden.ochförsörjningssystemvälfärdsstatensliseras i

självförstärkandeonda ochtillMarginaliseringen kan leda processer,
jobb och därtillfälligatilljobbet ledertillfälligadär det nästaena

tillfállighetemalivshistoria därtillleder stap-småningomdessa så en
återkommandekommerInbäddat i dessavarandra.las på processer

självförtroende.ekonomi och lågtdåligförstress
Storstads-enligttill denhörEnsamstående mödrar somgrupp

selektiva be-beroendebliförväntasutredningarkommitténs avmer
Soci-bostadsbidragsocialbidrag ellerhovsprövade t.ex.system som

under årförstärktsharArbetslinjen1997.aldepartementet, senare
sjukersättning harocharbetslöshetsersättningsocialbidrag,attgenom

stärkaSyftetmotprestation.till krav ärallt hårdare attkopplats om
passivi-eventuellundvikaansvarstagande ochindividens atteget en

Risk finns docksig.föra medbidragstagande attsering antas sy-som
där olikadvsökad klientisering,med sigförstemet processenen

till för-ocksådärmedregelsystem ochsig till ettparter nyaanpassar
hos bidragsmottagaren.stärkt beroende

utfor-mödrar harensamståendepolitikensvenskaDen gentemot
skapamedborgarskapsocialaderas attsyfte stärkai attmats genom
hadePolitikenhushåll.självständigabildademförutsättningar för att

1990-talet har si-Under1980-talen.ochfunktion 1970-underdenna
och härmedurholkatsensamstående mödraralltflertuationen för un-

givetvissjälvständighet. Detoch ärockså deras maktdermineras
för-mödrar medensamståendeallaödesbestämdingen process som

nödvändigtdockDet attsörjningsproblem automatiskt dras är
förmarginaliseringsprocesser är störrerisken förräkna med att en-

lokaltförbehovfinnasdärfördet kanmödrar ochstående att mersam
situation.stärka dessaförskräddarsydda att gruppersprogram

hjälp medför hansBjamarssonThomastack till FKvill riktaJag ett varmt
tabeller i dennade flestaskattningen text.av
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Inledning9.1

i arbets-ingårbefolkningenandelenArbetskraftsdeltagandet somav
internationelltimycket högtSverigeför kvinnor i ettkraften är per-

ochkvinnorsuppgick mäns1990högkonjunkturåretUnderspektiv.
87respektive knappttill drygt 82arbetskraftsdeltagande procent pro-

Även andelen be-sysselsättningsintensitetentabell 9.1. avcent, se
internationellthögför kvinnorförvärvsarbetar ärfolkningen som

tillför kvinnorSysselsättningsintensitetenuppgickToppåret 1990sett.
baraförsifframotsvarandemed mänjämföra81 varsomattprocent,

sjönkrecessionsår1990-taletsUnderdrygt 85högre,något procent.
arbetskrañsdeltagandet kvin-för bådesysselsättningsintensitetenoch

arbetskraftsdeltagandet föruppgickhalvåret 1997och Förstamän.nor
respektive knappt 79 procent.till drygt 74ochkvinnor procentmän

tilluppgickperiodmotsvarandeunderSysselsättningsintensiteten
för72 män.kvinnor och knapptför procent69knappt procent

respektivekvinnorÄven slårarbetslöshetenhurgäller motdetnär
ovanligtinternationellt mönster.hittillsuppvisar Sverige settettmän

blandochkvinnorbland mänarbetslösaandelen1980-taletUnder var
har1997halvåretförsta1990-talet t.o.m.Underungefär lika hög.

tabell 9.1.förför kvinnor män,lägre änvarit någotarbetslösheten se
arbetslöshetenrecession1990-taletsförsta fasen stegUnder den av

anledningenhuvudsakliga attför kvinnor. Denför varmän änmer
ekono-denhårtexceptionelltdrabbadesbyggsektornoch avexport-

började ökasysselsättningen att1994-1995,Underkrisen. närmiska

1 dock1990-taletunderarbetskrañsdeltagandet ärfallet ibetydande del meravEn av
deflestai dedeltarmänniskoroch beror påboktöringsteknisk nyareavattnatur som

arbetslivsutveck-omfattandedet äråtgärdernavaravarbetsmarknadspolitiska mest
fallet ikraftigadetVidare hararbetskraften.iingåendeinte räknasALUling, som

betyd-samtidigtskett1990-taletunderungdomararbetskrañsdeltagandet bland som
studier.deltar i reguljäratidigareungdomarflerligt än
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något, sysselsättningensteg för för kvinnormän och arbets-änmer
lösheten sjönk för intemän för kvinnor. Efterfrågan ökade imen
exportsektorn. offentligaDen sektorn, flerdär kvinnor arbe-än män

karaktäriserades nedskärningartar, och anställningsstopp. Enav even-
tuell sysselsättningsökning de årennärmaste troligen främstäger rum
i sektorer där arbetar. Detta, i kombinationmän med fortsatta åtstram-
ningar i den offentliga sektorn, leder sannolikt till skillnaden iatt ar-
betslöshet mellan könen minskar eller arbetslösheten fört.o.m. att
kvinnor överstiger arbetslösheten för De uppgifternamän. senaste
t.o.m. augusti 1997 från Statistiska centralbyråns arbetskraftsunder-
sökningar AKU visar i juli och augusti 1997 arbetslöshetenatt var
for kvinnor något högre den för 9,4än ochmän 8,9procent procent
för kvinnor respektive 8,8 och 8,2 för män.procent procent

Tabell 9.1 Arbetskraftsdeltagande, sysselsättningsintensitet procent av
befolkningen och arbetslöshet procent arbetskraften,av
1986 -första halvåret 1997. 16-64 år

1986 1987 1988 1989 1990 19911992 1993 1994 1995 1996199711
Arbetskraftsdeltagande83,0 83,2 83,7 84,2 84,5 83,5 81,6 79.1 77,7 78,2 77,9 76,7

Kvinnor 80,6 80,9 81,5 81,9 82,3 81,4 79,6 77,2 75,7 76,1 75,7 74,4
Män 85,4 85,4 85,7 86,4 86,6 85,6 83,5 80,9 79,5 80.3 80,0 78,9

Sysselsättningsintensitet80,9 81,4 82,2 82,9 83,1 81,0 77,3 72,6 71,5 72,2 71,6 70,2
Kvinnor 78,5 79,2 80,1 80,7 81,0 79,3 76,3 72,1 70,6 70,8 69,9 68,6
Män 83,3 83,8 84,2 85,1 85,2 82,7 78,3 73,0 72,3 73,5 73,2 71,7

Arbetslöshet 2,5 2,1 1,7 1,5 1,6 3,0 5,2 8,2 8,0 7,7 8,1 8,5
Kvinnor 2,5 2,1 1,7 1,5 1,6 2,6 4,2 6,6 6,7 6,9 7,5 7,9
Män 2,4 2,1 1,7 1,4 1,7 3,3 6,3 9,7 9,1 8,5 8,5 9,1

Källa: AKU.

På den svenska arbetsmarknaden finns det således betydande likheter
mellan kvinnor och i arbetskraftsdeltagande,män sysselsättning och
arbetslöshet också könsspecifika Givet den, i histo-mönster.men ett
riskt perspektiv för Sveriges del, höga arbetslösheten påextremt
1990-talet det därförär intresse studera likheter och skillnader iattav
kvinnors och arbetslöshet.mäns vägar ut ur

9.2 Vilka arbetslösa får arbete

Syftet med detta kapitel analysera hur olika individspeciñkaär att
faktorer påverkade sannolikheten för arbetslös fåatt etten person
jobb under den första hälften 1990-talet då arbetslösheten blevav re-
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utbild-könstillhörighet,kordhög Individspecifrka faktorer är t.ex.
hushål-små barn ifinnsdetyrke,sökterfarenhet inirgsbakgrund, om

arbetslöshetsersätt-eventuellfödelseort ochfödelsedatum,let. typ av
arbetsmark-lokalarådandedebakgrundsfaktorytterligare ärning. En

bor.därnadsförhållandena personen
speci-studerakommer ärjagövergångssannolikheter attDe enav

öppnalämna denförsannolikheten attnämligenell persontyp, en
har varittidpunkt,vissefter givetarbetslösheten att ar-personenen

avslutas påarbetslöshet kanperiodtidpunkt. Endennatillbetslös av
fyra avgångar:följandepåstudie fokuserarolika Dennasätt.

heltidsarbete,fastl ett
heltidsarbete,2 temporärtett

deltidsarbete,3 ett
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.4 en

heltidsar-sökerbestårstudienurvalet iEftersom sompersonerav
förstahandsvalheltidpåtillsvidareanställningar attbeten är somse

and-heltidsjobbeller är attdeltidsjobb temporäradetunder somseatt
invändningsfri. Tilldock inte attrangordning ärrahandsval. Denna

jobb t.ex.fastbörjan påarbete ettmed kanbörja temporärtett vara
tillsvidareanställning närtillövergårprojektanställning ensomen

in-ingeninnehålleranvändsdatamaterialslut. Detprojektet är som
i fastaövergårjobbendevilkaformation temporära an-somavom

fastavlönattråkigt, lågtdiskuterasdetVidare kan ettställningar. om
innehållsrikt, bätt-alternativbättrealltid änheltidsarbete ettär ett mer

ersättning vidtillMöjligheternaheltidsarbete.avlönat temporärtre
indi-betydelse förhakanarbetslöshetsförsäkringenfråndeltidsarbete

deltidsarbete. Störrerespektivemellan heltids-faktiska valvidens
reglernaskärpningeninnanundersökningsperioden liggerdelen avav

gradvis implemen-kraftträdde ideltidsarbetslöshetvidersättningför
skärpning kun-dennajanuari 1996. Föreseptember 1995 lterad 1 -

fastheltidsjobbsökande ettsig taregistrerat ettde somperson somen
tidför denarbetslöshetsersättningerhållaoch sedandeltidsjobb som

stämpladeltidsarbetetochheltidsarbetemellanskillnadenutgjorde
hushållsarbe-tillanvändaskundeiställettidheltid,till t.ex.somupp

tills-kunde haarbetslösedenden tidinnebarSkärpningen enattte.
be-heltidtillstämplasamtidigtochdeltidvidareanställning på upp

A-kasseberättigadeförveckorersättningsperiod 60tillgränsades en
år.under 55

båda könen,deförskattningardelsstudienI görs gemensamma
utrymmesskäloch Avkvinnor män.förskattningardels re-separata

skattning-defrånresultatenmed separatatabellerhär endastdovisas

2 1997b.1997a,Thoursie,vidareutvecklingavseendeni vissastudieDenna avär en
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ama.3 Separata skattningar för kvinnor och värdefullamän är göraatt
eftersom enskilda bakgrundsfaktorer systematiskt kan ha helt olika ef-
fekter på sannolikheten jobb för kvinnor ochatt Denett esti-män.
merade effekten bakgrundsfaktor erhålls vidav en som en gemensam
skattning för de båda könen medelvärdeär effekterna för kvin-ett av

respektive Om de könsspeciñkamän. effekterna skiljer sig åt pånor
systematiskt blirett denna skattningsätt vilseledande. Trots det är se-

skattningar för kvinnor ochparata ovanliga i denna formmän stu-av
dier.

Problemen med s.k. rundgång mellan perioder arbetslös-öppenav
het och deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med åter-samt
kommande arbetslöshet behandlas inte i detta kapitel.

Resterande del kapitlet upplagt följer.är kommerFörstav som en
kort presentation den s.k. sökteorin den teoretiska bakgrun-ärav som
den till denna studie och vissa empiriska studier gjortssom sven-
ska data kommenteras kortfattat. Sedan följer beskrivning denen av
datamängd och den metod Efter dettaanvänts. ochpresenterassom
tolkas analysresultaten och vissa slutsatser presenteras.

9.3 Teoretisk bakgrund
och tidigare studier på svenska data

Arbetslösheten s.k. beståndsvariabel,är mått på antaletetten personer
arbetslösa vid vissär tidpunkt. Storleken beståndetpå bestämssom en

dels flödeskomponent inflödet arbetslösa, delsav en av nya av en-
varaktighetskomponent hur länge de arbetslösa blir kvarpersonerna-

arbetslösa. Storleken på varaktighetskomponenten påverkassom av
hur hög sannolikheten för de arbetslösaär få jobb eller läm-att ett att

arbetslösheten på något för utbilda sig.sätt,annatna t.ex. att
En teoretisk nationalekonomisk analys övergångssannolikheterav

från arbetslöshet ofta med hjälpgörs olika s.k. sökmodeller. dessaIav
modeller bestäms sannolikheten för arbetslös individ få jobbatt etten

såväl hennes eller hans sökbeteende, personliga kvalifikatio-egetav
såsom utbildning och yrkeserfarenhet, läget arbetsmark-ner, som

naden. Chansema för få jobb ökar inriktningenatt etten person om
och nivån på dennes utbildning de önskemål eller kravpassar som ar-
betsgivarna har. En arbetslös kan själv påverka sina chanser fåatt ett
jobb, dels de krav hon eller han ställer for attgenom acceptera ettsom
arbetserbjudande, dels den intensitet och på de hon ellersättgenom
han söker arbete. Kraven kan lönenivån, arbete,t.ex. röra typ av ar-

3Tabeller med resultaten från de skattningama för de bådakönen kangemensamma
erhållas från författaren.
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flyttning.ellerpendlingtillmöjlighetharochbetstider personenom
gällerbegränsning vadinnebärabarn kantill småförälderAtt envara

blandberorIntensiteten annatpendlingsmöjligheter.ocharbetstider
Skildajobb.söka sätt attned påläggerindividen atttidmycketpå hur
direktkontaktplatsannonser,arbetsförmedling,viajobb,söka t.ex.

effektiva.olikakanarbetsgivare,med etc. vara
utsträckningvilkeniförbetydelsehararbetsmarknadsläget enAtt

sigjobbfå sägerpåverka chansen ettsjälv kan attindividarbetslös
lediga platserantalet ärocharbetssökandeantalet är stortOmsjälvt.

förbetydelsemindrehaansträngningarna attdekommerfå så egna
arbeteledigt ärsökandeantaletfå jobb änsannolikheten perettatt om

litet.
fåchansernaminskasig attitid kanlängrearbetslösvarithaAtt en

varaktighetsberoen-negativtofta förkallasfenomenjobb. Dettaett
från-långgrundpåarbetslöse,denuppkommaoch kan enavde om

yrkesskicklighetochyrkeskunskaperförloraryrkeslivetfrånvaro
lägrelångtidsarbetslösa hararbetsgivare atthumankapital, trorom

inteföredrardärföroch attarbetssökandeandra an-produktivitet än
arbetslösedeneller tap-längearbetslösavaritställa omsompersoner

be-nekandefåtthaefterkanskearbete,söka attmotivationen attpar
ansökningar.på mångasked

svenskadenna använtundersökningar typflestaallra somDe av
omfatt-ocharbetslöshetendåperioderurval frånpåbaseradedata är

lägrebetydligtåtgärdernaarbetsmarknadspolitiskadeningen varav
lägedagensanalysvididag relevansenminskar ar-Det avän en

hafthardatamängder använtsflestadeVidare,betsmarknaden. som
enbartinformationinnehållitkaraktäristika, ung-omsärskilda t.ex.

företags-vidarbetslösablivitdelen mäntillellerdomar största som
studiertidigarefrån dessanedläggningarf resultatenvisarGenerellt

Un-förekommer.varaktighetsberoende intenegativtnågot störreatt
dvs.varaktighetsberoende,positivtvisardersökningsresultat ettsom

längrenågotökarjobbfåarbetslösför ettsannolikheten attatt en
vilkaresultatvanligalikaungefärvarit,arbetslöshetsperioden är som

varaktighetsberoende.negativtvisar ett svagare
arbetslöshetser-nivåhögresökteorininom ärslutsats attEn en

dåarbetslösadeeftersomarbetslöshetstidertill längreledersättningen
reservations-s.k.denförjobbadelön attlägstaden accepterarhöjer

Hark-1991;Holmlund,4 EdinEdin,l989;1989;Lang,HolmlundAlbrecht,Se
1995,Korpi,W.1995;1994,Korpi,1994; T.Höjgárd,1984;Heikensten,1987;man,

1989.Engström,Löfgrenoch
analysernas 1995,Korpi, ärW.1994,Höjgård,1984, samtHeikensten,Endast i

datamängder.heterogenagjorda på större,
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lönen och/eller söker arbete intensivtfmindre viktigtDet kom-är att
ihåg detta resultat förutsätteratt ganska tillämpningma generösen av

reglerna för berättigadatt till ersättning såvara att en person som
tackar nej till erbjudet arbete inteett automatiskt blir avstängd från

ersättning.7fortsatt En slutsats inom sökteorin är perio-annan att om
den med arbetslöshetsersättning tidsbegränsadär så stiger sannolik-
heten lämna arbetslöshetenatt för jobb periodenett när går sittmot
slut, dels reservationslönen sjunker,att delsgenom sökin-attgenom

stigertensiteten Det svenska kan kvalificerasystemet, att sigman
för ersättningsperiod delta i arbetsmarknadspoli-en ny attgenom en
tisk åtgärd, innebär i praktiken tidsbegränsningen försvinner.att Om
deltagande i åtgärd likvärdigt alternativett tillen arbete skul-ses som

denna utförsäkringsgaranti kunna medföra sannolikhetenatt att
jobb inte stigerett slutet ersättningsperiodenmot dvs. det inteav att

uppstår incitament leder till reservationslönen sjunkeratt ochsom
sökintensiteten stiger i utsträckning tidsbegräns-närsamma som en
ning faktiskt gäller. I detta måste naturligtvis hänsynresonemang tas
till möjligheten deltagande i arbetsmarknadspolitiskatt åtgärd kanen
öka sannolikheten få jobbatt risken förett utslagningatt frångenom
arbetsmarknaden kan dämpas. Effekter denna torde dock intesom

koncentrerade just till slutet ersättningsperioden.vara av
för-När och nackdelar med olika ersättningssystemtyper dis-av

kuteras det viktigtär ha i åtanke det bästaatt att inte nöd-systemet
vändigtvis detär den lägsta arbetslösheten.momentant Intesom ger
bara incitamentseffekter fördelningspolitiskaävenutan effekter har
betydelse. Vidare kan effektivitetsvinster uppstå längre söktiderom
leder till bättre matchning mellan de arbetssökande och deen lediga
jobben, rätt på jobb, jämförträtt med vad kortare söktiderperson
skulle Hurgöra. icke önskvärda de effekter olikapass ersätt-som
ningsregler bedöms upphov till politisk fråga.ärge en

6Givet arbetsvillkoratt ett måste uppfyllt för arbetslös skallatt berättig-vara en varaad till ersättning kan dock höjd ersåttningsnivå leda till kortare arbetslöshetstideren
för vissa nyinträdandet.ex. på arbetsmarknaden.grupper, En högre ersätmingsnivâ
innebär det bliratt attraktivt skaffa sig arbete föratt därigenommer ett skaffa sigatt

försäkring inkomstbortfallmot viden eventuell framtida arbetslöshet. Detta incita-en
gäller arbetslösament även tidpunktenär förnära utförsäkring.som7Exempelvis, antalet arbetssökande arbetstörmedlare högt,om situationärper en

trolig vidär lågkonjunktur,t.ex. såtordesom hård kontrollfunktionen svårareen varaupprätthållaatt praktiska skäl. Vidare,rent antalet ledigaav platser få i relationärom
till antalet arbetssökandeblir det svårare anvisa arbetssökandeatt till viss platsen en
för på vissåatt testa villig jobbet,är jämfört medom att ta antalet ledi-personen om

platser många.ära
För teoretisk och/eller empirisk genomgång incitamentseffekteren arbetslös-av avhetstörsäkringar, Atkinsont.ex. Micklewright, 1991; Björklundse Holmlund,

1991; Björklund, 1996; Devine Kiefer, 1991; Layard m.fl. 1991, Pedersensamt,Westergård-Nielsen, 1993.
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Thoursie,och 1997a,Två studier, Carling m.fl., 1996, an-nyare
från den s.k. Händelse-1990-taletvänder data arbetslösa underöver

studierna tyderResultaten i båda pådatabasen, avsnitt 9.4 nedan.se
i Carling m.fl.,sannolikheten något slag 1996,få jobb avatt att ett

stiger slutetThoursie,respektive fast heltidsjobb i 1997a motett av
Motsvarande ök-har A-kassa.ersättningsperioden för personer som

finna arbetssök-få inte hosning i sannolikheten arbete gårett attatt
betyder ocksåresultatande inte ersättningsberättigade. Dettaärsom

går det intemed A-kassaför arbetslösa attatt grupppersoner som
sannolikheten förvaraktighetsberoende, dvs.finna något negativt

tidminskar längre defå fast heltidsjobbdenna inteatt ett va-grupp
densannolikheten lämnarit arbetslösa. skattadeDen öppnaatt ar-

stiger tiden i båda studi-i åtgärdbetslösheten för delta någon överatt
A-kasseperioden 60Sannolikheten högst i slutetär avema. som

studierna.veckor enligt båda

och metod9.4 Data

fråntill delen den s.k.datamaterial används kommerDet störstasom
administrerasdatabas, AMS,Händelsedatabasen. dennaI avsom

registrerats vid of-uppgifter samtliga arbetssökandefinns enom som
1991.9 Händelsedatabasen in-augustifentlig arbetsförmedling sedan

karaktäristikaolika individuella såsomnehåller information om
erhållen arbets-födelsedatum,könstillhörighet, utbildning och typ av

ersättning alls; däremotlöshetsersättning eller ingenA-kassa, KAS
utbetalda A-kasse-information storleken eventuelltfinns ingen påom

individers arbetslös-belopp. slutdatum samtligarespektive förStart-
vilkenhets- och åtgärdsperioder registrerade och det gårär typatt se

HändelsedatabasenInformationen iåtgärd individen deltarsomav
individuella arbetslöshets-således ganska detaljerad bild deavenger

förloppen.° arbetssökande därfördock denfall avaktualiserasdelI en
den arbetslöseskerupphört känd anledning.kontakt Detta näratt utan

falltid. dessa gårinom avtalad Iarbetsförmedlingeninte kontaktar en
således inte tagit vägen.det att se var personen

9 arbetssökan-registreradför erhålla A-kassa eller KASEtt krav äräratt att somman
betydande del deförefallervid offentlig arbetsförmedling. Detde avsom om enen

offentlig arbets-sig vidicke ersättningsberättigade arbetssökandeockså registrerar en
dem90förmedling. Enligt Statistiska centralbyrån, 1993, över procent av som an-var

periodenunderarbetslösa Arbetskraftsundersökningama AKUde iatt vargav
offentligarbetssökandevid arbets-augusti-oktober 1992, registreradeockså ensom

förmedling.
10 till vissadecember 1994 kodades avgångarUnder perioden augusti 1991 --

heltid.tillsvidareanställningarheltid pålångvariga visstidsanställningar på som-
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Datamängden har erhållits systematiskt urvalgöra ettattgenom
30 i åldrarna registreradesprocent år,25-54av personer som som
arbetslösa under perioden novemberaugusti 1996,1 1991 30 som-
inte hade registreradenågra arbetshandikapp, ville ha heltids-ettsom
arbete, kunde börjaoch arbeta gång. år ochPersoner 55som en
äldre exkluderade från urvalet eftersom andra,är generösa ersätt-mer

åldersgrupp.ningsregler gäller för denna inkludera dennaAtt grupp
torde innebära det blir särskilja eventuella ålderseffektersvårtatt att

frånövergångssannolikhetema effekter de generösa ersätt-av mer
ningsreglema. Vidare finns det skäl sökbeteendet hosatt tro att en

endast frånhar några år kvar till pensionsåldem skiljer sigperson som
sökbeteendet hos i andra åldersgrupper på intesätt ärettpersoner som
proportionellt, dvs. inte införandetlåter sig fångas korrektsom genom

variabel födelsekohort.av en som anger
tillSkälen exkludera under år flera. det25 Föräratt personer

första har arbetskraftsdeltagandet sjunkitbland ungdomar kraftigt un-
der l990-talet parallellt med ökat deltagande i reguljära studier.ett

torde innebära arbetskraftenDet sammansättningen denatt ungaav
har förändrats; ungdomar studiemotiverade har lämnatärsom mer ar-

andra.betskraften i högre utsträckning Vidare har ungdomarän en
benägenhet äldre fram job-shoppingsig tillstörre än att ettprova

lämpligt jobb. Effekten detta annorlunda sökbeteende över-av
gångssannolikhetema torde den fånga korrektsvår påäven ettattvara

införandet variabel födelsekohort.sätt genom av en som anger
ingår iTotalt individer urvalet, kvinnor och93 663 34 386varav

följdes sin registrerade59 277 Dessa under första peri-män. personer
od arbetslösa eller till och med undersökningens sista ob-öppetsom
servationsdatum december Händelsedatabasen31 1996. Frånärsom

information erfarenhethämtas könstillhörighet, ålder,personemasom
i sökt utbildningsnivå arbetslöshetsersättning. Vida-yrke, samt typ av

kontrolleras för arbetsmarknadsfcirhållanden denlokala mättre som
relativa och registreradearbetslösheten enligt AKU för andelen ar-
betslösa i åtgärder individens båda sista förklarandei hemlän. De va-
riablema arbetsmarknadsförhållande-har månad. lokalaDemätts per

spegla det för arbetslös få erbjud-hur lätt eller svårt är attna avses en
jobb.anden Andelen arbetslösa åtgärder spegla sannolik-iom avses

H Den maximala ersättningsperioden för har A-kassaunder 55 år ärpersoner som
arbetsdagar under har300 vilket cirka 60 veckor. För 55 årmotsvarar sompersoner

cirkaKAS den maximala ersättningsperioden 150 arbetsdagar vilketär motsvarar
30 veckor. mellan och äldre har A-kassa den maximalaFör 55 ersätt-ärpersoner som
ningsperioden ersättningsperioden med KAS 300450 arbetsdagar. Den maximala är
och 450 arbetsdagar för 55-59 respektive 60-64 år.årpersoner
121990 arbetskrañsdeltagandet för 16-19 20-24 50år och år procentvar personer

63respektive 82 1996 motsvarandesiffror 26 respektiveprocent. procent procent.var
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andelhögåtgärd.placerad i Enarbetslös bliheten för att ar-enen
placerad i åt-blisannolikhetenförväntas ökabetslösa i åtgärder att en

för-ocksåkanstandardantagandensökteoretiskagärd. Enligt man
dendriveråtgärdsplaceradblisig sannolikhethögvänta attatt uppen

arbete.utflödet tilldärmedsänkerocharbetslöses reservationslön
iantal barninformationinteinnehållerHändelsedatabasen per-om

informationheller finnsålder. Intehushåll barnenssamt omsonens
födelseland. harHändelsedatabasenfrånDatamaterialetindividens

centralbyrånsStatistiskainformation fråndärför kompletterats med
åter-tabell 9.2variabler.båda ldessavadbefolkningsregister avser

totalt,urvalet, delsmedelvärden iindividkaraktäristikafinns vissa
respektivefördelat kvinnordels på män.

i tabell 9.2bakgrundsvariablemaindividspeciñka ärVärdena på de
kvin-Andelenoch kvinnor.fördelade mellanganska lika män yngre

kvinnor medAndelenandelenhögrenågot män.änär enyngrenor
lägretvå århögst ängymnasieutbildning minst ärpå motsva-ett men

med högsko-kvinnorandelenandel bland Däremotrande ärmännen.
har iMännenandel blandmotsvarandelebakgrund högre männen.än

de söker. Kvin-yrkekvinnorna i deterfarenhetgenomsnitt längre än
Båda kö-något kortarearbetslöshetsperioder än männens.ärnornas

arbetslöshetspe-avslutadegenomsnittligaganska kortadockharnen
månader.cirkarioder, 4-5

livsförlopps-s.k.baserad påmetod användsstatistiska ärDen som
analys. olikatill deövergångssannolikhetemahurmodellen skattasI

veckor. inne-fyra Detmellan perioderutvecklasdestinationerna om
varierarövergångssannolikhetemavisar hurskattningamabär att

fyraveckorsin-varjefyraveckorsintervallema. Inomolikamellan de
konstanta. Förövergångssannolikhetematervall däremotantas vara

godtyckligtsedanvariablema bestämsindividspecifikaolikade en
ingenSverigefödd ifödd 1942-443jämförelsegrupp,s.k. t.ex.

utbildninghögstagrundskolai yrke,tidigare erfarenhet sökt som
skall sedan jäm-värdenaskattadeDearbetslöshetsersättning.ingen

tilldefinition 0värden ärjämförelsegruppens sattaföras med persom
f0rm.logaritmeradialla värden är

n medborgarskap.information. .finnsDäremot. personensom
14 hazard"proportionalstegvis konstant,skattas i studienmodellDen är ensom

1990.eller1995, Lancaster,Blossfeld Rohwer,modell, t.ex.se
s värde,skattatövergángssannolikheteneffektenprocentuella ettDen gesavx,av

100expx-l.uttrycket
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Tabell 9.2 Urvalets individkaraktâristika
andelar i anges.inteprocent annatom

Bådakönen Kvinnor Män
Kön

Kvinnor 37
Män 63

Kohort
1942-44 7 6 8
1945-49 15 14 16
1950-54 16 15 17
1955-59 20 20 20
1960-63 21 23
1964-66 20 23 19

Födelseland
Sverige 83 82 64
Norden 6 7 6
Europa 4 5 4
UtomEuropa 6 6 6

Smábarn
Harbam ellertre 35 37 34yngre

Högstautbildningsnivå
änLägre grundskola 67 8

Grundskola 26 24 27
Gymnasium,kortareän1 B7 6
Gymnasium,minst1 högst2 28 23men
Gymnasium, än2 14 14 14mer
Högskola 18 25 15

Erfarenheti söktyrke
Ingenerfarenhet 9 12 8
Någonerfarenhet 20 25 16
Langerfarenhet 62 76

Arbetslöshetsersättning
Ingenersättning 22 24 21
A-kassa 67 67 68
KAS 10 9

Andel perioderna avslutasav som genom
Fastaheltidsarbeten 27 22 30
Temporäraheltidsarbeten 8 8 8
Deltidsarbeten 8 14 4
Arbetsmarknadspolitiskaåtgärder 18 16 19
Reguljärutbildning 4 7 3
Övriga,kända avgångartyperav
Okänt 13 14

Pågåendearbelslöshetsperioder 1 1 1
Andelavslutadeperioder varadelängreänsom

90dagar 4954 56
180dagar 27 24 29
365dagar 7 5 8
420dagar 4 3 4

Genomsnittligvaraktighet,dagar,avslutadeperioder 137 126 144
Antalobservationer 93663 38634 59277
l vissafall inteprooentandelamatill 100 avrundningsummerar p.g.a
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de erhållnakanskattningamatill i könsspeciñkamärke deLägg att
kön.relation till Ettirespektive endastför könvärdena sättas samma

lång yrkes-effektenvärdetexempel: det skattadekonkret av enavom
heltidsjobb högrefastövergångssannolikheten till ärerfarenhet på ett

skall inte dettasåskattningen för kvinnorii skattningen för män än
chanserbättreyrkeserfarenhetlång äntolkas att enmanger ensom en

yrkes-gradenfalli dettakorrekta tolkningenkvinna. Den är att av
jämfört medlika,för allterfarenhet betyder annat enmanenmer

jämfört medlika,alltför kvinna annatän en annanenmanannan -
kvinna.

procentenhetercirka 8avgångarövriga kända ärAv typer av
i Händelse-kategorieri andraplaceradefortfarande arbetslösa men

ellervägledning utanarbete, behovexempelvisdatabasen utan av
ocksåkategori ingåråtgärd. dennapå beslutad Iarbete, väntar en

sinåteranställtsprocentenheter,cirka när-mindre 3 avsomgrupp
förtursreglerdevanligtvis enligtarbetsgivareföregåendemast som

enligt LAS.gäller

Resultat9.5

gemensamtbåda könengjorts för deskattningenfrånResultaten som
kvinnorsannolikhetcirka högrehar 24 änindikerar män procentsatt

sannolik-heltidsjobb.få fast Däremot männensväntat,är,att ett som
lägre.lägre cirka 72deltidsanställning betydligtfåhet procentatt en

Sanno-nivån 1statistiskt signifikantaskillnader procent.Dessa är
i åtgärdplacerasjobb ellertillfälligtför fâlikheten attmän ettatt en

respektive 3cirkaden för kvinnor, 5lägreendast något procentänär
nivånpå 5statistiskt signifikantaskillnader procent.lägre. Dessa är

kvinnorförgjortsskattningarde bådaResultaten från separatsom
ochkvinnorför bådevisar mäntabell och 9.4,och 9.3män, attse

tillhör dende intefå jobb någonchansenökar typatt ett omav --
ökarchansernakohorten. stegvistäldsta Ett mönster att yngre-

tillkvinnorförvad övergångartydligtspeciellt ettär avsersynsman -
jobb. Kvinnorallaheltidsjobb för vadfast och män tre typer avavser

tillgålägre chansvidarebåda äldsta kohortema harfrån de ettatten
övergångs-ålderseffektersignifikantastatistisktdeltidsjobb. Några

inte.finns däremotåtgärdarbetsmarknadspolitisksannolikheten till en
rollspela någonförefallerålder inte störreinnebärDet att en persons

gäller så-dettaochplacerad i åtgärdblivad chanserna attatt enavser
kvinnorväl män.som

° författaren.frånerhållastabell inkluderad här kanNågon är utan
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ÖvergångssannolikheternasTabell 9.3 bestämningsfaktorer för kvinnor.
Estimerade resultat logaritmerade för de proportionella
förklarande variablerna.. Signifikant på 1-pr0centsnivån.

Signifikant på 5 Asymptotiska standarayel-procentsnivån i
kursiv stil

Övergångfrånöppenarbetslöshettill:
Fasta Temporåra DeltidsarbetenArbetsmarknads-
hettidsarbetenheltidsarbeten åtgärderpolitiska

Tidskonstantavariabler".
Variabelnsbeteckning Koefñcient Koefñcient Koefñcient Koefticient

nivåer standardfel standardfel standardfel standardfel
Kohort

1945-49 0,1077 0,1195 0,0792 0,0882
0,0554 00888 0,0722 0,0592

1950-54 01482" 01818 02851" 00764
00555 00887 0,0709 00601

1955-59 01558" 0,1059 02186" 0.0389
00550 00889 0,0709 00598

1960-63 01702" 0,1820" 02044 -0,0407
00559 0,0902 0,0724 0,0619

1964-66 02535" 0,1686 02562" -00533
00560 00912 0,0731 0634

Födelseland
Norden -0,1952 -0,0828 -02239 0,0139

00466 0,0742 0627 0524
Europa -0,5117 -04115 -0,4864 00874

0,0611 0,1001 0,0875 0,0597
EuropaUtom -0,5877" -09369 -0,7882 -0,0242

0,0599 01237 0,0976 0,0612
Smábam

Harbarn eller -0,2761tre -03547" -0,1646 -0,1383yngre
0,0276 0,0464 0354 0,03310

Högstautbildningsnivå
Lägreängrundskola 00177 0,0615 01331 0,0124

00600 00990 00766 00613
Gymnasium,kortareän1 -0,1409 03196" 04992" 02260"

00530 00751 00548 00500
Gymnasium.minst högst2 -0,0013 02437 02925" 01275"men

00365 00591 00456 00397
Gymnasium, än2 01521 0067901669 0,1000"mer

00403 00692 00562 00468
Högskola 04223" 03453" -0063904014"

00326 00564 00457 00419
Erfarenheti söktyrke

Någonerfarenhet 01681 00296 02089" -00883
00420 00678 00602 00494

Långerfarenhet 01972" -00845 -0,1647"02044"
00394 00628 0045300561

Arbetslöshetsersättning
A-kassa -0,1977" -0.0360 06977" 02311"

00285 00484 00520 00386
KAS 00860 06830-01 164 03876"

00410 00786 00717 00570
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fråntabellen föregående sidaFortsättning på

Övergång till:från arbetslöshetöppen
DeltidsarbetenArbetsmarknads-Fasta Temporara

åtgärderpolitiskaheltidsarbetenheltidsarbeten
Tidsvarierandevariabler

KoefficientKoeffrclentKoefticientKoefñcientbeteckningVariabelns
standardfel standardfelstandardfelstandardfelnivåer

individenshemlån,Arbetslösheti
procent

-0,3391-0,1707-0,1425-0,4066"högstän6 8Högre procentmen
0,05470,05290,07180,0380

-0,3808-0,3380-0,1718-0,5940"än8 högst10Högre procentmen
0,05100,05110,06740,0364

-0,2981-0,3677-0,1212-0,B191än10 högst12Högre procentmen
0518052806940404

-0,1344-0,09030,1001-0,9266"än12Högre procent
0,05520,05220,07160,0443

åtgärderi individensArbetslösai
hemlån,procent

01288 05279"00858-0,0548högst35Högreän25 procentmen
0529050905910350

0,843"0,3147""-0,1913 01239högst45Högreän35 procentmen
0505 05140,06090381

0.97.5303995-0,3072 0,0881högstHögreän45 55procentmen
05040490060800385

05459 13522"0,0860-0,1909"änHögre 55procent
05240,05206980422

3438634386386386 3434observationerAntal
-759002,1499,0970,7 -756932,0 -749-765Log-Iikelihoodvârde
0,1590,1360,081tillstånd 0,217gár respektivetillAndelsom

1942-44,född Sverige, bami utanföddvariablema:JämtörelsegruppfördetidskonstantaAnmärkningar".
arbetslös-högstautbildning,ingengrundskolasöktyrke,erfarenhetiingentidigareellertre somyngre,

öppenarbetslöshetiihögst6procenttidsvarierandevariablema:Jämförelsegruppfördehetsersåttning
åtgärderiarbetsmarknadspolitiskaarbetslösai25 dehemlån manad,högst procentvissindividens aven

vissmanad.hemlånindividens en
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ÖvergångssannolikheternasTabell 9.4 bestämningsfaktorerför Esti-män.
merade resultat logaritmerade för de proportionella
de variablerna. Signifikant på I-procentsnivån. Sigmf-
kant på 5-procentsnivån. Asymptotiska slandardfel kursiv stil.i

Övergångfrånöppenarbetslöshettill.
Fasta Temporara DeitidsarbetenArbetsmarknads-
heltidsarbetenheitidsarbeten åtgärderpolitiska

Tidskonstantavariabler".
Variabelnsbeteckning Koefficient Koefficient Koefficient Koefficient

nivåer standardfei standardfel standardfe standardfei
Kohort

1945-49 00998" 0,001B 01201 -0,0246
00334 00599 09100 0368

1950-54 01958" 00963 02891" -00390
00337 0,0605 0,0909 00380

1955-59 02184" 01559 03562" -0,0362
00337 0606 00908 00384

1960-63 02755 01753" 03877 -0,0679
00340 00617 00920 0,0393

1964-66 02928 01890" 04490" -0,0273
00348 0,0631 00936 00403

Födelseland
Norden -0,1302 -0,1540 -0,2302 -0,2059

00326 0.0639 00936 00427
Europa -0,3669" -04290 -00952 -0,1251

00429 00880 01058 0,0513
EuropaUtom -0.6714 -0,7064" -02535 01730"

00394 00818 00900 00435
Småbarn

Harbarntre eller 01363" 0,0305 0,0034 0,0103yngre
00169 00326 00451 00218

Högstautbildningsnivå
Lägreängrundskola -0,0345 01075 01663 0,0301

00330 0,0608 00835 00403
Gymnasium,kortareän1 -O,2643 00610 00837 01758"

00352 0,0613 08350 00384
Gymnasium, 1minst högst2 -0,0128 01550" -01155 02530"men

00203 00388 00563 00259
Gymnasium, än2 -0,0603 -00458 -00122 01821mer

00250 00489 00673 00310
Högskola 01387" 01413" 03714" 00926"

00242 00483 00624 00334
Erfarenhetsökti yrke

Någonerfarenhet 00723 -0,1040 00269 -0,0721
00368 00684 00869 00488

Långerfarenhet 02942 -0,0272 -0,0717 -00607
00333 00610 00800 00405

Arbetslöshetsersättning
A-kassa -0,0119 01254" 06199" 03468"

00209 00407 00658 00304
KAS 01951" -0,2093 05809" 02598"

00282 00652 00850 00441
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tabellen frånFortsättning på föregående sida:

Övergång arbetslöshettill:frånöppen
ArbetsmarknadenDeltidsarbetenFasta Temporära

åtgärderpolitiskaheltidsarbetenheltidsarbeten
Tidsvarierandevariabler:

KoefticientKoefticientKoefñcient KoefñcientVariabelnsbeteckning
standardfel standardfelstandardfelnivåer standardfel

Arbetslöshet hemlän,individens
procent

-0,27000,0478 -0,2154än högst -0,2827"Högre 6 8procentmen
0,0728 04290268 0628

-O,2626" -0,18820.193523"än högst10 -0,3722Högre 8 procentmen
0,0699 040005880,0258

-0,1784 -0,1169än10 högst -0,4231 0,433"Högre 12procentmen
0,04030,07160,0270 0,0586
0,0162-0,2145015889"Högreän12 -0,5344""procent

04260605 0,07910,0299
åtgärderi individensArbetslösai

hemlän,procent
0.1357 03394"25 högst 0,0934 0,1127Högreän 35procentmen

0690 037104650246
0,1118 05190"högst -0.0213 0,1076än35 45Högre procentmen
0,0697 03540254 0463
02498" 08860"högst -0,0934" 0,1481Högreän45 55procentmen

0,03370,0451 0,06660251
03150" 1,117"0,0031 0,1694änHögre 55procent
0,0716 0,03540,0268 0501

592775927759277 59277Antalobservationer
-1 472419,7494 451339,0 -1 440283,4-1 617,4 -1Log-likelihoodvärde

0.043 0.1940.303 0.084gár respektivetillståndAndelsom
1942-44,föddi Sverige, barnJämförelsegruppför tidskonstanta född utanAnmärkningar. de variablema:

utbildning, arbetslös-sökt högsta ingeningentidigareerfarenhet yrke.grundskolatre eller somyngre.
öppenarbetslöshetiJämförelsegrupp högst6 ihetsersättning. fördetidsvarierandevariablema: procent

åtgärderarbetsmarknadspolitiska ihemlän månad,högst25 arbetslösaiindividens viss deprocentaven
månad.individenshemlän vissen

födda i utlan-förarbetsmarknadensvåra situationen påDen personer
Uppdelningenbåda könen.bekräftas gäller över-det ånyo. Detta av

andrahandsval kanrespektiveforstahandsvaltill jobbgångar ärsom
utlandsföddaformindre svårtockså användas för det äratt per-se om

andra-jobbarbetsmarknaden viakomma är ettettatt somsoner
forstahandsval. Resultatenhandsval, jämfört med jobb är ettett som

betydligthardock utlandsfödda kvinnor ochvisar sämremänatt en
andrahandsval.få jobbsvenskföddachans ärän även att sompersoner

till kraftigtårbarn i åldern 0 3Resultaten visar vidare ha ettatt
fyra destinatio-till allafor kvinnorövergångssannolikhetemasänker

respek-deltidsarbeteheltidsarbete,heltidsarbete,fast temporärtner,
vad gällerSänkningenarbetsmarknadspolitisk åtgärd.tive störstär

signifikanta.statistiskttillfälliga heltidsjobb. Samtliga skillnader är
tillövergångssannolikheteneffekten pådäremot,För tempo-ärmän
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deltidsarbeteheltidsarbete, respektive arbetsmarknadspolitisk åt-rärt
ha barn i ålderngärd till år positiv inte statistiskt0 3 menatt ettav

positivasignifikant. effekten statistisktDen högst och signifi-är som
kant vad gäller effekten sannolikheten få fastpå heltidsjobb.att ett

Resultaten vad gäller effekter olika utbildningsnivåer på över-av
gångssannolikhetema intressanta. ha gymnasieutbildningAttär en

högsta utbildning förefaller inte öka chanserna få fast hel-attsom en
tidsanställning, jämfört med enbart grundskolaha högstaatt ut-som
bildning. finns undantag; kvinnor gymnasieutbildningDet medett en

längre år har få fast heltidsjobbtvå chansär än större änettattsom
kvinnor enbart har grundskola positiva effekt statistisktdenna ärsom
signifikant. Motsvarande effekt för med gymnasieutbildningmän en

längre två år negativ den statistiskt signifikant.ävenär än är ärsom
har de flesta gymnasieutbildade chanserDäremot större ängrupper av

grundskoleutbildadeenbart få tillfälliga heltidsjobb. Detta mönsteratt
tydligast och statistiskt signifikant för kvinnor betydligtär men sva-

för gäller detta deltidsjobb.För kvinnor Förmän. mönster ävengare
både kvinnor och gymnasieutbildningmed kortaremän är änen som

effektenår på övergångssannolikheten till fast heltidsarbeteärett
starkt negativ och statistiskt signifikant. relativtDenna utgörgrupp en
liten del urvalet kvinnorna8 och 6procent procentav av av
männen. delenDen denna har oavslutad två-årigstörsta av grupp en
gymnasieutbildning viss interna utbildningar inomtävenmen ex

förekommer.SJ, etc.posten,
En gymnasieutbildning ökar sannolikheten för båda könen bliatt

placerad i åtgärd, grundskola.jämfört med enbart ha För mänatten
gäller detta också de har högskolebakgrund.enom

Skiljelinjen få jobbför båda könen vad gäller chanserna att ett som
förstahandsval dvs. fast heltidsjobb förefaller gå mellanär ett ett- -

inteha eller ha högskolebakgrund. Dock, denna förbättringatt aven
chanserna kan fall bero selektionseffekt.i alla delvis på s.k. Enen

i urvalet registrerad hon eller han har hög-är attperson som ensom
skolebakgrund har högskolepoäng behöver inte haminst 20 men av-
slutat utbildningen. haft tillräckligtmåste hon eller han haDäremot
goda betyg från gymnasiet alternativt tillräckligt höga på hög-poäng
skoleprovet för bli till högskolan. innebär detDettaatt antagen att
inte nödvändigtvis högskolebakgrunden bidrar till ökaär attsom san-
nolikheten få sådan bakgrund reflek-fast heltidsjobbatt ett utan att en

högre förmåga inlämingsförmåga,i något avseende,terar t.ex.en
jämfört med förmågaliknande bakgrund. bi-Dennautanpersoner en
drar då till öka chanserna heltidsjobb.få fastatt att ett
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ha någonAtt eller lång yrkeserfarenhet i det yrke söker höjerman
chanserna få fast heltidsjobb. För kvinnor gäller dettaatt ett mönster

övergångar till deltidsjobb.även
Sannolikheten till tillsvidareanställning på heltid lägreatt ären

för har A-kassa för kvinnor denna effekt statistisktärpersoner som -
signifikant jämfört med inte har någon arbetslöshets-personer som-
ersättning. haAtt KAS däremot, ökar sannolikheten till fastatt ett
heltidsjobb; för båda könen denna effekt statistiskt signifikant.är
Sannolikheten gå till deltidsjobb ökar individen har A-kassaatt ett om
eller KAS; denna effekt gäller för båda könen.även Som ökarväntat
sannolikheten för båda könen gå till arbetsmarknadspolitiskatt en
åtgärd har A-kassa eller KAS.om personen

skattade effektenDen från de lokala arbetsmarknadsförhållandena
sannolikheten få fast heltidsjobb den förväntade; högreäratt ett

arbetslösheten i individens hemlån, desto lägre chanserna fåär är att
fast heltidsjobb. De lokala arbetsmarknadsförhållandena påverkarett

övergångssannolikhetema till fasta heltidsjobb för kvinnor föränmer
den lokalaNär arbetslösheten hög torde det vidaremän. vanli-är vara

de jobb finns tillfällig Resultaten indikeraräratt art. attgare som av
för ökar övergångssannolikhetema till tillfälliga heltidsjobbmän
högre lokaladen arbetslösheten finns också indikationerDetär. att

hög andel arbetslösa i åtgärder i hemlänet sänker övergångssanno-en
likhetema till fasta heltidsjobb for kvinnor. Resultaten för imännen är
detta avseende splittrade.mer

diagram 9.lA ochI 9.lB återfinns de absoluta övergångssanno-
likhetema for jämforelsegruppen avbildade i antilogaritmerad form.
På grund antalet kvinnor i urvalet mindre har skattningamaatt ärav

män.för kvinnor lägre statistisk precision den för Somänen synes
de absoluta övergångssannolikhetema förär mycket lägre övergångar

till tillfälliga heltidsarbeten och till deltidsarbeten jämfört med fasta
heltidsjobb och åtgärder. resultat gäller båda könen. Varken forDetta
kvinnor eller förefaller finnas negativt varaktighetsbe-det någotmän
roende avseende övergångssannolikheten till fasta heltidsjobb. För

stiger de absoluta övergångssannolikhetema slutetmännen mot av er-
sättningsperioden för A-kassa i inträffarslutet period 15 60-vec-av
kors gränsen. Det bör det har inte varit möjligt korrige-noteras att att

17Tabeller med standardfel för dessaskattningar från författaren.kan erhållas Notera
storleken depå absoluta jämförelse-övergångssannolikhetema beroendepå huratt är

och hur värdena de skattade förhåller sig till jämförel-påut parametrarnagruppen ser
värden. Detta innebär skillnaden iinte bör jämföra nivåer mellanattsegruppens man

kvinnornas och absoluta Eventuella skillnaderövergångssannolikheter. kanmännens
bli omkastade jämförelsegrupp väljs. kan studera skillnad-Däremotom en annan man

i hur de absoluta övergångssannolikhetema förändras tiden, finnsdvs. detöverer om
könsspecifika skillnader i varaktighetsberoende.
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arbetslöshetsperiodema, erhålls från Händelsedatabasen,dera som
förför eventuella sjukskrivningsperioder eller perioder vård sjuktav

barn i dessa fall inte A-kassa sjukpenning. innebärutgår Detutan
många i Händelsedatabasen registreradeäratt attsompersoner, som

de har oavbrutna arbetslöshetsperioder drygt 60 veckor, inte be-
utförsäkrade. övergångssannolikhetema tillhöv absolutaDeer vara ar-

betsmarknadspolitiska för båda könenåtgärder högst precisär som
efter det 60-veckors gränsenatt passerats.

Estimerade övergångssannolikheter antilogaritmeradeabsolutaDiagram:
jämförelsegruppen, fasta hel-för från arbetslöshet till: aövergång öppen

tidsarbeten; deltidsarbeten, eller arbets-b heltidsarbeten; ctemporära
marknadspolitiska åtgärder. absoluta övergångssannolikheterna be-De är
räknade persondagarförjämförelsenivån de proportionella1000 påper
variablerna. Samtliga tidsperioder den är-i/jøraveckorsintervaller.sistautom

Diagram 9.1 6
FastaheltidsarbetenKvinnorA t. Temporäraheltidsarbetenm"

5 Deltidsarbeten"- ° - - ° °- - - - - - - - - - - - - -
f åtgärder"Arb polmar.

Diagram I 5
FastaheltidsarbetenB Män -
Temporaraheltidsarbetenm
Dssltittsarbetp."4 åtgärderåtgärderArb. pol.°° mar.

.l .
t o
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9.6 Avslutande diskussion

Resultaten i denna tyderstudie på arbetslösa kvinnor har mindreatt
chanser arbetslösa fåän fast heltidsjobb,män samtligaatt ett trots att

i detta urval registrerade de söker heltidsarbete.är attpersoner som
Från den datamängd kan emellertid inga slutsatseranvänts drassom
huruvida denna skillnad i chanser få fasta heltidsjobb beror påatt att
arbetsgivarna oftare föredrar anställa på sådana jobb eller påatt män

kvinnor för andra lösningar,att är deltidsjobb.öppna Där-t.ex.mer
framgår det klart det finnsemot negativ effekt haatt småatten av

barn på kvinnors övergångssannolikheter till samtliga destinationer,
fasta såväl tillfälliga heltidsjobb, deltidsjobb eller åtgärder. Försom

effekten denmän är i synnerhet vad gäller övergångssanno-motsatta,
likheten till fasta heltidsjobb.

De skattade könsspecifika effekterna på övergångssannolikhetema
således förenliga medär den traditionella uppdelningen av ansvars-

områdena i familjen: Mannen har rollen den huvudsakliga fa-som
miljeförsörjaren och därmed for tjäna hus-tar att merpartenansvar av
hållets inkomst. Kvinnan det huvudsakliga för vårdtar ansvaret av
barn hemmets skötsel; hennes löneinkomstersamt blir i och för sig
kanske viktiga komplement till inkomst. bidragandeEnmannens or-
sak till den negativa effekten ha barnsmå för övergångssarmo-attav
likheterna för kvinnor kan också det svårt för arbetslösaärvara om
kvinnor, fått arbetserbjudande, ordna barnomsorg.ett Det kanattsom
också så arbetsgivare ovilliga anställa kvinnoratt är inteattvara men

har små barn,män de förväntar sig mödrar tillt.ex. småattsom om
barn ofta borta från arbetetär under det de räknar med fäder tillatt att
små barn inte behöver hemma lika ofta.stanna

Det traditionella framkommermönstret understrykssom ovan av
de resultat effekten olikarör arbetslöshetsersättningtypersom av av
på övergångssannolikhetema. Jämfört med inte har nå-personer som

arbetslöshetsersättning sannolikheten till tillsvidare-ärgon att en
anställning på heltid lägre for har A-kassa. effektDennapersoner som

statistiskt signifikant forär kvinnor inte för män.men
huvudsyftetTrots med detta kapitelatt kommentera könsspe-är att

ciñka skillnader bör de generella resultaten vad gäller effekten av
olika arbetslöshetsersättningar på övergångssannolikhetema kom-

Dessanärmare. resultat någotmenteras motsägelsefulla och börär ses
preliminära.högst haAtt ökarKAS sannolikheten gå tillsom att ett

m En källa till osäkerhet i detta sammanhang data inte innehåller uppgifterär att om
ersättningsnivåer. För undersöka denna fråga bör materialet kompletterasatt närmare
med uppgifter storleken på utbetald A-kassa, tidigare lön andra inkomster.om samt
Vidare torde det god idé vilken A-kassapånärmareattvara ären se som personerna
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fast heltidsjobb jämfört med inte ha någon ersättning alls; för bådaatt
könen denna effekt statistiskt signifikant. enbartär Om ekonomiska
incitament betydde något för chansen lämna arbetslösheten föratt ett
jobb så skulle ersättning ha högst sannolikhet fåutan att ettpersoner
jobb. urvaletI kan vi dock inte kontrollera för huruvida dessa perso-

har socialbidrag eller inte. För berättigad till KAS måsteattner vara
ha arbetat viss tid före arbetslöshetsperioden. Detta torde in-man en

nebära med KAS har bättre förankring arbetsmark-att personer en
naden någonän ersättning, förankring det inteutanpersoner en som
går kontrollera för annat för erfarenhet i sökt yrke. Dettaatt kanän

förklaring till de har KAS har högre sannolikhetatt attvara en som en
till fast heltidsjobb de inte har någon ersättning. Ekono-ett än som

miska incitament torde emellertid delvis förklara varför sannolikheten
lämna arbetslösheten för fast heltidsjobb högre för deatt ärett som

har KAS för de har A-kassa. KAS-ersättningenän lägre ochärsom
ersättningsperioden kortare jämfört med A-kassa. Resultatet kan även

förmedlingseffekt.spegla naturligtDet ganska handläggareär atten
arbetsförmedlingarna,på har många klienter och begränsat medsom

tid, främst prioriterar människor med lägre ersättning och kortare er-
sättningsperiod gällerdet förmedla de arbeten tillgäng-när äratt som
liga. finnsDet således problem med särskilja förmedlingseffek-ett att

från incitamentseffekter. dettaI sammanhang behöver omfattning-ter
och effekten återanställningar säsongsfluktuationersamten av rena

studeras Att övergångssannolikheten för båda könennärmare. är- -
högre till deltidsjobb lägre till fasta heltidsjobb för den harmen som
A-kassa skulle kunna tolkas deltidsjobb inte uttalatär säm-att ettsom

val för A-kasseberättigade arbetslösa söker heltidsjobb. Dock,re som
delen undersökningsperioden ligger innan skärpningenstörre av av

reglerna för ersättning vid deltidsarbetslöshet trädde i kraft.
Resultaten vad gäller effekten främst kortare förmen mänav en

längre gymnasieutbildningäven övergångssannolikheten tillen
fasta heltidsjobb illavarslande.något Resultaten tyder på haär att en
gymnasieutbildning högsta utbildning generellt inte förefallersom
öka chanserna fa fast heltidsanställning, jämfört med enbartatt atten
ha grundskola högsta utbildning. Undantaget från detta kvin-ärsom

med gymnasieutbildning längre två år. tolkningEnär ännor en som
förenlig dettamed åldrarnaiär 25-54 år,mönster är attsom personer

alltså inga ungdomar med kortare gymnasieutbildningar blivitsom
arbetslösa inte tillräckligt attraktiva anställa fasta heltids-attanses
jobb; arbetsgivare under första1990-talets hälft generellt har höjtatt

anslutna till. Att chanserna till tillfälligt förgå heltidsjobb ökar haratt ett en man som
A-kassa kan kanske bero på andelenmed säsongsarbete hög i vissa A-kassoratt är
där medlemmarnamerparten är män.av
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jobb; arbetsgivare under första hälft generellt har höjt1990-taletsatt
utbildningskraven vad gäller vilka vill anställa på fasta heltidsjobb.de

tolkning inte dessaEn utesluter den förstasom är attannan personer
har för avlönadehöga reservationslöner, dvs. de söker inte lägre fasta
heltidsjobb vilka däremot söks med enbart grundskolapersonerav

högsta utbildning. i studiendata innehåller dockDe använtssom som
inte någon information explicit kan stödja några dessa tolk-som av
ningar. heller det skilja mellan effekterInte går övergångs-att
sannolikheterna gammal gymnasieutbildning och nyför-av en en
värvad. Då i urvalet i åldrarna år torde dock de25-54ärpersonerna
flesta, har gymnasieutbildning utbildning, hahögsta for-som en som

förden flera verkarår sedan. båda könen det emellertidFörvärvat
skiljelinjen vad gäller chanserna få jobbatt äratt ett ettsom som

förstahandsval fast heltidsjobb går mellan ha eller inte haett att en- -
högskoleutbildning. Dock, del denna förbättring chansernaen av av
kan bero selektionseffekt.en

de absoluta övergångssannolikhetemaAtt till arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder allra högst för båda könen kring utförsäk-är som - -
ringstidpunkten för A-kasseberättigade skall inte tolkas deattsom
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna huvudsakligen fördelas till per-

tidpunkten för utforsäkring. demAv börjadeär nära isoner som som
hadeåtgärd endast cirka 12 kvinnorna och 16procent procenten av

period oavbruten arbetslöshetmännen 55öppenav en av som var
veckor eller längre. flestaDe började i någon åtgärdpersoner som
gjorde det således tidigare under ersättningsperioden. demFör som

allt kvar i arbetslöshet längre veckor ökade dock55trots änvar san-
nolikheten bli åtgärdsplacerad markant.att

Finansiering forskningsprojektdet artikeln bygger tillpå har del erhållitsstorav som
från Rådet for arbetslivsforskning.

Jag tacksam för värdefulla frånär synpunkter Mahmood Arai, Helena Persson,
Inga Persson och Eskil Wadensjö. har vidare fått betydande hjälpJag Andersav
Harkman, AMS och Gun Alm Stenflo, SCB med sammanställadata.att
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typiska för kvinnor-

INGA PERSSON

Bakgrund och syfte10.1

problematisk medEn sysselsättningssituation i i kombinationEuropa
betydande strukturella förändringar arbetsmarknadema i industri-på

lettländerna har till såkallade atypiska eller icke-traditionellaatt
sysselsättningsformer uppmärksammats alltmer i internationell forsk-
ning och debatt. Beteckningen olika fenomen, där detradrymmer en

vad dessa sysselsättningsformer Dvs.inteär är.snarastgemensamma
atypiska jobb avviker på något eller några från den traditionellasätt
sysselsättningsformen, där anställd dvs. egenföretagareär ärman
på heltid dvs. deltid delårsarbetandearbetar och helår dvs. är
och där anställningen fast dvs. iinte tidsbegränsad någon formär är

projektanställning, provanställning, liknande. Omfatt-vikariat eller-
ningen sådana icke-traditionella sysselsättningsformer har sedanav
början 1980-talet både absolut i europeis-ökat och relativt flertaletav
ka länder. arbetsmarknadslagstiftning, socialförsäkringslag-Den den
stiftning och de kollektivavtal under efter-utformats i Europasom
krigstiden har ofta sin utgångspunkt i förhållandena för typiska
jobb. liksom de karaktär i sig, innebär deDetta, atypiska arbetenas att
icke-traditionella problematiska från väl-anställningsforrnema ofta är
fards- och trygghetssynpunkt.

Syftet med detta förekomsten ka-kapitel analysera ochär att av
raktären hos atypiska specielltarbeten i Sverige och därvid belysa ut-

Ärvecklingstendenser skillnader mellan kvinnor och män. ut-samt
vecklingstendensema för kvinnor och eller skaparmängemensamma
de icke-traditionella sysselsättningsformema form könsseg-aven ny

Ärregering arbetsmarknadenpå det kanske så de atypiskaattrentav
arbetena typiska för kvinnor Min analys huvudsakligenkommerär

baseras på data från de svenska arbetskraftsundersökningarnaatt
AKU, vissa i andrajämförelser också med förhållandenagörsmen
EU-länder i mitten l990-talet. kommer också begränsaJag attav
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analysen till omfatta främst vissa formeratt atypical work, näm-av
ligen ofrivilligt deltidsarbete dvs. deltidsarbetslöshet och tidsbe-
gränsade anställningar. Jag kommer således inte, vilket vanligtt.ex. är
i den internationella litteraturen, behandla alla former deltidsar-att av
bete. Långa deltider i Sverige förhållandevisär väletablerade och väl-
reglerade och därför mindre intresse i detta sammanhang.av

10.2 Atypiska arbeten
deras omfattning och struktur i Europa-

Under 1980- och 1990-talen har arbetsmarknaderna i Europa om-
strukturerats och förändrats genomgripande Traditionellaett sätt.
industriarbeten har försvunnit och tjänstesektom expanderat. Många

de arbetena har varit icke-traditionella deltidsarbetenav nya -
arbetenoch/eller tidsbegränsade Flera länder har avreglerat sina ar-

betsmarknader eller på andra sökt underlätta framväxtensätt av nya
slagarbeten detta Storbritannien kanske det kändaär ochav mest

långtgående exemplet i Europa. Men i övriga länder iäven Europa har
propåer arbetsmarknaden måsteatt flexibel framförtsgörasom mer
och i varierande grad vunnit gehör.

Vilken omfattning har då atypiska jobb hittills fått i EU-länder-
na Och hur läget i Sverige jämfört med i de andra ländernautser
Av den allmänna diskussionen kan ibland få intrycket deattman
traditionella arbetena på försvinna.är De jämförandeväg dataatt

finns tyder på fenomenet allt fortfarandeatt begränsat,som trots är
dettaäven tydligare vad gällerär tillfälliga arbeten vad gälleränom

3deltidsarbeten.

l För Översikter utvecklingen atypiska arbeten i Europa, Rodgersav t.ex.av se
Rodgers 1989, Meulders m.fl. 1994, OECD 1994, Schömann1996, m.fl. 1995
och De Grip m.fl. 1997. Enligt beräkningar i De Grip m.fl. 1997 ökade andelen
atypiska arbeten egenföretagande, deltidsarbeten och tillfälliga arbeten inom EU
med cirka 15 mellan 1985 och 1995. Menprocent utvecklingen inte entydig;var an-
delen minskade i vissa EU-ländema. Såt.o.m. fallet i Danmark, där andelenav var
deltidsarbetande minskade under dessaår.
2För Översikter och analyser arbetsmarknadsregleringenoch förändringar i denna iav
EU-ländema, Mosley 1994, Schömann m.fl. 1995, Rogowski Schömannse
1996 och Büchtemann Walwei 1996.
3Det finns naturligtvis rad problem vad gäller definitioner olika slagsen etc. atyp-av
iska arbeten, vill internationellanär göra I min beskrivning här harman
jag mig dejämförbaraanvänt data för EU-ländema fram Eurostat uti-av tassom av
från nationellt genomförda arbetskraftsundersökningar och återfinns i Eurostatsom
1996. Uppgifterna i denna publikation hänför sig till år 1995, vilket det förstaär år
då Sverige finnsäven med. Det bör observeras definitionerna i Eurostats statistikatt
inte behöver sammanfalla med dem i den svenskaarbetskraftsundersökningen.
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Deltidsarbete kvinnoarbeteär

arbetar deltid vari-visar de sysselsattaFigur 10.1 hur andelen somav
1990-talet Nederländernamittenerade mellan EU-ländema i av

deltid. vanlig-Nästdär tredjeledde ligan; arbetade än personmer var
deltid.fyra arbetade Nästandeltidsarbete Sverige, däriast en avvar

ochi Storbritannien Dan-Sverige deltidsarbetelika vanligt isom var
deltid dvs.1995,EU-ländema helhet arbetade 16mark. I procentsom

dominerande.fortfarande helttraditionella heltidsarbetetdet var
kan handlai dock mycket heterogent. DetDeltidsarbetet Europa är

heltidsarbete,villkorhuvudsaklånga deltider med i somsammaom
socialförsäk-med dåligtarbetstider i osäkra jobbockså kortaommen

ringsskydd.

deltid U-ländernaarbetar EAndel de sysselsattaFigur 10.1 isomav
procent, 1995.
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från 1996.BeräkningarKälla: Eurostat

alladeltidsarbetande ut I EU-dekönssammansättningenHur avser
Andelen kvinnorkvinnofenomen.deltidsarbete främstländema är ett

i65varierar från lägstbland de deltidsarbetande procentcasom
Belgien ochidrygtGrekland och Finland till högst 85 procentsom

Tyskland.5 bland de del-kvinnorligger andelenhelhetFör EU som
deltidsarbetande medtidsarbetande på ungefär 4 580 ärprocent; av

till 79kvinnoandelenSverige uppgårandra ord kvinnor. I procent,

4 deltidsarbetandeuti-individerna klassiñceratsanvisningar harEnligt Eurostats som
uppgiñerutifrån exaktaoch intearbetstidsina på frågorfrån spontana omegna, svar
skiljer sigarbetstidsfcirhållandenaarbetadetimmar. motiveras medantal Detta attom

olika näringsgrenar.mellan medlemsländerna ochmycket åtså
5 följan-och i detdeltidsarbetandehärkönssammansättningen deUppgifterna avom

1995.Uppgifterna år1996, Tabell 049, 118-119.baseraspå Eurostatde avsers.
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vilket kan jämföras med 73 i Danmark och 82procent iprocent
Frankrike och Storbritannien. För alla länderna gäller könsskill-att
nadema i andel deltidsarbetande i åldersgruppenär störst 25-49 år
och inte lika markanta bland och äldre. Det atypiska deltids-yngre
arbetet alltså i helaär Europa, inklusive i Sverige, typiskt kvinno-ett
fenomen.

Deltidsarbetet koncentreratär till tjänstesektom. För EU hel-som
het återfanns 1995 86 de deltidsarbetande tjänstesektomfiprocent av
12 de deltidsarbetandeprocent arbetade inom industrin ochav 2 pro-

inom jordbruket. Dessacent andelar ungefärär representativa för för-
hållandena i alla EU-ländema. Andelen de deltidsarbetandeav som
återfinns i tjänstesektom kan i vissa länderna något högre; iav vara
Sverige den 89 och, högst, någotprocent 90övervar isom procent
Belgien, Finland och Storbritannien. Vissa länder har också högreen
andel de deltidsarbetande genomsnittligt inomän jordbruketav
Grekland 6 Portugal 4 procent och/ellerprocent, inom industrin Ita-
lien 22 Grekland 20procent, Portugal 18procent, Tysklandprocent,
17 procent.

Är då deltidsarbetet frivilligt eller ofrivilligt och finns det någ-
skillnader därvidlag mellan deltidsarbetande kvinnorra och deltids-

arbetande män Figur 10.2 visar den andel de deltidsarbetandeav som
uppgivit de arbetar deltid eftersomatt de inte kunnat finna heltids-ett
jobb.

Figur 10.2 Andelen ofrivilligt deltidsarbetande bland samtliga arbetarsom
deltid E U-länderi procent, 1995.

Andel%

Källa: Beräkningar från Eurostat l 996.

6Uppgifterna sektorssammansättningen de deltidsarbetandeom här och i det föl-av
jande baseras beräkningarpá från Eurostat 1996, Tabell 054, 128-129. Uppgifter-s.

1995.árna avser
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andelhelhet tillFör EU uppgick denna 1995 19 procent,som men an-
delen varierade ländema; från enbartkraftigt mellan 7 tillprocent

procent.745 Sverige låg andelen på dvs.För 27uppemot procent, en
fyra deltidsarbetande egentligen heltid.ville arbeta För så gottav som

samtliga länder inte fanns markanta skillnadergäller det någraatt
mellan kvinnor och vad gäller andelen bland de deltidsarbetandemän

de deltidsarbetar eftersom inte kunnat hitta hel-deatt ettsom uppgav
tidsarbete. eftersomMen de deltidsarbetande kvinnorna, vi settsom

så många fler de deltidsarbetande antalsmäs-är än männen ärovan,
betydligt fler kvinnor deltidsarbetslösa.sigt För EUän män som

helhet uppgick sålunda antalet ofrivilligt deltidsarbetande kvinnor till
miljoner,3,2 under det antalet ofrivilligt deltidsarbetande mänatt

bara miljoner.1,2 För Sverige andelarna lika blandstoravar var
deltidsarbetande och kvinnor antalet ofrivilligt27 procent,män men
deltidsarbetande kvinnor 220 000 jämföra med 63 000 män.attvar

deltidsarbeteOfrivilligt deltidsarbetslöshet såledeskan relativt
inte typiskt för deltidsarbetande kvinnor forsägas änsett vara mer

deltidsarbetande absolut dvs. i antal berör-män, termersettmen av
da tviveldet det.är utan

Tillfälliga arbeten

formEn atypiska arbeten uppmärksammats och disku-annan av som
mycket s.k. tidsbegränsade eller tillfälliga arbeten tempora-terats är

jobs. kanDessa rad olika slag det kan sigrörary vara av en om-
provanställningar, projektanställningar, vikariat, praktikarbeten osv.
Det alltså dessa anställningar något be-är sätt ärattgemensamma
gränsade i tiden och både arbetsgivaren och den anställde på för-att
hand medvetna och Anställningskontraktetdetta.är överens om av-
viker sålunda detfrån för den typiska traditionella fastaeller an-
ställningen. Av följer förekomsten tillfälliga arbeten hardetta att av

samband utformningen arbetsmarknadsregleringar ochmednära av
arbetsmarknadslagstiftning det kommeroch omfattningenatt av som

registreras tillfälliga arbeten kan variera med utform-väntasatt som
arbetsmarknadsregleringen.ningen På kraftigt avregleradav ar-en

betsmarknad kan lika,omfattningen tillfälliga arbeten, väntasannatav
jämförelsevis denliten. sådan arbetsmarknad kan anställdePåvara en

i allmänhet uppsägnings-med kort varsel ochsägas störreutanupp
dvs.kostnader, arbetsgivamas behov speciella, tidsbe-slutaattav

Ävengränsade kontrakt kraftigtkommer ganska litet.att envara
reglerad arbetsmarknad kan omfattningen tillfälliga arbeten väntasav

7Uppgiftema ofrivilligt beräkning-deltidsarbete här och i det följande baseraspåom
utifrån Eurostat 1996, tabell 059, 138-139.ar s.
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förhållandevis liten; sådana kontrakt kommer där baravara att vara
tillåtna i speciella och starkt begränsade fall. Störst omfattning kan
fenomenet tillfälliga arbeten ha genomsnittligfväntas reglerade
arbetsmarknader. På sådana arbetsmarknader kommer det dels fin-att

behov sådana kontraktett eftersom det finns kvarnas nor-av ett
malkontrakt med viss trygghetsreglering, dels kommer sådana kon-
trakt tillåtna i utsträckningatt större kraftigare regleradeänvara ar-
betsmarknader. Ett illustrerande exempel kan Spanien, kom-vara som
binerar strikt lagstiftning for dem har fasta anställningskon-en som
trakt med möjligheter anställastora tillfälliga kontrakt.att personer
Sambandet mellan arbetsmarknadsregleringens omfattning och de re-
gistrerade tillfälliga arbetenas omfattning således ganska kompli-är
cerat.

Tabell l0.l visar omfattningen tillfälliga arbeten bland deav an-
ställda i 1990-talet.EU-ländema i mitten För EU helhetav som var
det ll de anställda hade tidsbegränsatprocent arbete.ca ettav som
Men variationen ganska från 5-7 i Belgien,stor; Italien,procentvar
Österrike och Storbritannien till 10-12 i flertal länderprocent ett
däribland Sverige. Högst andelen i Spanien, där drygt tredjevar var
anställd hade tidsbegränsat arbete 1995.ett

Tabell 10.1 Andel totala antalet anställda har tillfälligav som en
anställning år 1995 %

EURBDKDGREFlRLlNLAPFlNSUK
15

Allaanställda 11,4 5,3 12,1 10,310,235,0 12,210,2 7,2 10,9 6,0 9,9 16,4 12,4 6,8
Anställdakvinnor 12,4 7,4 13,5 11,0 11,3 38,3 13,312,1 9,1 14,1 6,4 11,0 19,3 14,4 7,7
Anställdamän 10,6 3,9 10,9 9,8 9,5 33,2 11,3 8,6 6,0 8,6 5,7 8,9 13,4 10,5 6,1
Källa: Beräkningar från Eurostat 1996.

tabellAv 10.1 framgår också tillfällig anställningäven någotatt ärom
vanligare bland kvinnor bland i allaän EU-länder, så skillnad-män är

inte så Relativt kan alltså tillfälligastora. jobb knappastsetterna sä-
typiska för kvinnor för Och eftersomängas män.vara mer numera

inte heller antalet anställda kvinnor skiljer sig så mycket från antalet
anställda så kommermän, också könssammansättningen bland an-

8Enligt Eurostats anvisningar skall arbeteklassificeras tillfälligt bådeett som om ar-
betsgivare och arbetstagare införstådda medär arbetetsupphörande bestämsatt av
objektiva förhållanden, såsom visst datum uppnåtts, arbetsuppgiftatt ett eller etten
projekt avslutats eller anställd varit tillfälligt frånvarande och därfören som ersatts
återvänder. Bland tillfälligt anställda inkluderas med säsongarbeten,personer perso-

med speciella utbildningskontrakt såsom lärlingar ochner engageradepersoner av
företag hyr arbetskraft och uthyrda tillut andra företag såvida de inte har fastsom
anställning hos uthyrningsföretaget.
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förhållandevis i flestajämn deställda med tillfälliga arbeten att vara
anställda varieradetillfälligt årbland deländerna. Andelen kvinnor

till 60från Spanien1995 minst 39 mest procentprocent somsom
kan jämfö-vilketkvinnoandelen 59Finland. SverigeI procent,var

Storbritannien.i Imed i Danmark och 5452 procentt.ex. procentras
miljoner kvinnorhelhet miljoner och 6,6det 7,3EU män somvarsom

anställning.tidsbegränsad Dettade hade någon formattuppgav av
mellan kvinnorjämnt fördelatslags atypiska jobb sålunda ganskaär

och absolutmän, även sett.
Även frivilliga. Vissaeller mindretillfälliga arbeten kan vara mer

tillfälligapersonliga skäl föredra dennaindivider kan typ meravav
under sina ferier,kanske arbetaarbetsmarknaden, andra villinhopp på

1995 41sig praktik helhetskaffa För EU procentetc. avsom angav
tillfälliga arbeten orsak-kvinnorna medoch 37 attmännen procent av

hade kunnat finnade intetill deras tidsbegränsade arbete ettattvaren
respektiveför Sverige 80arbete. Motsvarande andelarpermanent var

andelenStorbritannien 52det avreglerade79 I procentprocent. var
Spanienandelen i därför kvinnor.för och Högst38män procent var

tillfal-derasbåde och kvinnorna85 männen attprocent uppgavavca
finnade inte kunnatofrivilligt och beroddeliga arbete ettattvar
med dehänger den höga andelenfast jobb. Förmodligen samman

föreligger mellanskillnader i anställningsvillkormycket stora som
fast anställda och tillfälligt anställda i Spanien.

Egenföretagande
atypisktformsig företagandesysselsättaAtt äreget av ar-engenom

vad gällermellan betydligtbete där skillnaderna könen änstörreär
andelen fö-samtliga EU-länderarbete tabell 10.2.tillfälligt se I är

kvinnor ochsysselsattabland sysselsatta blandänstörre mänretagare
dubbelt såandelen blanddet ganska vanligt ärmännen storår att
helhet uppgickeller större bland kvinnorna. Inom EU somsom

dvs. cirkatillandelen företagare bland 191995 männen procent en
bland kvinnor enbartandelenfem sysselsatta under detmän attav

Sverigekvinnor. Förtio sysselsattadvs. cirka9 procent en avvar
och blandandelen företagare bland sysselsatta 16män procentvar

sysselsatta kvinnor 6 procent.
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Tabell I 0.2 Andel de sysselsatta U-ländernaEi företagareärav som egna
år 1995 %

EURBDKDGREFIRLILNLAPFINSUK
15

Alla 15,0 15,4 8,4 9,4 33,8 21.8 11,620,8 24,5 10,011,510,825,6 14,311,313,0
sysselsatta
Sysselsatta 9,411,0 4,0 5,918,717,0 6,9 7,916,6 7,1 8.8 8,8 22,9 9,6 5,9 7,0
kvinnor
sysselsatta 18,9 18,4 11,911,9 42,2 24,2 15,328,5 28,9 11,6 13,212,428,1 18,716,317,8
män

Källa: Beräkningar från Eurostat 1996.

Mer jobbän ett

Individer har problem med sysselsätta och/eller försörjaatt sigsom
via sitt huvudsakliga jobb kan försöka lösa detta skaffa sigattgenom
ytterligare arbete. Bakgrunden kanett ofrivilligt deltidsarbete,vara
låga löner eller övertidsreglering hindraratt individen från arbetaatt

i det ordinarie arbetet. individerMen kan välja hamer att än ettmer
arbete andraäven orsaker. T.ex. kan anställd driva fö-av ett egeten

vid sidan kanskeretag med sikte på helt övergå tillattom, attsenare
företagare. Inom EU helhet det i mittenvara 1990-taletsom var av

cirka 4 de sysselsattaprocent sig ha arbeteav änsom ettuppgav mer
se tabell 10.3. haAtt två arbeten inom EU likaär vanligt bland sys-
selsatta kvinnor bland sysselsatta Andelen demän. sysselsattasom av

hade två arbeten 1995 högst i Sverige 9,4som dvs.var procent, un-
gefär tio sysselsatta hade tvâ jobb, såväl bland kvinnoren cirkaav 8
procent bland cirkamän 11 procent.som

Tabell 10.3 Andel de sysselsatta U-ländernaEi har jobbtvå år 1995av som
%

EURBDKDGRE FIRLINLA PFINSUK
15

Alla 4,2 3,1 6,3 3,1 6,9 2,1 4,0 2,2 1,9 5,6 6,1 7,8 5,9 9,4 5,8
sysselsatta
sysselsatta 4,1 2,0 5,5 2,7 3,1 1,1 4,2 1,0 6,2 4,2 5,2 4,6 8,0 7,1-kvinnor
sysselsatta 4,2 4,0 7,0 3,3 9,2 2,6 3,8 3,1 2,4 5,3 7,510,0 7.210,7 4,7
män
Källa: Beräkningar från Eurostat 1996.

Det vanligaste andra-jobbet inom EU ha anställning;är dettaatt en
för 55 andra-jobben.procent 39svarar andra-jobbenprocentav av

inom EU företagandeutgörs och 6 arbete i familjeföre-av procent av
Men fördelningentag. andra-jobben olika för kvinnor ochutav ser

Bland kvinnornasmän. andra-jobb dominerar anställningar 71 pro-
cent och bland företagandemännens 50 procent. Bland svenska
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andra-jobbkvinnor med företagande försvarade 1995 15 ochprocent
kan jämförasanställningar för 78 andra-jobben, vilket medprocent av

företagande anställningar bland41 och svenska57procent procent
med andra-jobb.män

Vår översikt olika atypiska arbeten iomfattningen slagsöver av
har dels placerat sådana arbeten i SverigeEuropa omfattningen iav

mitten 1990-talet i internationellt jämförande perspektiv, delsettav
kvinnorvisat bilden hur atypiska arbeten fördelar sig mellanatt av

och inte Vissa former atypiska arbeten dominerasentydig.män är av
kvinnor, vissa jämnt fördelade mellanoch vissa ganskamän ärav av

könen. Bilden kan också olika beroende på jämför rela-ut manse om
respektivetiva tal, dvs. sannolikheten för kvinnaatt en man ur enen

skall visstviss sysselsatta, deltidsarbetande ha slagosv. ettgrupp
atypiskt eller hurarbete, jämför absoluta tal, dvs. många mänom man
respektive kvinnor atypiskahar detta speciella slags arbete. Attsom
det kan annorlunda med relativa och absoluta talmättutse samman-

naturligtvis medhänger arbetsmarknaden så könssegregerad.äratt
finnsVad då bakgrunden till de atypiska arbetena och före-är att

faller öka i omfattning. Låt kort på teorier och möjliga för-oss se om
till fördjuparklaringar detta innan vi går vidare och bilden deav

atypiska arbetena i Sverige. Vi koncentrerar därvid förekoms-oss
tillfälliga ofrivilligaarbeten och deltidsarbeten deltidsarbets-ten av

löshet, dvs. på de två atypiska arbeten vår analystyper av som av
utvecklingen i Sverige kommer fokuserad på.att vara

Varför atypiska arbeten10.3

Efterfrågan anställningskontrakt arbetsmarknaden vilka har ka-på
tidsbegränsatraktären arbete respektive deltidsarbete kanav genereras

från faktiska omfatt-både arbetsgivarsidan arbetstagarsidan.och Den
ningen sådana bero i huranställningskontrakt kommer attav

fall både villigamånga arbetsgivare och arbetstagare om änären en
kanske motvilligt tillfälligt arbete respektivekontraktslutaatt ett om
deltidsarbete. Både gäller det iför arbetsgivare och för arbetstagare att
vissa fall finnas i kontrakt.kan inslag ofrivillighet sådanaett av
Arbetstagaren kan ha sluta kontrakt fast arbeteföredragit att ett om
respektive heltidsarbete tillhan/hon kunnat få tillgång så-ettom om
dant arbete av motsvarande slag i övrigt. På likartat kansätt man
tänka sig arbetsgivaren fast anställdaegentligen skulle vilja haatt re-
spektive heltidsanställda, han/hon tvingats sig tillatt anpassamen
önskemål från arbetstagarsidan. ökningen deltidsarbe-Så t.ex.var av

i Sverige under 1970-talet förmodligen till del utbudsdriven,tet stor
dvs. återspeglade arbetsgivarna i expanderandeanpassning hosen
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verksamheter deltidsarbetentill erbjuda föratt på så kunnasättatt
arbetskraftlocka till sig kvinnlig På 1990-talets svenska arbetsmark-

nad torde det dock ofrivillighet från arbetstagarsidan ärvara som
det dominerande fenomenet, dvs. det framförallt arbetstagarnaär som
tvingats sig till arbetsgivarnas önskemål. Detta betyder detanpassa att

efterfrågan på tidsbegränsadeär arbeten respektive deltidsarbeten från
arbetsgivarsidan kan det drivande iantassom motvara processen
ökad omfattning sådana anställningskontrakt. Den centrala fråganav
blir med andra 0rd varför arbetsgivarna efterfrågar tidsbegränsade
kontrakt respektive deltidskontrakt.

Låt först på efterfrågan tidsbegränsade anställningar. Enoss se
möjlig förklaring här själva produktionsprocessensär utformning och/
eller varu/tjänsteefterfrågans karaktär, vilka kan sådana deattvara
skapar tillfälliga, tidsbegränsade ökningar behovet arbetskraft.av av
Säsongarbete inom jordbruk och turistnäring typexempel. Menutgör

inom andra näringaräven kan ökad kostnadspress och ändrad organi-
sation t.ex. just-in-time produktion ha medfört arbetsgivarna iatt
ökad utsträckning vill använda sig tillfälliga anställningar ochav
övertid för arbetstoppar. Utifrånmöta dennaatt förklaring tilltyp av
arbetsgivarnas efterfrågan skulle förvänta sig omfattningenattman av
tillfälliga arbeten varierar mellan olika näringsgrenar.

En möjlig förklaring arbetsmarknadsregleringamas,ärannan spe-
ciellt trygghetslagstiftningens, utformning. Regler uppsäg-t.ex.om
ningstid, avgångsvederlag och turordning ökar arbetsgivarnas fasta
kostnader för erbjuda fast anställning och föratt dem und-sättett att
vika sådana kostnader blir istället erbjuda tidsbegränsade kontraktatt
i de fall där nackdelarna med dylika inte Arbetsgivamasväger över.
efterfrågan på tidsbegränsade kontrakt skulle enligt denna förklaring

öka dåväntas uppsägningskostnadema ökar, då sannolikheten för att
behöva anställdasäga i framtiden ökar t.ex. företagetsattupp genom
framtidsutsikter upplevs osäkra och/eller arbetsgivarnassom mer om
riskaversion ökar. 1990-talets osäkra och konkurrensutsatta eko-mer
nomiska situation skulle kunna förklaring till de tidsbe-attvara en
gränsade anställningarna ökat och detta skulle kunna utslag ävenge
för arbetsgivare och företag inte direkt tillhör den diskute-som ovan
rade kategorin med markerade arbetstoppar.

Utifrån teorier fasta arbetskrañskostnader skulle vidareom man
förvänta sig den omfattning i vilken arbetsgivarnaatt vill inrätta tids-
begränsade anställningar varierar med vilken kategori arbetskraft det
handlar Efterfrågan på tillfälligt anställda kan således förväntasom.

vad gäller kategorierstörre med kort upplämingstid ochvara utan mer

° SeTegle 1985 och Sundström 1987.
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arbetsgivarensdär kost-omfattande företagsspecifika kunskaper, dvs.
höga. Det bör kan-anställda inte sånader för eller byta ärersättaatt

hänföras högutbildadeske till denna kategori kanpåpekas ävenatt
generellt kunskapskapital.konsulter med mycket omfattande, men

förvänta sig omfatt-denna förklaring såledesUtifrån skulle attman
yrkes- ochvarierar mellan olikaningen tidsbegränsade arbeten ut-av

bildningskategorier.
trygghetslagstiftningkombination medOfullständig information i

vilja använda sig tidsbegränsa-medför också arbetsgivarna kanatt av
ökad säkerhet vadskaffa information ochde arbeten sättett attsom

fast anställningskontraktarbetstagares innangäller egenskaper etten
för arbetsgiv-provanställning. detta fall deteventuellt sluts, s.k. l är

tidsbe-karaktär och deteftersträvade kontraktet permanentavaren
medel finna lämpliganvänds enbartgränsade kontraktet attettsom

förklaring till fö-innehavare den fasta anställningen. Enligt dennaav
förvänta sig de speciellttillfälliga jobb skullerekomsten ärattmanav

arbetskrafcskategorier på etablera sig påvanliga bland vägär attsom
ungdomar och invandrare, eventuelltarbetsmarknaden, såsom men

ålder varit långvarigtbland arbetstagare oberoendeäven av som
arbetslösa.

Även för förekomstenledighetslagama kan ha betydelsede s.k. av
förstatidsbegränsade i form vikariat. tänker iarbeten Här manav

främst användstill föräldraledighet. dennahand på Genomrätten att
könssegregerad såkvinnor och arbetsmarknaden såärattav genom

kvinnodomi-antal tidsbegränsade vikariat inomuppkommer ett stort
tillekonomin. kan förväntas ledanerade yrken och sektorer Dettaav

inom kvin-anställningar får omfattning delstidsbegränsade störreatt
dels bland kvinnor.nodominerade yrken och sektorer ekonomin,av

andra skältidsbegränsade arbeten kanOmfattningen även avav
arbetskraftskategorier. skäl kanmellanvariera olika Ettväntas vara

systematisktskiljer sigefterfrågan tidsbegränsade kontraktpåatt
och ungdomar imellan olika kan studerandeT.ex. större ut-grupper.

feriearbete, prak-frivilligt vilja hasträckning andra arbetstagareän
ofrivilliga tillfälli-liknande. kantikarbete och skälEtt attannat vara

arbetsmarknadenarbeten det enda stårär grupperga som svagare
alternativ.tillgång tillunder det har bättretill buds andraatt grupper

Även vanligaresådana skäl tillfälliga arbeten tenderakan att varaav
Eventuellt kan dettainvandrare.bland ungdomar, lågutbildade och

kvinnornasdet sågälla för kvinnor jämfört med äräven män attom
dealternativ begränsade ärär än männens, attt.ex. mergenommer

fåtal arbetsgivare.bundna till lokal arbetsmarknad eller etten
likartade.deltidsarbetenefterfråganResonemangen rörande är

Även deltidsanställningararbetsgivamas efterfrågan påhär gäller att

261



Inga Persson

kan ha sin bakgrund i produktions- och kostnadsöverväganden. Efter-
det alltid finnsnästan någon form fasta arbetskraftskostnadersom av
talar till heltidsanställningens fördel eftersom de fastasom kostnad-
kan fördelas på fler arbetstimmar, så måste dettaerna uppvägas attav

deltidsarbetet har kompenserande kostnads- och/eller produktivitets-
fördelar för arbetsgivaren. Dessa fördelar har förmodligen ofta sin
bakgrund i efterfrågan på detatt produceras varierar dygnet,översom
veckan och ochsäsongen produktion på lager för jämnaatt ut ar-
betsbelastningen inte möjlig.är Typexemplet tjänstesektom.är Pro-
duktion vård- och detaljhandelstjänster behöverav omsorg, osv. an-

till konsumenternas Ävenbehov och önskemål.passas vad gäller del-
tidsarbetet ligger det till hands föreställanära sig ökad konkur-att att

och kostnadspress leder till arbetsgivarna intensifierarrens att an-
strängningama hålla arbetskraftskostnadema,att inere t.ex. attgenom
ökad utsträckning bemanna med deltidsarbetande under arbetstoppar.
Deltidsarbete förmodligen oftareär tillfälligt arbeteän frivilligt från
arbetstagarens sida; inte bara bland ungdomar bland kvin-ävenutan

med bam finns det ofta önskemål kunna kombineranor mark-attom
nadsarbete med andra aktiviteter studier respektive hemarbete. De
ofrivilliga deltidsarbetena deltidsarbetslöshet uppkommer då detta
inte fallet frånär arbetstagarnas sida. En ökning deltidsarbetslös-av
heten kan således ha sin bakgrund i efterfrågan på deltidsarbetenatt
ökat från arbetsgivamas sida, den kan också bero påmen att t.ex.
kvinnornas önskemål deltidsarbete förändrats och fler kvinnorom än
tidigare olika orsaker önskar arbeta heltid. Kvinnorsav önskade ar-
betstider kan förändras livscykelnöver och mellan olika kohorter av
kvinnor, kan påverkasäven försämrad ekonomisk situationmen av en
för hushållen.

10.4 Tillfälliga arbeten i Sverige

Utifrån vår diskussion bakgrunden till tidsbegränsade arbe-ovan om
skall vi i dettaten avsnitt granska utvecklingen vad gäller förekoms-

sådana arbetenten i Sverige och därvid undersöka huruvidaav det
finns några skillnader mellan kvinnor och Sådana skillnadermän. kan

i sin ha sin bakgrund itur arbetsmarknaden könssegregerad,att är
dvs. i kvinnor och fördelaratt sigmän olika på arbetsmarknaden vad
gäller sektorer privat, kommunal, statlig, näringsgrenar och yrken.
Vi söker därför belysa det finns markanta skillnader mellan kvin-om

och vad gällermän i vilken utsträckning de har tillfälliga,nor tidsbe-
gränsade arbeten, givet de arbetar inomatt näringsgren, yrkesamma

Eller det så,är de skillnadernaatt största vadosv. gäller sannolikheten
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iställetmellan könenarbete inte återfinnsha tillfälligt utanatt ett
åldersgrupperoch/ellernäringsgrenar, yrkenfrämst mellan olika

tidenUtvecklingen över

anställningar i arbets-tidsbegränsadetillfälliga,Sverige redovisasI
definierasförst fr.0.m. 1987. I AKUkraftsundersökningarna AKU

med vikariat, be-anställda omfattandetidsbegränsat såsom personer
praktiktjänstgöring ochprovanställning,eller säsongarbete,redskaps-

arbeten.tillfälligaövriga formerobjekt/projektanställning samt av
definition. Under dendennaföljande såledesUppgifterna i det avser

arbeten varitrörande tillfälligalagstiftningenstuderade perioden har
liberaliserades nå-då denmed undantag för under år 1994densamma

och tidsbegränsadeprovanställningarmaximala tiden föroch dengot
månaderutsträcktes till 12anställningar vid arbetsanhopning att vara

månader. återinför-lagstiftningentidigareistället för enbart Densex
återställare.s.k.des dock från januari 1995 genom1 en
andelen tidsbegränsatfigur följa utvecklingen10.3 kan viI av an-

ochunder 1980-taletställda Sverige från högkonjunktureni genom
återhämtning under 1990-talet.begynnandesysselsättningskris och

1980-taletframåt slutethögkonjunkturen börjadeNär avmattas av
tidsbegränsade arbetenhademinskade andelen de anställda somav

ochför både kvinnorför lägst under 1990-1991 män.att somvara
Ökningen specielltandelen åter.Under krisåren efter 1992 steg var

utsträckning dettai vilkenunder det avreglerade året 1994påtaglig
lagstiftningen dock svårt avgöra. Där-berodde den ändrade är att

nivånförefaller dock andelen ha stabiliserats kring 14efter procent
för kvinnorna.kring för och kring 1612 männen procentprocent

anställningartidsbegränsadeperioden andelen medhela gällerFör att
tiden harvarit för kvinnor förhögre Mönstret över settän män.

tidsbe-andelen idock ökadeochganska likartat för kvinnor män;ut
förför1990-taletundergränsade anställningar tidigare änmännen

skillnadeninbördesdock dende åren tyckskvinnorna. Under senaste
storleks-ungefärkönen ha ochmellan återupprättats sammavara av

tidigare.ordning procentenheter4-5 som

10 regler kandispositiv, dvs. dessviss tidLagstiftningen rörande anställningar på är
analys detta,beskrivning ochavtalas bort kollektivavtal. För närmare av seengenom

Stor-rie1994.
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Figur l 0.3 Andel de anställda har tidsbegränsad anställningav som
procent 1987-1996.

Angel%

-Kvinnor- - -
Samtliga
Män---- --

u n n n n 1 4 n u1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Källa: Arbetskraftsundersökningama, årsmedeltal.

Det svårt utifrånär data för dennaatt period särskilja konjunktur-
effekter från långsiktiga, strukturella förändringar i andelen medmer
tillfälliga arbeten. Hur andelen med tillfälliga arbeten påverkas av
konjunkturförändringar i efterfrågan inte självklart; detär kan finnas
krafter drar i olika riktningar. Under lågkonjunktursom kanen ar-
betsgivarna dra sig för fasta anställningar,göraatt och eventuella ny-
anställningar tenderar därför i ökad utsträckning bli tidsbegränsa-att
de. Men samtidigt kan antalet anställda med tidsbegränsade anställ-
ningar minska, de haft sådanaatt anställningar får slutagenom som

de tidsbegränsadenär kontrakten löper och inte På likartatut, ersätts.
kan högkonjunktursätt leda till antalet nyanställningaren att ökar,

och dessa ofta, åtminstone itar sin början, formen tidsbegränsadeav
provanställningar. Men samtidigt kan antalet tidsbegränsade anställ-
ningar minska osäkerheten minskaratt och arbets-genom attgenom
givarna blir angelägna kunna dra till sig bra arbetskraftattmer om
och behålla sina anställda och därför erbjuder fasta anställ-mer av
ningar. Att nivån 1996 ligger något högre i början denän studeradeav
perioden kan således, behöver inte nödvändigtvis, teckenmen ettvara
på den svenska arbetsmarknadenatt förändrats så det skettatt en
strukturell ökning andelen anställda med tidsbegränsade arbeten.av
Vi har inte facit Om det skettän. strukturell ökning under 1990-en
talet, så förefaller denna emellertid inte ha varit för kvinnorstörre än
för vimän; redan tycks de tidigare skillnadernanoteratsom mellan
könen i ha förblivit oförändrade.stort sett

Vad gäller sammansättningen de tidsbegränsade jobben finnsav
det påtagliga skillnader mellan kvinnor och Bland kvinnormän. i ål-
dem 20-64 år med tillfälliga arbeten dominerar vikariaten; de svarade

för1996 48 kvinnornas tillfälligaprocent arbeten jämfört med 24av
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vad skulle för-viocksåSCB, 1997. Dettaför ärmännenprocent
betydelse.ledighetslagamasdiskussionvårutifrånvänta omovanoss;

behovkallas vidkaraktärenockså arbetenkvimnorFör väger av
till-kvinnornasytterligare 20förde svarade 1996 procenttungt; av

för Däremotmed ärjämföra 13 männen.fälliga arbeten, procentatt
förprojektanställningar 28 mänochför objekts- procentandelamza

säsongarbete 13ferie- ochkvinnor, förför procentoch 12 procent
praktiktjänstochförkvinnorförför och 7 samtmän procent prov-

blandbetydligt högrekvinnorförochför 714 män procentprocent
kvinnor.anställda Typentillfälligtblandanställdatillfälligt män än av

dethändervadförbetydelse näranställning kantillfällig somavvara
flödes-hjälpmedbelyseskontraktet går Dettatidsbegränsade ut. av

visar1997. Hanarbetskrañsundersökningen i Farm attfråndata av
rekryteradesbörjan 1995kvartal inyanställdafast500158 avper
hade 16 600000dessa 44anställda. Avfrån tillfälligtinternt44 000

projektanställning ochvikariat, 7007provanställning, 11 400haft
tyderdata1997:35. Dessavid behov Farm,kallats000 tidigare4

före-viktig rolljobb spelartillfälliga närrekrytering viainternatt en
svenska arbets-denanställning påtill fastpersonalrekryterartag

marknaden.

arbetskraflsgrupperolikaförTillfälliga arbeten

demografi hurarbetenasde tillfälligaviktig aspekt ärEn avannan
till förekomstenorsakolika åldersgrupper. Enfördelar sig mellande

sådanavi diskuteratkan,tidsbegränsade arbeten attvaraovan,somav
fastatillinkörsportochprovanställningararbeten fungerar somsom

bland ungdomar,vanligaresig deskulle då förväntajobb. Man äratt
ocksåäldre.bland Dettaarbetsmarknaden, ärvilka på in änvägär
blandvanligaresannoliktutifrån detskulle förvänta sigvad ärattman

arbeten,tillfälligavill hafaktisktäldreblandungdomar än att man
be-studier. Figur 10.4medochkombinerakan bravilka gå att varva

tidsbegränsademedandelenbland ungdomarkräftar det äratt som
ungdomarnaanställdadehälftenanställningar Uppemotstörst.är av

falletdettadetunder1996,sådana anställningarår hade16-24 att var
för cirkaoch25-54 åri ålderntio anställdaför cirkabara en aven av

de atyp-det såUppenbarligeni åldern 55-64 år. är atttjugo anställda
typiskaellernormalablikommittidsbegränsade jobbeniska, att

arbetslöshet. Dethöga ärmed dess1990-taletunderbland ungdomar
varierattillfälliga jobbandelen med mestför ungdomarnaockså som

studerade perioden.under den

265



Inga Persson

Figur 10.4 Andel de anställda olika åldersgrupperiav harsom
tidsbegränsad anställning procent, 1987-1996.

Andel70

1987 1988 1989 1990 1991

Källa: Arbetskrañsundersökningama, årsmedeltal.

Figur 10.5 visar ingående hur utvecklingen åldernmer över vad gäller
andelen med tidsbegränsade arbeten för kvinnorut respekti-ser unga

för Det framgårmän. förutomve underunga att gymnasieåldem, så är
andelen med tillfälligt arbete påtagligt högre för kvinnor förän män.
Andelen minskar dock med åldern både för de kvinnorna och deunga

männen, snabbare och tillunga lägre nivåer förmen de männen.unga
För 25-29män år uppgår andelen med tillfälliga jobb till 16 procent
under det den för kvinnoratt i åldern 25-29 år fortfarandeunga såär
hög 26 procent.som

Ålderspro/ilenFigur 10.5 för andelen med tillfälliga jobb bland anställda
ungdomar, 1996.

kvinnor
-män1 u .-

Ålderä24

Källa: Arbetskrañsundersökningama, årsmedeltal.

Även sannolikheten förom anställdaatt skall ha tillfälligtunga ett ar-
bete mycketär högre förän äldre, så det viktigtär framhålla deatt att
äldre i arbetskraften så mångaär fler fördelningenatt mellan ochunga
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äldre bland tillfälligt jobbantalet anställda har kommerett attsom se
helt annorlunda Bl.a. fåttungdomarna svårareut. över-att attgenom
huvudtaget få anställning idag flerdet betydligt äldreär änen yngre

tillfälligt anställda se figur 10.6.ärsom

Figur 10.6 Antalet med tillfälliga jobb, 1987, 1991 och 1996.personer

Antal200000
180000.

160000-
140000-

16-24mänaä120000-
16-24kvinnorI

100000-
25-64män

a 25-64kvinnor

aa
1987 1991 1996

Källa: Arbetskraftsundersökningama, årsmedeltal.

detAtt vanligt från arbetslöshet till arbete viaär går tillfälli-vägenatt
jobb bekräftas data rörande de arbetslösa lämnat arbetslös-ga av som

anställning."heten finna visar sådanaFör 1996 dataatt attgenom en
bland ungdomar 16-24 år arbetslösa vid viss tidpunkt såsom var en
hade 23 hittat arbete då de intervjuades kvartal Iprocent ett ett senare.
60 fallen det dock tillfälligt arbete. Blandprocent ettav var vuxna ar-
betslösa 25-54 år hade 17 anställning kvartalprocent etten senare -
i fallen65 rörde det sig tillfälligt arbete. Denprocent ett storaav om
andelen tillfälliga arbeten inte bara 90-talsfenomen. 1987är ett var
cirka de efter75 kvartal erhållna anställningama tillfäl-procent ettav
liga både för och arbetslösa. skiljer sigDet är attunga vuxna som
1987 hade andel både de arbetslösa 41 procent ochstörreen av unga
de arbetslösa 29 funnit jobb kvartalprocent ett ettvuxna senare.

konstateradeOvan anledning till andelen med tillfälli-att atten
jobb kan skilja sig mellan olika arbetskraftskategorier kan attga vara

dessa skiljer sig vad gäller tillgången till alternativ. Sådana skillnader
kan tänkas föreligga mellan svenskar och invandrare och mellant.ex.
arbetskrafti olika regioner. 1996 andelen med tillfälliga jobb 44var

blend anställda 16-24 år med utländskt medbor-procent mänunga

n För ingånde analys arbetslösakvinnors och fastaövergångar tillmänsen av re-
spektive tillfelligajobb, ThoursiesAnna kapitel i denna volym.se
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garskap, vilket jämföraskan med andel bland40 procent samt-en
år.liga i åldern 16-24män Skillnaderna således inte specielltvar

och detsamma gällde för kvinnor;stora andelen för kvin-unga unga
med utländskt medborgarskap uppgick till vilket57 kannor procent,

jämföras med andel på 54 för samtliga kvinnor. Där-procenten unga
skillnaderna för invandrareemot större 25-64 år. Blandvar vuxna

utländska medborgare uppgick andelen de anställda hade till-av som
fälliga jobb till 22 för och till för21 kvinnor-männenprocent procent

vilket kan jämföras med andel 8 för samtligana, procent mänen
respektive andel på 11 för samtliga kvinnor. Blandprocenten vuxna

med andra ord tillfälliga arbeten ungefär dubbelt så vanliga blandvar
utländska medborgare. regionalaDe skillnaderna däremot inte såär

Bland anställda i skogslänen uppgickstora. andelen med tillfälliga
jobb till1996 15 vilket inte markant högre i storstads-procent, änvar
länen och övriga län for vilka andelen 13,5 procent.var

Andelen med tillfälliga arbeten också mycket olika för del-utser
tidsarbetande och heltidsarbetande. 1996 hade fyra deltidsar-ca en av
betande, enbart tio heltidsarbetande tidsbegränsademen ca en av an-
ställningar. Andelen med tillfälliga jobb speciellt hög bland del-var
tidsarbetande 37 dem hade tidsbegränsadmän. anställ-procent av en
ning, Ävenjämfört med 21 bland deltidsarbetande kvinnor. iprocent
den svenska ekonomin således atypiska arbeten ofta atypiskaär i mer

dimension samtidigt,än såsom här både tidsbegränsade ocht.ex.en
deltid.
Från välfärdssynpunkt det centralt huruvida tillfälliga jobbär

också tillfälliga i individemasär liv eller vissa individer tenderarom
fastna i detta slags arbeten. En viss belysningatt detta i Farmav ges

1997 utifrån flödesdata från arbetskraftsundersökningama. demAv
hade tillfälligt arbete första kvartalet hade1995 69ettsom procent av

och 79männen kvinnorna fortfarande sådant arbeteprocent ett ettav
kvartal 17 och 8 kvinnornamännenprocent procentsenare. av av
hade erhållit fast anställning, 8 och 7männenprocent procentav av
kvinnorna hade blivit arbetslösa. resterande,De 6 bådeprocentca av

och kvinnorna, hademännen lämnat arbetskraften, för studier.t.ex.
Övergångssannolikheten till fast arbete för kvinnor med tillfälligt ar-
bete således, åtminstone under början år bara1995, hälftenvar av ca

den för män.av

12För ingående analys tillfälliga arbetenbland invandrare Eskil Waden-en mer av se
sjöskapitel i dennavolym.
l Andelama har beräknats utifrån Arbetskraftsundersökningen, årsmedeltal 1996, ta-
bell Som deltidsarbetande klassificeras de vanligen arbetar l-34 timmarsom per
vecka i huvudsyssla bisyssla och heltidsarbetandede vanligen arbetar+ som som
35 timmar eller vecka i huvudsyssla bisyssla.+mer per
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finns tillfälliga jobbenVar ekonomin dei

förvänta sig tillfäl-vi anledningOvan konstaterade det finns attattatt
andra.liga vanligare näringsgrenar i Stämmerarbeten i vissa änär

i fall arbetsgivarnadetta för Sverige och i ekonomin det såär somvar
speciellt utsträckninganvänder tidsbegränsade kontrakt isig storav

År flest inom den privata sek-tidsbegränsat anställda1996 antaletvar
kvin-och 123 000där de uppgick till 267 000 144 000 mäntorn ca

anställda medsektorn hade mångaden kommunalanor, ävenmen
och46 000 147 000tillfälliga jobb. de 193 0001996 mänvar ca

och 13 000kvinnor. jämföras med 29 16 000kan 000Det mänca
andelentillfälliga jobb. vi till dekvinnor statligt anställda med Ser av

jobb bildenhade tillfälliga bliranställda inom respektive sektor som
anställdaandel bland kommunaltannorlunda. dennaHögst män,var
kommunalttidsbegränsade jobb.bland vilka hade För20 procent an-

statligtBlandställda kvinnor andelen något lägre, 17 procent. an-var
kvinnorna till-ställda hade och12 14männenprocent procent avav

bland anställdafälliga andelenjobb. den privata sektornInom var
anställdaoch bland kvinnor 1511män procent.procent

respektive kvinnorTabell Antal och andel procent anställda10.4 män
1996.med tillfälliga arbeten olika årinom näringsgrenar

Näringsgren Män Kvinnor
% Antal Andel%Antal Andel

400 25,3fiske 900 19,8 2Jordbruk,skogsbruk 5o
8,933 200 5,9 17700Tillv, mineral energiprodutv av o

4 400 5,8300 5,1däravVerkstadsindustri 14
1700 10,6Byggverksamhet 24 600 15.3

100 14,910,9 40Handel kommunikationer 40 2000
29 600 15,4000 9,8däravhandel 21

800 12,5500 10,6 20företagstjänster 20Finansiellverksamhet,
500 15,523 700 22,0Utbildning forskningo

18,124,8 124900Vård 23 000o omsorg
300 24,0renhållning 700 23,6 3325Personl kulturellatjänster,0

10,08,2 9 9008 900Offentligförvaltning,m.m.
100Uppgift 400saknas --
500 15,811,9 282206200Summa

Arbetskrañsundersökningama, ärsmedeltal 1996.Källa:

tidsbegränsadeharde anställdaTabell visar hur andelen10.4 somav
respektiveför kvinnor Dearbeten varierar med näringsgren män.

genomsnittet 11,9liggernäringsgrenar har andelar översom som
kvinnor tenderarförför respektive 15,8 attmän, procentprocent vara

byggverksam-Undantaget främstdesamma för kvinnor och ärmän.
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het. Näringsgrenar där 20-25 de anställda har tillfälligaprocent av
jobb för både kvinnorär, och jordbruk, skogsbruk och fiske,män,
vård och personliga och kulturella tjänster.samt För männenomsorg
gäller detta dessutom för utbildning och forskning, där 22 procent av
de anställda har tidsbegränsademännen kontrakt under det andelenatt
for kvinnor 16 Antalsmässigtär det dock tillverknings-procent. är
industrin och handel och kommunikation for flest tillfälli-som svarar

jobb bland Bland kvinnornamännen. dominerar vård- ochga om-
sorgssektom helt antalsmässigt; den för hela 44 procentsvarar av
kvinnornas tillfälliga jobb. Men handeln, utbildningäven och forsk-
ning personliga och kulturella tjänstersamt näringsgrenar därär
många kvinnor har tidsbegränsade anställningar.

Ovan kom vi fram till på grund skillnader i fastaatt av
arbetskraftskostnader, i omfattningen företagsspeciñka human-av
kapitalinvesteringar så kan andelen tidsbegränsat anställdaetc. väntas
variera mellan olika yrkeskategorier. Tabell 10.5 bekräftar detta.
Andelen med tillfälliga arbeten låg, för både kvinnorär ocht.ex. män,
inom administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete, yrkes-ett
område där företagsspeciñk kunskap kan förmodas ha relativt stor
betydelse. Av intresse också andelenär med tillfälliga arbetenatt är
markant högre för kvinnor för vissaän yrkesområden,män inom
såsom tekniskt, och samhällsvetenskapligt arbetenatur- och kom-etc.
mersiellt arbete. Förmodligen har detta sin bakgrund i könssegre-
geting yrkesområdena,inom dvs. i kvinnor och segregeradeatt män är
vad gäller arbetsuppgifter och befattningar.

Tabell I 0.5 Antal och andel procent anställda respektive kvinnormän
med tillfälliga arbeten olika yrkesområdeninom 1 -sy7ernivå
år 1996.

Yrkesområde Män Kvinnor
Antal Andel% Antal Andel%

Tekn, samh-vetenskapl,natur-, human, 35 100 9,1 46 600 15,1
konst,militarb
Hälso, sjukv-arb,socialtarb 700 28,0 108100 19,0mm
Administr,kameralt,kontorsteknarb 17000 7,5 29 100 7,9
Kommersielltarbete 13700 9,3 28 900 17,9
Lantbruks-,skogs-,ñskeriarb 8 200 21,9 3 500 37,6
Transport- kommunikationsarb 18500 13,8 100000 16,4
Gruv-,stenbrytning,tillverknarb, 65 100 10,8 12300 10,9
maskinskötselmm
Servicearbete 26 500 44 000mm 21,9
Uppgiftsaknas 300 100- -
Summa 206200 11,9 282500 15,8
Källa: Arbetskraftsundersökningarna, årsmedeltal 1996.
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det flest kvinnor respektiveyrken harVilka absolut mänär settsom
tio vanligaste yrkena blandtillfälliga jobb Tabell visar demed 10.6

år 1996. Yrkena häranställda respektivetidsbegränsat kvinnor ärmän
yrkesklassi-återfinnsuppdelade tidigare deyrkena ärän sommer

femsig endast tio yrken2-siffemivå. visarñceringens s.k. Det att av
Äventio-i-topp lista.kvinnornasförekommer på både ochmännens

arbetsmarknaden finns detbland tillfälligt anställda den svenskapå
eftersåledes stark yrkessegregering kön.en

tidsbegränsatZ-szfernivå blandTabell vanligaste yrkena10. 6 De tio
1996.anställda respektive kvinnor årmän

Män Kvinnor
AntalYrke Antal Yrke

vårdaremfl 42200500 Förest,ledare, iMum-,betong-,lräarb,isolering, 17 socomsorg
glasmästeri

veterinärarb 39500exkl förskoll 16800 Hälso-,sjukv-arb,Pedagogisktarbete o
fritidsped

storhushállsarb 23100byggnadsmetalI-arb 14600 Hotell-,Verkstads- restaurant.0
Affärsbiträden 23000400Vägtratikarbmm

storhushállsarb exkl förskoll 2180010200 PedagogisktarbeteHotell-,restaurant-, o
fritidsped

500vårdare 9 500 Barnskötare 17Förest,ledare, mfli omsorg msoc
SM maskinskr-arb 17500Hälso, veterinärarb 8 Redovisn-,sekreterar-,sjukv-arb,

mm
15200700 StädareTeknisktarbete 7
10500Affärsbiträden 700 Förskoll fritidsped7 o

700 9 000Paketering,Iagerarb Relig-,Iitt-,joumaI-.konstn-arb7 mm
Arbetskraftsundersökningama, årsmedeltal 1996.Källa:

individdataSkattningar utijrån
kvinnorförekomsten tillfälliga arbeten blandhar vi studeratOvan av

de faktorer ålder,endast granska eller tvåoch män att avgenom en
betydelse i dettayrke, sektor förmodas ha Ietc. kan taget. av-som

statistiska skattningar,i formsnitt sammanfattande analysges en av
ha tidsbegränsatbaserade individdata, sannolikhetenpå hur ettattav

på individ-arbete påverkas Skattningama baserasolika faktorer.av
arbetskraftsunder-fråndata samtliga anställda år hämtade16-64över

deni januari representativt urvalsökningen dvs.1995, ett av sven-
år. studien 8050ska befolkningen Totalt ingår ii åldern 16-64 an-

logit-modell, där sannolik-ställda. skattade modellen s.k.Den är en
arbeteheten för tillfälligt och inte fastanställd ha utgörettatt etten

redovisas i Tabellden beroende variabeln. Skattningsresultaten 10.7
marginaleffekter.vi i form s.k.och har valt dematt presentera av

14 för projektetSkattningama har utförts David Edgerton inomdocent ramenav
1990-talet.socialförsäkringsområdet under"Effektema besparingsátgärderpáav
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Dessa har beräknats utifrån de för logitmodellen skattade parameter-
interaktionseffekteryvärdena inklusive Marginaleffektema visar

hur sannolikheten för den aktuella populationen ha tillfälligtatt ett ar-
bete ändras vid förändring på enhet i viss förklarande varia-en en en
bel t.ex. ålder för samtliga individer i populationen, respektive i de
fall då den förklarande variabeln s.k. dummy-variabelär viden en
kategoriförändring relativt jämförelsekategorin för samtliga individer

inte redan kategorin.i utgångsläget tillhör den studeradesom
De skattade marginaleffektema visar de faktorer påverkaratt som

sannolikheten ha tidsbegränsat arbeteatt nationalitetett ochärmest,
deltidsarbete. Icke-nordiskt medborgarskap istället för nordiskt ökar
andelen med tillfälligt arbete med 7 procentenheternästan och del-
tidsarbete istället för heltidsarbete ökar andelen med 12nästan pro-
centenheter. Andra faktorer ökar andelen med tillfälligt arbetesom
förhållandevis mycket ensamstående iställetär för giftatt ellervara
sambo, ha arbete inom yrkesområdena hälso-att ett och sjukvårds-
arbete, socialt arbete, pedagogiskt arbete och kameralt och kontors-
tekniskt arbete, näringsgrensmässigt haatt arbete inom hälsosek-ett

utbildningssektom eller andratorn, tjänstesektorer, högreatt vara
arbetaretjänsteman istället för anställd i den offent-samt att vara

Ökadliga sektorn istället för i den privata. ålder och ha småbarnatt
minskar däremot sannolikheten för tidsbegränsat arbete.

s Den slutliga specifikationen modellen har erhållits följandepå Först harsätt.av ett
preliminärt urval potentiella förklaringsvariabler gjorts dels utifrån teoretiskaav över-
väganden se avsnitt 10.3, dels utifrån vilka variabler finns tillgängliga i den ak-som
tuella databasen.En sökprocedur har sedan för välja de variabler inklusi-använts att

tänkbara interaktionseffekter minimerar det s.k. Schwarz-Bayes informa-ve som
tionskriterium. Detta innebär försiktighet bör iakttas vad gälleratt direkta hy-göraatt

utifrån standardfelen. denpotestest l slutliga modellen ingår enbart ålder, utbildning,
deltidsarbete och Övrigaoffentlig sektor s.k. huvudeffekter. variabler inklusivesom
kön ingår tvåvägs- eller trevägsinteraktioner. De skattadeparametervärdenasom och
deras standardfel kan erhållas från författaren.
6 De här presenterademarginaleñektema medelvärdet de för varjeutgör individav
predikterade marginaleffektema. Det bör påpekas effekterna krañigt icke-att är
linjära
n Förmodligen beror denna något oväntade förhöjda sannolikhet bl.a. på tidsbe-att
gränsadekontrakt vanliga blandär vissa kategorier högre tjänstemän, forsk-såsomav

och universitetslärare.are
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anställda ha tids-sannolikheten för populationenTabell I 7 Hur att ett
searbete påverkas olika faktorer a.begränsat notav

logitmodellutifån skattningarMarginalefekter beräknade av
interaktionseffekter.med

standardfelmarginaleflekt Genomsnittligtb GenomsnittligVariabler se not
procentenheter

Ålder 0,12-0,98
1,01-2,71Kön
1,220,37Utbildning

Civilstând 0,622,36
1,846,75Nationalitet

Yrkesomrâde 0,512,10
2,09 0,52Näringsgren

1,87,85Deltidsarbete
0,22-0,89Socioekonomisk Istatus
1,092,39Socioekonomiskstatus
1,323,87Offentligsektor
0,60-1,756Barns

8050observationerAntal
anställningtidsbegränsadvariabel:TidsbegränsadanställningNota Beroende

variabelförteckning:Notb
intervjutillfälletAldervidAlder:

kvinna,0Kön: 1 man
0 grundskolahögskoleutbildning, enbartUtbildning:1 gymnasieutbildningeller

Civilstând: ensamstående,0 sammanboende1 gifteller
0 ellerövrigtnordisktNationalitet: icke-nordisktmedborgarskap, svenskt1

medborgarskap
Yrkesområde: sjukvärdsarbete, arbetehälso- pedagogisktarbete,socialt1 och samt

övrigaadministrativtarbete,0 yrken
sjukvård, 0 övrigaövrigatjänster,1 hälso-och utbildningNäringsgren: samt

näringsgrenar
Deltidsarbetande: 01 deltid, heltid

1 lägretjänsteman,0 arbetareSocioekonomiskstatus
tjänsteman,0 arbetareSocioekonomisk 1 högrestatus
0 privatsektorOffentlig offentligsektor:1 sektor,

barns6år,0ejbams6årBarnsöår: 1

givetnegativ, dvs.kvinnarenodlade effektenDen är annatattav vara
haanställda kvinnorsannolikhethar anställda att ettänmän större

har till-kvinnorfleranställningskontrakt. Atttidsbegränsat mänän
överrepresenteradekvinnorsåledes påfälliga anställningar beror äratt

sannolikhetrelativt högvilkainom och kategorier harområden setten
skattningar, gällerdetta, enligt våratillfälliga jobb. Vi harför attsett

yrkesområdenaanställda inomi offentlig sektor,för anställdat.ex.
arbetepedagogisktochsjukvårdsarbete, socialt arbetehälso- och

Sammanfattningsvisdeltidsanställda.allra viktigast, förkanskesamt,
i form tids-atypiska jobbbekräftar således skattningarvåra att avom
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begränsade anställningar typiskaär för svenska kvinnor, så har detta
sin bakgrund i den starkt könssegregerade arbetsmarknaden, dvs. i att

och kvinnormän fördelar sig olika på arbetsmarknaden vad gäller
sektorer, näringsgrenar, yrken, positioner och arbetstider.

10.5 Deltidsarbetslösheten i Sverige

Förutom de tillfälliga jobben det kanske främstär deltidsarbetet som
fokuserats i den europiska diskussionen atypiska jobb. Menom som
konstaterades redan inledningsvis långa deltiderär sedan länge väl
etablerade den svenska arbetsmarknaden och, jämfört med i många
andra länder, väl reglerade vad gäller anställningsskydd, sociala för-
måner Från välfärdssynpunktetc. det därför i detär svenska fallet det

de anställda icke önskade deltidsarbetet, deltidsarbetslösheten,av
bör stå i för intresset och vicentrum här kommersom ägnaattsom

åt.oss

Vilka deltidsarbetslösaär

Figur 10.7 visar hur antalet deltidsarbetslösa utvecklats under perio-
1987-1996.den Deltidsarbetslösa används här beteckning påsom

anställda vilka i arbetskraftsundersökni-ngama uppgivit de arbetaratt
mindre de skulle viljaän arbetsmarknadsskäl.göra Denav genom-
snittligt önskade ökningen arbetstiden 13-14 timmarär veckaav per
för både deltidsarbetslösa och kvinnor ochmän 11-12 timmarunga

vecka för deltidsarbetslösa och kvinnor.per mänvuxna

Figur 10. 7 Antal deltidsarbetslösa olika demografiskai grupper,
98I 7-1996.

Antal

16-24-tmän
-kvinnor16-24- - - -

25-64män---- - -
-kvinnor25-64- --

-

Källa: Arbetskraftsundersökningama, årsmedeltal.

18Uppgifter tillfälliga arbeten finns i Arbetskraftsundersökningamaom först fr.o.m.
1987 se ovan. Vi har därför valt detta är startpunkt för vår analysäven del-som avtidsarbetslösheten.
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totaltFrån nivå på minskade antalet deltidsar-200 000 år 1987en ca
betslösa under högkonjunkturen 1980-talet föri slutet lägstattav som

år 1989. hälften 000 de deltidsarbetslösa160 000 Drygt 85vara av
1989 kvinnor i åldern Nedgången i ekonomin de följan-25-64 år.var
de åren ledde till kraftig ökning inte enbart heltidsarbetslöshet-en av
en deltidsarbetslösheten; antalet deltidsarbetslösa ökadeävenutan av
gradvis till nivån den låg mitten330 000 där sedan kvar under av
1990-talet. Antalet deltidsarbetslösa både förökade ochunga vuxna
och både för och kvinnor figur 10.7. Absolut detsemän sett var
dock de kvinnorna drabbades hårdast; antalet deltids-vuxna som
arbetslösa kvinnor i åldern 25-64 år ökade med 100 000 underca
1990-talet. i relationSatt till antalet deltidsarbetande i respektive

bilden dock deltidsarbetandeannorlunda Andelen deut.grupp ser av
sig deltidsarbetslösa ungefär lika1996 storsom uppgav vara var

bland deltidsarbetande 54 bland deltidsarbet-procentmänunga som
procent.1°ande kvinnor 52 Bland deltidsarbetande i åldernmänunga

25-54 år det hela 64 deltidsarbetslösa under detprocentvar som var
andelen bland deltidsarbetande kvinnor år25-54 33att procent.var

deltidsarbetslöshet,Att absolut typiskt kvinnofenomenärsett, ett
hänger således med antalet deltidsarbetande kvin-attsamman vuxna

många jämförtså med antalet deltidsarbetandeär män.nor vuxna
Ökningen antalet deltidsarbetslösa under 1990-talet beror för-av

modligen främst på den vikande efterfrågan i ekonomin, vilken dels
kan fördelatsha ut fler anställda deltidsarbetslöshet ettöver genom
slags ofrivillig arbetsdelning dels kan ha lett till kostnadspress och
Ökad bemanning med deltidsarbetande vilka egentligen skulle ha ve-
lat heltid.arbeta Variationen emellertid tilltiden kan ocksåöver en
del hatänkas samband med villkoren ifor deltidsarbetslösa arbetslös-
hetsforsäkringen. villkorDessa ändrades vid flera tillfällen under den
studerade perioden Olli, maximalase 1996. Från 1984 rådde samma
ersättningstid för andra arbets-300 dagar for deltidsarbetslösa som
lösa, ändrades ersättningstiden för deltidsarbetslösa till1987men
maximum dagar. villkoren gäller ersättningstider150 1993 blev vad
åter desamma for deltidsarbetslösa for andra arbetslösa. Undersom
1995 skärptes dock villkoren för deltidsarbetslösa åter denattgenom

vid ersättningsperiods tillsvidareanställ-utgång fortsattesom en en
ning på deltid inte längre hade ersättningsperiod.till Figurrätt en ny

19Andelama beräknats utifrån Arbetskrañsundersökning-har tabellerna 7 och 15A i
årsmedeltal 1996. Uppgifterna deltidsarbetslösa anställdaantaletarna, avser somom

arbetar färre timmar de önskar Uppgifternaarbetsmarknadsskäl. antaletän omga.
deltidsarbetande sysselsattamed vanligen arbetad tid timmarpå 1-34avser en per
vecka. Bland de sysselsatta deltidsarbetande, bland de anställda deltids-men
arbetslösa, ingår således egenföretagare arbetar deltid.även som
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visar10.7 den ökningen antalet deltidsarbetslösa ägdeatt stora av rum
innan de villkoren infördes det1993, kan integenerösa ute-mer men
slutas del den fortsatta ökningen antalet deltidsarbetslösaatt en av av

kvinnor under åren 1993-1995 berodde på samspel medettvuxna
försäkringsvillkoren. nedskämingstiderI kan arbetsdelning, delvisen
finansierad via arbetslöshetsförsäkringen, ha varit attraktiv lösningen
för såväl arbetsgivare arbetstagare. Villkoren för deltidsarbets-som
lösa i arbetslöshetsförsäkringen kan också ha underlättat för arbets-
givarna rekrytera personal till deltidsanställningar under dennaatt
period.

Var ekonomin finns de deltidsarbetslösaz

I avsnitt konstaterade10.3 vi arbetsgivamas efterfrågan deltids-att
anställningar vilken kan förmodas det avgörande vad gäller ofri-vara
villigt deltidsarbete har sin bakgrund i efterfråge-, produktions- och
kostnadsförhållanden, vilka kan variera bl.a. mellan olikaväntas när-
ingsgrenar. kom vi framT.ex. till det fanns skäl förvänta sigatt att en
hög efterfrågan på deltidsanställningar inom delar tjänstesektom.av

deltidsarbetslöshetMen kan naturligtvis också ha sin bakgrund i till-
fälliga efterfrågenedgångar och bl.a. för arbetsgivarensättett attvara
hantera efterfrågevariationer förlora anställda med värdefulla,utan att
företagsspecifika kunskaper. Tabell 10.8 visar i ekonomin, när-var
ingsgrensmässigt, deltidsarbetet respektive deltidsarbetslöshetensom

Återigenomfattande. bekräftasär kvantitativt domineras såvälatt sett
deltidsarbetet deltidsarbetslösheten kvinnor. samtligaI när-som av
ingsgrenar byggverksamhet antalet deltidsarbetandeutom kvinnorär
fler antalet deltidsarbetandeän Hypotesen tjänstesektom be-män. om
kräftas; antalet deltidsarbetande mycket inom främst vård ochär stort

inom handeln, finansiell verksamhet,även utbildningomsorg, men
och forskning och personliga och kulturella tjänster. framgårdetMen
också deltidsarbetet inom dessa sektorer kvinnofenomen;att är ett
antalet deltidsarbetande uppgår endast till 125 000 jämföramän attca
med drygt 600 000 deltidsarbetande kvinnor.

20Se också Anna Thoursies kapitel i dennavolym.
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deltidsarbetande, antalet deltidsarbetslösa andelenTabell 0.8 Antalet1 samt
deltidsarbetande deltidsarbetslösa procentde iärsomav

olika respektive kvinnor, 1996.näringsgrenar, män

KvinnorNäringsgren Män
Deltids- Deltids- Andeldeltids-Deltids- Andeldeltids-Deltids-

arbetslösaarbetslösa arbetandearbetslösaarbetslösaarbetande
nota not b % not cnota not b % not c

Jordbruk,skogsbrukfiske 100 200 10,8 12400 1 800 14,510
18,9Tillv, mineral 500 13B00 36,8 62300 800utv 37av o

energiprod
däravVerkstadsindustri 900 300 33,3 20 800 3 000 14,415 5

Byggverksamhet 000 100 400 1500 20,35 46,4 7
Handel kommunikationer 100 22600 55,0 124100 43000 34,641o

400 35 600 35,5däravhandel 23 200 9 900 42,7 100
27,0Finansiellverksamhet, 24800 10400 41,9 700 1560057

företagstjänster
200 22200 36,3Utbildningforskning 14400 6 400 44,4o

Vård 327600 117900 36,018B00 200 59,6omsorgo
Personl kulturellatjänster, 26700 13000 48,7 68200 22400 32,80
renhållning

600 22300 21,1Offentligförvaltning, 3 300 43,4 4 7007mm.
Uppgiftsaknas 400 100 300 100 --
Summa 193500 87300 45,1 743600 240900 32,4
Nota sysselsatta16-64 1-34med vanligenarbetadtid timmar vecka.en per
Notb Anställda16-64 är arbetarfärre än arbetsmalknadsskâltimmar deönskarsom av
Notc Antaldeltidsarbetslösa definitionenprooentandelantaletdeltidsarbetandeenligtsom av

i a och bnot not ovan
Källa: Arbetskrañsundersökningama, ársmedeltal 1996.

Även antalet deltidsarbetslösa, koncentrera-både kvinnor och män, är
de till tjänstesektom dominerarse tabell Bland kvinnorna vård10.8.
och 120 000 deltidsarbetslösa och handeln ca 000ca 35omsorg
deltidsarbetslösa. Bland vård och inte alls likamännen väger omsorg

och kommunikationeröverflyglas handel ca 23 000tungt utan av
deltidsarbetslösa, tillverkningsindustrin deltidsarbetslösaca 14 000

personliga deltidsarbetslö-och kulturella tjänster ca 13 000och m.m.
könssegregerade arbetsmarknaden slår således igenomsa. Den även

gäller i och kvinnornavad ekonomin de deltidsarbetslösa männenvar
utsträckning deltidsarbetetåterñnnes. Tabell visar också i vilken10.8

ofrivilligt respektiveinom olika näringsgrenar for kvinnorär män.
skogsbruk och fiskesamtliga jordbruk,Inom näringsgrenar utom är

flerandelen de skulle vilja arbetadeltidsarbetande männenav som
timmar högre för kvinnorna. Medanmotsvarande andel 4-5 10än av

detta för bara drygtdeltidsarbetande skulle vilja arbeta gällermän mer
deltidsarbetande10 kvinnor.3 av
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Avslutning10.6

Arbetsmarknadema i Europa genomgår idag omvandling i anslut-en
ning till industrisamhällets strukturer och betingelser förändras.att
Tjänstesektoms tillväxt, globaliseringen världsekonomin, ökadav
konkurrens och kostnadspress förändrad arbetsorganisation fårsamt
konsekvenser också för vilka slags anställningskontrakt efterfrå-som

och sluts arbetsmarknaden. Den ökade omfattningen andragas av
slags anställningskontrakt det traditionella fasta helårs- och hel-än
tidsarbetet har i den europeiska debatten diskuterats under rubriken
atypiska arbeten. Sverige förstI det under 1990-talets sysselsätt-är
ningskris utvecklingen ökad betydelse för atypiska arbetenmotsom
kommit allvarpå uppmärksammas och problematiseras. Vår jäm-att
förelse situationen i Sverige i mitten 1990-talet med den i övri-av av

EU-länder visar bl.a. deltidsarbetet relativt omfattande i Sve-ärattga
rige andelen deltidsarbetande högre enbart i Nederländernaär och

andelen ofrivilligt deltidsarbete förhållandevis högatt andelen lig-är
EU-genomsnittet, fem EU-ländemaöver har högre andel-ger men av

ofrivilligt deltidsarbetande Sverige. Andelen tidsbegränsadeänar
jobb i Sverige 12 liggerprocent ungefär på den genomsnittliga EU-
nivån ll förprocent, relativt mycket hög andel ca 80settmen en
procent dem har tillfälliga jobb i Sverige detta ofrivilligt.ärav som
Detta tyder på förekomsten och utvecklingen atypiska arbetenatt av
kan behöva följas och analyseras i Sverige.även

Den fråga vi ställt i detta kapitel huruvida utvecklingstendenser-är
vad gäller atypiska jobb, formi tillfälliga arbeten och ofrivilligtna av

deltidsarbete, för svenska kvinnorär och ellermängemensamma om
dessa skapar form könssegregering arbetsmarknaden. Denen ny av
bild fram inte entydig;växer den visar såväl likheterärsom som
skillnader mellan könen. Andelen de anställda har tillfälligaav som
arbeten ligger under hela den studerade perioden högre för kvinnor än
för tidenmän, har ganska likartatmönstret föröver bådasett utmen
könen. För både och kvinnor tycks påmän vägenunga unga ar-
betsmarknaden under 1990-talet via tillfälligagå jobb, omfatt-men
ningen ochär utdragen förstörre kvinnor föränprocessen mer unga

Antalsmässigt det dockmän. de kvinnorna domi-ärunga vuxna som
bland de tillfälligt anställda i mitten 1990-talet och detta ärnerar av

fallet vad gällerän de deltidsarbetslösa. denna bemärkelseI kanmer
således de atypiska tillfälliga arbetena och, i högre grad, denän
atypiska deltidsarbetslösheten typiska för kvinnor.sägas vara

En ingående analys visar kvinnornas överrepresentationattmer
vad gäller tillfälliga jobb och deltidsarbetslöshet har sin bakgrund i
den starkt könssegregerade svenska arbetsmarknaden, dvs. i kvin-att
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och fördelar sig olika vad gäller sektorer,män näringsgrenar,nor yr-
ken och arbetstider. Skattningar baserade på individdata visar exem-
pelvis den renodlade effekten kvinna istället föratt manattav vara
på sannolikheten ha tidsbegränsat anställningskontraktatt ett är nega-
tiv. Istället det kvinnornas överrepresentation inom offentligär sektor,
inom vissa yrkesområden såsom hälso- och sjukvård, socialt arbete
och pedagogiskt arbete kanske allra viktigast, inom deltidsarbe-samt,

Ävenhar betydelse. vad gäller deltidsarbetslöshetentet slår köns-som
segregeringen vad gäller näringsgrenar igenom hårt. Bland kvinnorna
dominerar vård och vad gäller antalet deltidsarbetslösa underomsorg
det denna sektor inte alls lika vad gälleratt del-väger männenstungt
tidsarbetslöshet för dem överflyglas flera andra näringsgrenar.utan av
Påfallande både vad gäller de tillfälliga jobbenär, och deltidsarbets-
lösheten, den roll arbeten och yrken inom den offentligastora som
sektorn spelar for kvinnornas atypiska jobb och atypiska arbetslöshet.
Detta frågan i vilken utsträckning utvecklingen tillfälligareser av
jobb och deltidsarbetslöshet for kvinnor i den svenska ekonomin har
samband med ökad internationalisering och konkurrens. Viktiga för-
klaringsfaktorer verkar finnas vår dörr, i anställnings-närmare egen
politik och arbetsorganisation inom verksamheter i den offentliga sek-

Detta borde också innebära möjligheternatorn. påverka ochatt att
den framtida utvecklingen svenska kvinnorsstyra atypiska arbetenav

och atypiska arbetslöshet förhållandevisär stora.
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JONAS HÖÖG

Kvinnors11.1 och utträde frånmäns

arbetsmarknaden referensramen-

Inledning
innebärVad utträde från arbetsmarknaden harDet länge upplevts

självklarhet vi skall kunna i pension och inte längre be-attsom en
höva stå till arbetsmarknadens förfogande efter viss ålder. Det ären

tillkämpatsrätt rad socialpolitiska reformer fören attsom genom en
skydda gamla och och för alla möjlighet tillatt tryggsvaga ge en en
ålderdom och undvika de slitit helt liv skall bli påatt ett sattasom
undantag på ålders höst.

de flesta industrialiseradeI länder har dock arbetskraftsdeltagan-
det bland äldre människor minskat kraftigt under lång tid, betydligt

vad skulle motiverasän de mål 1900-talets socialamer som av som
reformpolitik Detta fenomen har uppmärksammats interna-satte upp.
tionellt och beskrivits de genomgripande strukturellamestsom en av
förändringarna på arbetsmarknaden de 25 åren Kohlisenaste
Rein, 1991. Mellan 1971 och hade1995 exempelvis det manliga ar-
betsmarknadsdeltagandet i åldern i55-64 år Holland och Frankrike
sjunkit med mellan 35 och 40 procentenheter. Samma utveckling,
dock något mindre markant kan i majoritet de övrigases en av euro-
peiska länderna Guillemard, 1997. inte längre självklartDet är att
ålderspensionen den tidpunkt i livet människor övergår frånär när ett
aktivt yrkesliv till tillbakadraget liv pensionär. Genomett mer som
förekomsten andra eller det också kallas early exit-utvägar,av som
alternativ, lämnar växande andel människor arbetskraften i arbets-en
för ålder, d.v.s före den normala ålderspensionen vid 65 år. Sverige
har vid internationell jämförelse fortfarande relativt högtetten ar-
betskraftsdeltagande bland äldre, också hos kan minsk-men oss en
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ning faktiskaDen genomsnittliga pensionsåldem i Sverige beräk-ses.
idag till år.58nas ca

Exitaltemativen kan uppträda i skilda former i olika länder, men
de underlättar utträdet från arbetsmarknaden.ärgemensamt att Ex-

empel på exitaltemativ förtidspension medicinska och arbets-är av
marknadsmässiga orsaker, deltidspensioner, avtalspensioner, arbets-
skadeersättningar Wadensjö, 1995. sällan utnyttjasInte kom-etc. en
bination olika alternativ för möjliggöra förtida avgång frånattav en
aktivt förvärvsarbete. Den vanligaste formen förtida utträde frånav
arbetsmarknaden i Sverige dock förtidspensionering via det offent-är
liga systemet.

Vi kvinnors och positioner arbetsmarknadenvet att mäns är
mycket olika. Sysselsättningsfrekvensen för respektive kön skiljer sig
inte så dramatiskt, åtminstone inte i internationellt perspektiv.ett

fördelasDäremot kvinnor och mycket olika på arbetsmarkna-män
dens olika näringsgrenar och i arbetsorganisationemas hierarkier.
Kvinnor har oftare omvårdande och servicejobb, ofta i offentlig regi
och bemannar i utsträckning de lägsta positionernastörre iän män
hierarkin på arbetsplatsen. Förändringar sker i detta avseendeäven

jämlik relation mellan könen. detTrots återstårmot en storamer
olikheter mellan kvinnor och vilket det möjligt allt-män, gör att utan
för risk fel utifrån människas könstor antagandeatt ta göra etten om
yrke och Om finnsdet skillnader mellan kvinnor och män närrang.

i arbete hur det dåär tvingas lämna arbetsmarkna-är närman man
den Finns här också skillnader mellan kvinnor och män Om arbete

tillgång det gällerär försörjning, sociala relationernär och livsme-en
ning borde för tidigt avbrytande yrkeskarriären oför-ett av ses som
delaktigt. Vi kvinnor, förtidspension, lämnarvet att genom numera
arbetsmarknaden i högre utsträckning både i absoluta ochän män,
relativa tal se diagram och11.1 Vad11.3. beror detta förhållande

Ärpå det föruttryck diskriminering kvinnor i denett gentemot me-
ningen kvinnor mindre chanser behålla sin positionatt attges ar-
betsmarknaden eller finns andra förklaringar till överrepresentationen

kvinnor bland förtidspensionärema.av

Forskning förtidspensionering Sverigezom

Förtidspension innebär individer avslutar sitt förvärvs aktiva liv iatt
förtid. Denna selektionsprocess och dess förändring tid uniköver ger
information vilka arbetslivet till för. Med utgångspunkt iärom
denna kunskap kan vi diskutera de faktorer begränsar ellersom un-

För detaljerad genomgång Höög 1989 eller Höög Stattin 1994.en mer se
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individer behålla sina jobb/stanna påderlättar möjligheterna för att
ekonomisktarbetsmarknaden. förändringar tekniskt,Strukturella av

befattningar och kompetenskravoch politiskt slag vilkapåverkar som
försvinner. Individemasformas i samhälle och vilka arbetenett som

fysiskabestäms deförutsättningar bemanna dessa positioneratt av
utvecklar. mellanoch mentala förmågor de besitter och I mötetsom

arbetstillfällen uppstårarbetskraften och samhälles utbudett ur-av
de egenskaperoch diskrimineringsprocesser preciserarvals- somsom

individens yrkesverksamma liv skerkrävs för in. Underatt passa
initialt hade. ned-också nedbrytning de förmågor hon Dennaen av

förutsättningar beman-brytning och inaktualisering individens attav
slumpmässigtarbetsmarknadens positioner sker intenågon utanna av

till både arbetsmiljöer individen och till hennesknuten deär möter
utveckling.egen

socialförsäk-denna ständigt pågående selektionsprocess griperI
ringssystemen och reglerar förutsättningarna försörja sigatt an-

fördelaktigaarbete. Om regimer och regelsystemsätt ärännat genom
utanför arbetsmarknadentalar det för antalet försörjer sigatt som

förutsättningar kan deökar, sådana bringaärom ogynnsammamen
till minimum. Reglerna för förtidspension blirdenna iettner grupp

detta naturligtvis särskilt viktiga.sammanhang Resonemanget kan
sammanfattas i attraktions- utstötningsfaktorerbegreppen och se fi-

11.1.gur

örtidspensionering referensram.Figur 1 I F en-

UTSTÖTNINGSFAKTORER AHRAKHONSFAKTORER
.tekniskKonjunktuxencdläggningar. lagstiftning4 förändring.förändringen erättningnivåeryrkcs- 43iaruktuxen.vakanser.Hynningstal. bcslutsxegler

aibetslithct.arbetsmiljö tillämmingorganisation,
;www

INDIVIDUELLA FAKTORER
xålder. iKön, socialbakgrund.utbild-: 3i" ningyrke.lñlsa.cgcnarlnlslöshel

FÖRTIDSPENSION
w Jl
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Utstötningsfaktorema refererar till egenskaper på arbetsmarknaden
tvingar människor lämna arbetskraften medan attraktions-attsom

faktorerna får människor sluta arbeta då det finns andra alternativatt
till försörjning upplevs lika eller attraktiva. Individ-som som mer
faktorerna differentierar individer med bättre och förutsätt-sämre
ningar på arbetsmarknaden.

denI empiriska forskningen förtidspensioneringamas orsaker iom
Sverige har stöd alla förklaringsfaktorer.getts Hanstre typerna av
Berglind 1977 hävdar med stöd i analys aggregerade kom-en av
mundata faktorer Sysselsättningsförändring och arbetslöshetatt som

de viktigaste förklaringarnaär till förtidspensionering. I en annan un-
dersökning finner Berglind fl. 1979 negativt samband mellanettm.
yrkens volymmässiga utveckling och förtidspensionering. Dessa re-
sultat stöd utstötningsresonemanget. Peter Hedström 1980ger
kommer i analys individdata fram till arbetslöshet haratten av egen

viss, ganska liten betydelse, medan den regionala arbetslös-en men
hetsnivån inte påverkar sannolikheten förtidspensioneras. Hed-att

i stället högström ålder och hälsa de viktigaste faktorer-att ärmenar
Eskil Wadensjö 1985 har studera betydelsen för-attna. genom av

ändrade regelssystem och ersättningsnivåer analyserat attraktionsfak-
kommerHan fram till såväl reglemastorer. utformningatt som er-

sättningsnivåema har betydelse föravsevärt sannolikhetenstörreen
förtidspensioneras vad arbetslöshetatt har.än Antoinette Hetzler och

Kjell Eriksson 1981, 1993 pekar på också tillämpningsmyndig-att
hetemas beteende har betydelse för vilka förtidspension.som ges
Specifika och tillfälliga åtgärder syftande till reducera antaletatt
långtidssjuka kan tillfälliga förändringar antalet nybeviljadege av
förtidspensioner. Så författarna fallet både vad gäller ök-ärmenar
ningen antalet under 1970-talet och det antalet förtids-storaav nya
pensionärer 1993.

Ett formulera attraktions/utslagningsprocessensättannat att är att
den bestående relaterade delsystem påverkar för-trese som av som

tidspensioneringsprocessen: arbetskraftens arbetsförmåga, utbudet av
arbetstillfällen och socialförsäkringssystemet figurse 11.2. Ju mer
allsidig och välutvecklad arbetsförmågan såväl den fysiska, kog-är -
nitiva, sociala den mentala desto chansen arbets-större är attsom -
kraften sysselsatt. flerJu arbetstillfällenär utbjuds ochsom mer
varierade och välanpassade dessa i förhållande till arbetskraftensär
förmåga, desto chansen de förtidspensioneradestörre är blir få. Juatt
lägre grad generositet i socialförsäkringssystemet ochav mer re-
striktiv handläggningen desto färre förtidspensionerär, kommer att
beviljas. Omvänt gäller naturligtvis sjunkande arbetsförmåga,att
minskat utbud arbetstillfällen och ökad generositet i välfårdssys-av
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innebär förtidspensionärerhögre andel och lägre syssel-temet en en
sättningsgrad. Relationen mellan kan beskrivas följandepåsystemen
sätt:

Figur örtidspensioneringens11.2 delsystemF tre

Attraktionsfaktorer hänför sig i huvudsak till regel- och beslutsnivån
medan utstötningsfaktorer förekommer både inom för indivi-ramen

arbetstillfällen.:dens arbetsförmåga och arbetsmarknadens utbud av
kapitlets sistaI avsnitt operationaliseras denna referensram till en mer

handgriplig analysmodell.

Metod

Sedan pågår1989 projekt vid Sociologiska institutionen vid Umeåett
universitet centrala syfte till förtidspensio-studera orsakerär attvars
nering. studie samtliga nybeviljadeEn förtidspensioner 1988 harav
följts motsvarande undersökning års förtids-1993upp nyaav en av

1997.3pensionärer. Projektet ursprungliga syftetavslutas hösten Det
med projektet, huvudsakligen studera förtidspensionäremas yrkes-att
bakgrund, mängd orsaker till förtids-har utvecklats till omfattaatt en
pensionering. gäller individuella orsaksfaktorer olika slag,Det av yr-
kes- och arbetsmarknadsmässiga orsaker kan knytasorsaker och som
till olika förändringar Studiensocialförsäkringssystemet.typer av av
har slags fall/kontroll design. Förtidspensionärema jämförs kon-en
tinuerligt med urval svenska befolkningen draget från Folk-denett ur

2På grund utrymmesbrist kan inte utvecklas här, kommer attresonemanget menav
utförligare i framtida författaren.presenteras texter av

Mikael disputerar förtidspensionering ochStattin januari 1998 avhandlingpå en om
arbetsmarknadstörändringar.
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och Bostadsräkningen 1985 respektive 1990. Oftast sker jämförelsen
med hjälp kalladeså risktal eller oddskvoter, vilka kanav ges en en-
kel tolkning förhöjd risk eller sannolikhet tillhöraattsom en grup-

förtidspensionärer, givet visst förhållande,ettpen t.ex. att ärman
kvinna eller Risktalen beräknas i SPSS med korstabeller ellerman.

regressionlogistisk

11.2. Utvecklingen förtidspensioneringen i Sverigeav

Under 1980-talet antalet nybeviljade förtidspensioner ochsteg sjuk-
bidrag till 50 000, drygtöver 54 000 år 1988. Mellanmest 1988som
och 1994 varierade sedan antalet kraftigt. En nedgång från 54 000 år
1988 till 49 500 år 1991 avlöstes stark uppgång till 62 500 årav en
1993 varefter antalet åter har sjunkit till 39 år200 1996. Fram till och
med pension/sjukbidragf1992 2/3 och l/2 Från och med 1993gavs
har 2/3 pension upphört 3/4 och l/4 förtidspension eller sjukbi-men
drag tillkommit. De partiella pensionerna/bidragen ökar kontinuerligt
och det företrädesvis kvinnorär tilldelas dessa. Totalt 41 procentsom

de nybeviljade pensionema 1995 partiella, bland kvinnornaärav är
andelen 46 procent.

Vi i diagram 11.1 ganska stadig nivå femtioser runt tusenen nya
förtidspensionärer fram till början 1990-talet då markant ryck-av en
ighet i utvecklingen kan konstateras. förstaEn reaktion på l990-talets
ekonomiska kris och strukturförändring tycks ha varit massiv förtids-
pensionering. Sedan har diskussionen och de sociala försäk-vänt
ringssystemen har tvingats banta kraftigt. Idag står debatten och vä-

huruvida förtidspensioneringama skall tillgripas redskapger ettsom
för minska arbetslösheten. Underatt tiden skapar både företag och
myndigheter förtidspensionslösningar inte registreras i denegna som
offentliga statistiken minskningän antalet sysselsattaannat som en av

60 år. Ytterligareöver anpassning till kravet begränsa social-atten
försäkringskostnadema, också reaktion på ökade ambitionermen en

rehabilitera anställda medatt nedsatt arbetsförmåga den ökningär av
partiella pensioner skett under 1990-talet och den motsvarandesom
minskningen heltidspensionema.av

4 l något fall beräknasrisktal enligt SIR standard incidence ratio. Den testade signi-
fikansnivån genomgåendeär 5 Eftersom förtidspensionsgruppenprocent. genom-
snittligt betydligt äldre,är åldersstandardiserasoftast materialet.
5Skälen till beviljar sjukbidrag iatt stället för förtidspension något oklara ochman är
tycks variera betydligt mellan olika försäkringskassan Till skillnad från förtidspen-
sionen skall omprövning sjukbidraget varje förår. Frågan tillfälletgörasen ärav
föremål för utredning inom Riksförsäkringsverket.
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Diagram 11.1 Nybeviüadeförticivpensioner och sjukbidrag bland kvinnor
och 1971-1995män

/m
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Eftersom fler individer förtidspensioneras antalet individerän som
lämnar förtidspensionen på grund ålderspension eller deattav genom
avlider har det totala antalet förtidspensionärer i befolkningen konti-
nuerligt ökat. flestaDe pensioner i pensionsstocken diagramse 11.2

fortfarandeär heltidspensioner, de partiella pensio-permanenta men
och bidragen har tidigare konstaterats ökat. De halva sjuk-nema som

bidragen, och särskilt de halva pensionema, har ökat depermanenta
15 åren. Andelen halvtidspensionersenaste bland kvinnorär större

Ökningen21 procent blandän 15 procent. dessamän av pen-
sionsformer också något snabbareär bland kvinnorna. Hela pensioner
har också ökat i absoluta tal dessas andel samtliga pensio-men av
ner/bidrag har minskat från 75 1977 till 67procent procentca ca
19967

6I fortsättningen hanterasalla förtidspensionsformer lika, dvs. hela och halva osv.
slås till törtidspensioner i de kommande analyserna. finnsDet emellertidsamman
skäl framgent granska eventuella skillnaderatt mellan hela och deltids- respektive

och tillfälliga pensioner med avseende individemaspermanenta på bakgrund.
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Diagram 11.2 Utvecklingen totala antalet förtidspensionerav
och sjukbidrag I 977-1996
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viktigEn aspekt det gäller förtidspensionsgruppensnär sammansätt-
ning den könsmässiga fördelningenär och här har det årengenom
skett förändringar. Kvinnornas andel detstora totala antalet nybe-av
viljade förtidspensionärer har ökat konstant under 1980-talet så att
kvinnorna i majoritet 53,4är 1996. diagramI 11.3procentnumera
åskådliggörs denna utveckling. Diagrammet visar proportionenatt
mellan förtidspensionärer och sysselsatta inom respektive kön ändrats

tid så det blandöver pensioneras mindreatt männen andelnu en av
de sysselsatta jämfört med bland kvinnorna. Uttryckt på ett sättannat

förvärvsintensitetenkan säga har utjämnats mellan ochatt mänman
kvinnor, medan andelen bland kvinnor förtidspensioneras harsom
ökat och andelen bland har minskat.män

Förtidspensionering förknippas traditionellt med den äldre delen
arbetskraften. Det har i debatten utvecklingen på arbetsmark-av om

naden under 1990-talet dock diskuterats huruvida de förtids-yngre
pensioneras i högre utsträckning tidigare. jämförelseEnän ålders-av
fördelningen mellan 1988 och 1993 års nybeviljade förtidspensionä-

redovisas i tabell l 1.1. Här vi dramatisk förändring harattrer ser en
skett det gäller de äldstanär 60-64 år. Från ha utgjort 48nästanatt

1988 har andel sjunkit tillprocent cirka 31 år 1993.procentgruppens
Däremot har andelama alla andra ålderskategorier ökat. Dennaav
förändring bryter den trend gällt under 1980-talet då demot som ny-
blivna förtidspensionäremas genomsnittsålder för varje år.steg
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FördelningenDiagram 11.3 kvinnor och bland förtidspensio-mänav nya
och bland de sysselsatta befolkningen 1971-1996inärer
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I utveckling kan för både och kvinnnor.stort sett männoterassamma
För har ökning skett i samtliga åldersintervall i den äld-män utomen

kvinnornasFör del har minskning skett iockså inter-sta gruppen. en
vallet medan55-59 âr andelarna ökat i åldersgrupperna därunder.

kraftigasteDen ökningen har inträffat i åldersintervallet år,45-49
med 5,4 procentenheter bland kvinnor och bland4,7 Dennamän.
kraftiga förändring skulle kunna hänga förändringarmed isamman
befolkningsstrukturen.

Tabell 11.1 1988 och förtidspensionärer1993 års fördelade efter könnya
Åldersfördel-och ålder jämförelse med befolkningssyfror.i

befolkningen gäller för 31/12 och 31/12 1992.ningen i I 987
Procent.

Ålder Män Kvinnor
1988 1993 +/- B61+/- 1988 1993 +l- Bet+/-

16-29 3,4 4,3 0,9 0,4 2,7 4,0 1,3 0,6
30-39 5,1 8,4 3,3 1,1 6,7 9,8 3,1 1,3
40-45 4,9 6,8 1,9 1,3 7,2 9,4 2,2 1,2
45-49 6,6 11,3 4,7 2,5 9,3 14,7 5,4 2,4
50-54 10,9 14,6 3,7 1,2 13,2 3,316,5 1,0
55-59 21,6 23,2 1,6 0,3 21,6 20,6 0,5-1,0
50-65 47,5 31,4 -16,1 0,8 39,2 24,9 -14,3 0,9
Antal/summa 24933 29169 11,7 2,6 27095 31564 11,6 3,3

Antaletförtidspensionärer lägre äni materialet i offentligstatistik.Dettaberor missari
matchningenmellanRFV-och FoBoata, vilket leder bortfall 1715 när FoB-ett personerav

används.data
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tabellI kan1l.1 också viss förändring i befolkningens ål-se en
derssammansättning mellan och vilket1988 1993, bidrar till förtids-
pensionärernas lägre genomsnittsålder. bara tillMen del. Noterbarten

antalet i åldersintervallen under år, undantagetär 45 deatt yngsta
bland kvinnorna, minskar andel i befolkningen ökar blandsom men
förtidspensionärema. Gruppen mellan och45 49 år har ökat mest

här har också skett ökning i befolkningen, den inteävenmen en om
lika Denna trend har hållit i sigär under åren efter 1993. Framstor.

till 1995 har andelama ökat för de och för dem mellan 50 ochyngsta
60 år medan andelen för dem sextio år har minskat.över

kan alltsåMan hävda det skett föryngring de nyblivnaatt en av
förtidspensionärema mellan åren 1988 och 1993 oberoendeärsom av
förändringar i befolkningens ålderssammansättning. Tänkbara förkla-
ringar till detta förtidspensionl arbetsmarknadsskälär bort-att av
fallit och därmed gjort det mindre lätt för år60 ochärpersoner som
däröver erhålla förtidspension, 2 förändrad strategi hos för-att en
säkringskassoma i utsträckning inriktat sigstörre pensione-som
ring mycket långa sjukfall då tvingas ned iäven åld-av om man

3 ökningen arbetslösheten bland de 4 pensione-rarna, av yngre,
ringar äldre med finansiering andra källor det offentligaänav ur so-
cialförsäkringssystemet, 5 striktare tillämpning sjukdomsbe-en av

leder till äldre med diffusa besvär får svåraregreppet erhållaatt att
pension 6 tecken på ökad social utslagning blandsamt ett en yngre
människor.

Förtidspensionäremas11.3 sjukdomsdiagnoser

För erhålla förtidspension krävs den sökandes arbetsförmågaatt att
nedsatts på grund medicinska skäl. förtidspensioneringNär ochav
utvecklingen antalet förtidspensionärer skall studeras, det därförärav

vikt undersöka vilka dessa medicinska orsakerstor Kvinnoratt är.av
och har olika konstitution, ocksåmän i utsträckning olikastormen
arbeten, varför fördelningen diagnoser bland och kvinnor imänav
olika yrken och olika sociala skikt mycket de besvär dessasäger om
drabbas och därför hel del dessa arbets- och livs-av en om gruppers
situation. Förändringar i diagnosbilden tid generellt och i olikaöver

kan också något förändringarsäga samhällelig nivågrupper om en
vad gäller förhållandet mellan hälsa, sjukdomsbegrepp och arbets-
marknad.

Indelningen i olika sjukdomsdiagnoser följer socialstyrelsens sjuk-
domsklassifikation olika huvudgrupper.17 Dessa hu-som rymmer
vudgrupper också indelade iär antal undergrupperett som mer pre-
cist sjukdomstyp. den följandeI redovisningen kommer huvud-anger
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indelningen diagnoser användas. Generellt kan detsägas äratt attav
sju diagnosgrupper dominerar såväl bland kvinnor män.som som
Den i särklass vanligaste diagnosen sjukdomar i musklerutgörs av
och skelett, inom vilken dagligt tal kallas belastningssjuk-det isom

förtidspensioneradesdomar hälften de 1988 hadeNäraryms. somav
diagnosen. dämäst ordningsföljd;den diagnoserna iDe största är psy-

kiska sjukdomar, cirkulationssjukdomar, sjukdomar i ochnervsystem
sinnesorgan andningsorganens sjukdomar. övriga diagnos-Desamt

samlade under övriga och cirka 10är utgörgrupperna gruppen pro-
diagnoserna. föreligger dock skillnader i diagnos-Detcent storaav

bilden mellan och kvinnor vilket illustreras i diagram 11.4.män
Diagnosgruppen muskuloskeletala sjukdomar frek-är avsevärt mer

bland kvinnor vilket också med fördelningenöverensstämmervent av
arbetsskadediagnoser Statistiska centralbyrån, 1985b. har iMännen
stället andel cirkulationssjukdomar och psykiska sjukdomar.störreen

i hjärt-Det gäller synnerhet och kärlsjukdomar dubbelt såärsom
bland övrigt diagnoserna likartade mellan könen.vanliga Imän. är

förtidspensionärernas4 De sjukdomsdiagnoserDiagram 1 nya
ochI 993 1988

ivrigaPsykiska Sjukdi Cirkuiaiions- Sjukdi Sjukdi Skadoroch
sjukdomar nervsystemsjukdomar amdn muskler iöigiin diagnoserorganen o

skelett
Män1988 Män1993 1988Kvinnor Kvinnor1993I l

l övriga ingårdiagnoser arbeismarknadsfalien.1988 10utgjordedessatotaltcirkagruppen
och 1993mindreänprocent halvprocent.en

Mellan 1988 och 1993 har vissa förändringar inträffat. har1993 ar-
betsmarknadsfallen i fallit bort. diagnoserna,Destort störstasett tre
psykiska störningar, cirkulationssjukdomar sjukdomar i musklersamt
och skelett tillsammans dominerande det året.är ännu mer senare
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Också studerar diagnosbilden olikai åldersgruppernär framgårman
diagrammet har förändringarna, förutom det gäller de äld-närav

varit begränsade. Psykisk sjukdom har blivit något vanligaresta,
bland dem Bland60 år. under 60 år har bara för-över småpersoner
ändringar inträffat. Beträffande sjukdomar i muskler och skelett har
dessa ökat i samtliga åldersgrupper för de äldsta där kraftigutom en

Ävenminskning skett. det gäller cirkulationssjukdomar kannär en
minskande andel konstateras bland 60-65åringama. harDet således
skett förändring avseende de äldsta förtidspensionäremas diagnos-en
fördelning mellan 1988 och Bland1993. dessa har det skett sprid-en
ning fler diagnoser. Möjligen kan dettaöver kopplas till det faktum

förtidspension arbetsmarknadsskäl inte längreatt p.g.a. ges.
Diagnosbilden varierar också beroende individen förvärvs-om

arbetat innan förtidspensioneringen eller inte. En slående skillnad är
andelen med diagnosen psykiska störningar betydligtatt är större

bland de inte förvärvsarbetat innan pensionen. Också det hängersom
med åldersskillnader. Medelåldern bland de inte för-samman som

värvsarbetat innan förtidspensioneringen lägreär avsevärt än genom-
snittet bland de förtidspensionerade och bland de förekommeryngre

tidigare diagnosen psykiska sjukdomar oftare.nämntssom
intressantEtt spörsmål beträffande diagnoser i vilken utsträck-är

ning sjukdomsbilden varierar mellan olika slags arbeten. Generellt är
sjukdomar inom alla yrkesområdenmännens i högre grad relaterade

till psykisk medan kvinnornas tycks orsakade hög be-stress vara av
lastning och förslitning vilket möjligen avspegling ochär mänsen av
kvinnors ställning i yrkesstrukturen. har oftareMän inom ochett

yrkesområde arbeten innebär för ekonomi ochsamma som ansvar
personal, medan kvinnorna oftare har arbeten innebär monotonasom
arbetsrörelser och lyft se också Höög Stattin, 1994.tunga

För del cirkulationsbesvär vanligast förekommandemännens iär
yrkesgrupper inbegriper administrativa arbetsuppgifter medan desom
muskuloskeletala besvären vanligare i manuella arbeten. Kvinnor-är

med administrativ yrkesbakgrund har oftare diagnosen psykiskana
störningar i stället för cirkulationsbesvär.

finns förutomDet kön och yrke ytterligare faktorer hängersom
med skillnader i diagnosmönster och det bl.a. individensärsamman

ställning i yrkeshierarkin tabellse 11.2. En granskningnärmare av
de dominerande diagnoserna, cirkulationssjukdomar och sjuk-mest
domar i muskler och skelett, visar andelen cirkulationssjukdomaratt
ökar bland både och kvinnor sig uppåt i yrkeshierar-män när rörman
kin. muskuloskeletalaDe vid jämförelse. Oavsett könavtar samma
förändras således sjukdomspanoramat med nivån i yrkeshierarkin. De
högre tjänstemännen har andel besvär kan tänkasstörreen som vara
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betingade psykisk och stillasittande, medan arbetarna harstressav en
fysisk belastning. finnsandel besvär kan relateras till Detstörre som

också samband mellan kön och sjukdomsorsak visar kvin-attett som
inom socialklass oftare har besvär i rörelseorganen ochnor samma

i cirkulationsorganen.männen

Tabell Nybeviüadefärtidspensioner sysselsatta med1988 100011.2 per
diagnos efter kön och socioekonomisk indelning SEIviss

SEl Clrkulationssjukdomar Muskuloskeletalasjukdomar
Män MänKvinnor Kvinnor

Arbetare
facklärda 1,8 0,9 6,2 11,2

Facklärda 1,5 0,6 6,65,5
10,3Alla 1,7 0.9 5,9arbetare

Tjänstemän
2,0 0,6 3,1 3,9Lägre

2,11,5 0,4 1,6Mellan
1,0 0,5 0,7 1,5Högre

2,9tjänstemän 1,5 0,5 1,7Alla
Företagare 1,9 0,8 3,9 4,5

2,1 0,8Jordbrukare 5,5 7,7

Förtidspensionärernas sociala bakgrund11.4

Familjesituation
del förtidspensionäremas speciella situation civilstånd ochEn rörav

tabell i olika familjesitua-etnicitet. I 11.3 redovisas andel individer
bland manliga kvinnliga förtidspensionärer. Jämförelsention och
mellan med och kvinnor befolkningen.igörs män

jämförelseTabell Civilstånd bland förtidspensionärer 993I11.3 inya
Åldersstandardiserat.befolkningenmed 16-64 år. Procent.

Civilstånd MänKvinnor
Förtidspensionärer Förtidspensionärer BefolkningBefolkning

Änka/änkling 2,6 0,7 0,62,1
16,6Gift 19,1 19,4 14,9barn

Gift 22,7 30,5 16,8 28,9har barn
24,2Ogift 19,4 16,7 31,3barn
15,2Ogift 15,6 15,8 13,2har barn
5,2Skild 7,9 5,0 8,2barn

Skild 3,0 2,7har barn 7,7 5,1
6,74,9 11,8uppgift 5,4

Summa 100 100 100100
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Både bland kvinnor och finns överrepresentaionmän ensamstå-en av
ende och frånskilda bland förtidspensionärema. Det dock betydligtär
vanligare kvinnliga förtidspensionärer har bam.att I viss mån dettaär
säkert avspegling förhållandet kvinnor oftare föratten tarav ansvar
barnen föräldrarna intenär sammanboende. Särskiltär tydligt dettaär
för frånskilda kvinnor. För del finnsmännens relativt hög andelen

har lämnat någon uppgift. kanDetta bero faktiska oklar-som
heter i familjesituationen troligt dessa svåraär att män är attmen mer
nå med den folk- och bostadsräkningartyp det här frågaärav som

Generellt, särskilt för gäller de lämnatmän, attom. men som upp-
gift innefattar hög andel med psykisk diagnos.en personer

finnsDet olika tolka sambanden mellansätt förtidspensionatt och
familjesituation. faktumDet lever i parförhållande,att giftett ärman
eller sambo, kan socialt skyddutgöra eller buffertett reduce-en som

risken bli förtidspensionär. Med detatt perspektivet blir den soci-rar
ala situationen i sig den faktor förklarar varför sammanboendesom
har lägre risk. Men sambandet kan också uttryck förses som en se-
lektionsprocess, i vilken med speciell sociala ellertyppersoner en av
psykiska problem i högre grad andra tvingas till ellerän väljer att
leva eller sådanEn tolkning innebär såledesensamma separera. att
den förtidspensioneras oftare har problem försvårarsom ettsom sam-
boendeförhållande. Anledningen till ensamboende har högre riskatt

således inte familjesituationenär i sig, de speciella egenskaperutan
utmärker de skiljer sig eller leversom som ensamma.

För studera den första tolkningenatt granskas i vilken utsträck-
ning de förtidspensionerats genomgått förändringar i sin familje-som
situation åren innan pensioneringen. familjenOm buffertutgör en

förhindrar förtidspension kan förändring från parboende tillsom en
ensamboende betraktas negativ utveckling eftersom buffertensom en
då försvinner. Det omvända gäller givetvis också.

andraDen tolkningen studeras undersöka det finnsattgenom om
skillnader i diagnos mellan samboende och dessaOm skil-ensamma.
jer sig åt finns det anledning misstänka benägenheten för-att att att
tidspensioneras kan förklaras hälsomässiga egenskaper ut-av som
märker olika civilstândsgrupper.

För 1988 års förtidspensionärer kan båda tolkningar-säga attman
får visst stöd. Personerett blivit förtidspensionerade harna som

oftare erfarit förändring i sin sociala situation mellan åren 1980en
och 1985 i omfattning destörre inte förtidspensionerats.än Dettasom
gäller framförallt och skillnadenmän uttalad för demär mest som
gått från parboende till ensamboende. Rörlighet håll, gåmotsatt att
från ensamboende till parboende, däremot ovanligare blandär för-
tidspensionärer. kvinnornaFör finns liknande tendens. Detta stö-en
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har betydelse för riskensociala situationender hypotesen den attatt
bli förtidspensionär.

får visst stöd. Diagnosgruppenselektion ocksåHypotesen ettom
ogifta blandstörningar bland eller skildapsykiska vanligare änär

kvinnor tydligt detta kanske förgifta för såväl Särskiltmän. ärsom
psykiskagifta där mindre tionde diagnosmän utgörs stör-än avvar

skild hade den dia-medan fjärde förtidspensionärningar somvar var
sjuk-Samtidigt dominerar för båda könen diagnosgruppengnosen.

mindre betydel-domar i muskler och skelett bland de gifta ärmen av
och skilda.för ogiftase

utkris-diagnosgruppen psykiska störningar studerasNär närmare
personlighets-talliseras fyra specifika diagnoser. Dessa är neuroser,

alkoholberoende. dessa fördeladestörningar, schizofreni Hur ärsamt
framgårbland kvinnor inom civilståndsgrupperoch olikamän ta-av

bell 11.4.
grund för förtidspension blandAlkoholberoende ligger oftare till

kvinnor. Bland frånskil-bland levermänmän än som ensamma, som
ogifta finns andel med alkoholberoende.da, eller änklingar storen

fyra huvuddiagno-de skilda tio de medBland männen är nära avav
psykiska störningar pensionerade resultat miss-ett avsen som

Ävenbruksproblem. för kvinnor föreligger tydliga skillnader mellan
civilståndsgruppema alkoholberoende betydligtandelen med ärmen
lägre för för könen dock andelenGemensamt medmännen. ärän att
alkoholproblem blandlägst giftaär personer.

"psykiskaTabell vanligaste diagnoserna11.4 De inom stör-gruppen
stabila fördelade"för socialtningar varitpersoner som

efter civilstånd förtidspensionärer.1988 års Procent.

KvinnorMän
ÄnkaÄnkling Ogift SkildDiagnos Gift Ogift GiftSkild

28 36 54 50Neuroser 54 24
4Personlighetsstörning 9 0 4 134 15 7

Schizofreni 2 16 4 3 4 4 25
640 1 3Alkoholberoende 6 16 32 7

Övrigtl 3819 38 2934 30 32
Summa 100 100 100100 100 100 100 100

568 1097 614 90Antal 1076 1924 19 1544

mellanföreligger alltså skillnader diagnosfördelning olikaDet istora
civilståndsgrupper, gäller psykiska problem.i synnerhet det Denär

7 innefattar: paranoia,Gruppen övrigt depression, affektiv psykos, reaktiv psykos,
utvecklingsstörning,drogmissbruk, psykofysiologiska krisreaktioner, lättreaktioner,

organiska psykoser ytterligare antal med begränsadprevalens.samt ett
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fallfrånskilda hälsoproble-och ogifta har i mångaär en annansom
bestämmande för huruvidamatik de gifta. kan i sinDettaän tur vara

således faktor förklararlever eller inte och denman ensam vara som
misstänkade ensamboendes förhöjda risktal. kan ocksåMan att per-

i gradmed vissa psykiska sjukdomar eller handikapp på-störresoner
med fysiskaverkas förändring familjesituationeni än personerav en

kombinationproblem. därför rimligt sigDet tänkaär att att aven
sjukdom i familjesituationenpsykisk eller missbruk och förändringar

leder till förhöjda risker förtidspensioneras.att
beträffande vilkenUtifrån detta kan avgörande slutsatsnågon av

de olika förklaringarna har effekt avseende risk förtids-störst attsom
knappast dras. Vad däremot står klart depensioneras är attsom en-

samståendes förhöjda förtidspensioneras inte enbartbenägenhet att
situation.kan förstås direkt individemas socialaresultatettsom av

Även individemas dessa egenskapers konsekvenseregenskaper och
vilken befinner sig betydelse.för i social situation harman

Etnicitet

har invandrarnas situation arbetsmarknaden uppmärk-På årsenare
arbetslösa och upplever de diskrimine-alltmer. Många är attsammats

arbetsförmågasöker jobb. tycks invandrarnasde Detnärras som om
inte de förväntningar arbetsgivarna har. Frågan har blandmotsvarar

uppmärksammats rörelsen Sverige 2000, där mängd fö-annat av en
och förvaltningar sig i kampamj för välin-retag engagerat en meren

uppfattningformerad invandrad arbetskraft. debatten har ocksåIom
för fördelarbegreppet mångfald lanserats, för uttryck deatt en ar-ge

betsmarknad ha.sig för invandrare kanöppnarsom
överrepresenterade blandtabell framgår invandrareAv 11.5 äratt

Bland kvinnligade lämnar arbetsmarknaden med förtidspension.som
förtidspensionärer födda utanför Sverige knapptandelenär personer

manligasju procentenheter fler deras andel i befolkningen. Blandän
förtidspensionärer knappt procentenhe-skillnaden något 8är större,

kvinnor gäller vilka natio-och skiljer sig också något detMän närter.
kvinnliga förtidspen-naliteter överrepresenterade. Blandärsom mer

nordborsionärer det sig övriga därochrör östeuropeer gruppenom
finländare finländare och in-inte ingår, medan det bland männen är

från icke-europeiska länder framträdande.vandrare ärsom mer

begreppet arbetsförmåga väldigt bred innebörd. IdagHär naturligtvis an-ges en
förklara invandrarevänds språk kanske illegitimt förpå många gånger sättett att

inkompetenta för vissa arbetsuppgifter.
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be-jämförelse medödelseland bland förtidspensionärerTabell iI F5 nya
och1993.folkningen 16-64 år Kvinnor män.

Åldersstandardiserat. Procent.

MänKvinnor
FörtidspensionärerBefolkningBefolkningFörtidspensionärerFödelseland

89,281,489,382,5Sverige
2,85,93,35,8Finland

Övriga 1,31,31,21,5Norden
1,31,91,11,6Västeuropa

Östeuropa 1,63,41,84,0
Övriga 3,96,13,34,6världen

100100100100Summa

Förtidspensionärernasl 1.5

yrkesbakgrundutbildning och

Utbildning
sighävdamöjlighetermänniskorsgällerfaktor detviktigEn attnär

Förtidspensionär-utbildningsbakgrund.arbetsmarknaden derasär
befolkningens. Vimycket lägreutbildningsnivå änavsevärtäremas

saknarförtidspensionäremahälftentabell 11.6i nästanatt avser
befolkningenandel imotsvarandemedan ärgymnasieutbildning en

befolkningenandel idubbelt såocksåtredjedel. Det nästan storär en
rimlig kon-två år.gymnasienivå längre Enutbildning påhar änsom

förtidspensionerats iindivider hardedetta,sekvens är att ge-somav
karriär- ochhaftperiod harförvärvsaktivasin sämrenomsnitt under

befolk-övrigadenarbetsmarknadenutvecklingsmöjligheter på än

ningen.

1993förtidspensionärerbland iUtbildningsbakgrundTabell 1 6 nya
ochår. Kvinnormed befolkningen 16-64jämförelse män.

Åldersstandardiserat. Procent.

MänKvinnor
BefolkningFörtidspensionärerFörtidspensionârerBefolkningUtbildning

35,348,133,147,4Förgymnasialutbildning
25,423,730,1Gymnasieutbildning2
13,88,610,9Gymnasieutbildning 5,5

2änmer
9,23,711,85,9Eftergymnasialutbildning

än 3mindre
9,52,89,23,5utbildningEftergymnasial

än 33 eller mer
6,713,0nivå 4,96,7Ospecificerad

100100100100Summa
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Skillnaderna mellan kvinnor och mindre de förtids-mellanmän är än
pensionärer och befolkning. finns dock vissa skillnaderDet mellan
könen. Kvinnliga förtidspensionärer oftarehar kortare gymnasial ut-
bildning manliga, de har också eftergymnasial utbild-än men mer
ning. ställetI har betydligt fler inte angivit utbildning på till-män ett
räckligt tydligt vilket utbildningsnivån inte specifice-kansätt, gör att

Förmodligen innefattar denna andel medstorras. grupp en personer
låg utbildning och det skulle i fall kompenseraså den högre andelen
kvinnor med låg utbildningsnivå.

Yrke och social klass

När förtidspensioneras skall bedömningen arbetsförmå-en person av
alltid relateras till det individenarbete har utföra. Uppgiftenattgan

yrke och arbetsförmåga registreras inte i den offentliga statistikenom
kunskapenvarför förtidspensionäremas yrkesbakgrund varit brist-om

fállig.
följande avsnitt skallI därför förtidspensionärers1993 års yrkes-

bakgrund belysas. Datamaterialet nyttjas i analyserna innehållersom
information från 1990, alltså innanår individerna förtidspensione-tre
rades.° Uppgifter individs sysselsättning år honom en samma som
pensioneras mindre användbara eftersom den då individenär process
lämnar arbetsmarknaden förtidspensionering relativtärgenom en
långdragen.

En metod redovisa yrkestillhörighetgängse använda Nor-att är att
disk Yrkesklassificering NYK. I NYK-systemet yrkesindel-görs
ningen i nivåerna yrkesområde, yrkesgrupp yrkesfamilj.och Yrkes-
område den minst detaljerade nivån medan yrkesfamiljär denär mest
fmgraderade indelningen. För synliggöra effekten hierar-denatt av
kiska skiktningen i sociala klasser, används här också den sk. socio-
ekonomiska indelningen yrken SEI.av

Förtidspensionärernas fördelning enligt den yrkesindel-grövsta
ningen illustreras i tabell 11.7. De vanligaste yrkesområdena bland
kvinnor servicearbete och hälso- och sjukvårdsarbeteär medanm.m
det antalet förtidspensionärer förstörsta del kommer frånmännens
yrkesområdet tillverkningsarbete.

9Materialet omfattar alla förtidspensionerades 1993. Uppgifter dessaindivi-som om
ders yrke, civilstând, bostadsort har påförts från Folk- och Bostadsräkningarnam.m.
1980, 1985 och 1990.
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Tabell 11. Nybeviljadeförtidspensionärer och befolkningen7 1993 indelade
efter yrkesområde. ochKvinnor Procent.män.

Män Kvinnor
Yrkesområde Förtids- sysselsatta Förtids- sysselsatta

pensronarer pensronarer
Teknisktnaturvetenskapl.arbete 12 16 9 13m.m.

sjukvårdsarbete,Hälso-och 2 3 25 27
socialtarbete
Administrativt,kamerali

och kontorsteknisktarbete 5 10 15 20
Kommersielltarbete 6 8 8 8
Lantbruks-,fiskeri-,ochskogsarbete 6 5 1 1
Gruv-ochstenbrytning 0,5 0,3 00m.m.
Transport-och kommunikationsarbete 9 4 37
Tillverkningsarbete 43 34 13 7
Service militärtoch arbete 8 127 19
Oidentifierbarayrken 8 10 97
Summa 100 100 100100
Antal 25246 2,3 2,2milj 27586 milj

tabell 11.7 11.8 åldersstandardiserats.Anm. | harandelensysselsattai olikasamt yrken
faktiskDettaför uppfattning yrkesstrukturenblandförtidspensionärer befolk-att ochge en om

Från framåt ålder.ning. tabell 11.9och förstandardiseras
Denna kommeri fortsättningeninte redovisas.attgrupp

förtidspensionärerAntalet inom olika yrkesområden i hög gradär
relaterat till storlek i den förvärvsarbetande befolkningen.gruppemas

tabell framgårAv 11.7 dock yrkesfördelningen bland förtidspen-att
sionärema i flera avseenden avviker från den gäller för den ickesom
förtidspensionerade befolkningen. såväl kvinnor för-För män ärsom
tidspensionärema överrepresenterade inom yrkesområdena tillverk-
nings- och servicearbete, och kommunikationsarbete itransport- samt

och stenbrytningsarbete. skillnaden finns förDen istörsta mängruv-
tillverkningarbete där arbetat förtidspensio-43 innanän procentmer
neringen medan motsvarande andel för befolkningen 34är procent.
Också för kvinnor återfinns den avvikelsen mellan de förtids-största
pensionerade och befolkningen helhet i detta yrkesområde. Försom
förtidspensionerade kvinnor föreligger vidare kraftig överrepre-en
sentation inom yrkesområdet servicearbete. områdena teknisktInom
arbete, administrativt, kontorstekniskt arbete och hälso- och sjuk-
vårdsarbete däremot förtidspensionärema underrepesenterade.är

På yrkesnivå, yrkesgrupper, redovisar endast urval ef-nästa ett
antalet förblir för kunna överblickas. Itersom stort attgrupper annars

tabell de11.8 yrkesgruppema utvalda.är Nästan 60numerärt största
de kvinnor beviljades förtidspension återfinns1993procent av som

inom endast yrkesgrupper, vilket emellertid också återspeg-ärsex en
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spridning på arbetsmarknaden. Yrkenling kvinnornas begränsadeav
serviceyrken dominerar.offentlig verksamhet Blandinom mänsamt

flera yrken.finns betydligt spridning överstörreen

yrkesgruppema bland årsTabell I antalsmässigt 19931.8 De största
förtidspensionärer jämförelse med yrkesgruppers andeli

befolkningen. och Procent.Kvinnori män.

Män Kvinnor
Syssel- Förtids- Syssel-Förtids-

sattasattapens. pens.
12,1 13,0bygg- 13,2 11,2 SocialtVerkstads-och arbete

nadsarbete
Övrigt sjukvårds-Hälso- 10,4 12,2och 7,6 5,6 ochbygg-

anläggn.arbete arbete
Fastighetsskötsel, 9,9 4,26,8 10,1Teknisktarbete

städning
Sekreterar- 9,2 10,7Vägtrañkarbete 5,4 4,4 och

maskinskr.arbete
Varuförsäljning 4,7 6,8 Varuförsäljning 7,3 7,0

Fastighetsskötsel, 4,2 2,5 Hotell 6,9 5,4restaurang-
städning arbetem.m.

överrepresentationdel bland yrkesgruppemaFör männens noteras en
bygg- anläggningsarbete, vägtrafikarbeteverkstadsarbete, övrigt och
Ävenfastighetsskötsel. tekniskt arbete och Varuför-samt grupperna

fortidspensionärema,säljning relativt yrkesgrupper blandär storasett
överrepresentation. kvinnorhär förekommer ingen För noterasmen

fastighetsskötsel, hotell,förhöjd frekvens för yrkesgruppema res-en
varuförsäljning. allraoch storhushållsarbete De störstasamttaurang

innehållande vårdbiträ-yrkesgruppema bland kvinnor, socialt arbete
sjukvårdsarbeteden, barnskötare, socialsekreterare och hälso- och är

i den yrkesverk-relativt mindre bland förtidspensionärerna änsett
befolkningen.samma

yrkesfamiljer,Yrkesfördelningen detaljerad nivå,på ännuen mer
visar det lastbils- och paketbilsförare, maskin- ochär motorrepa-att

del delager- och förrådsarbetare, for utgörratörer, männenssom an-
bland fortidspensionärerna. Städa-talsmässigt yrkesfamiljemastörsta

vårdbiträden försäljare i de-sekreterare, undersköterskor och samtre,
kvinnliga förtidspen-taljhandel de yrkesfamiljema bland destörstaär

sionärema.
i olika yrkes-Vid sidan det totala antalet förtidspensionärerom

ochförtidspensionering bland kvinnor irisken för mänärgrupper
risktal forolika yrken viktig bedöma. tabell 11.9 redovisasI mänatt

Eftersomkvinnor de yrkesområdena och 1993.och i olika 1988 yr-
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mellan olikakesfördelningen kan skilja sig åldersgrupperavsevärt är
risktalen korrigerade skillnader i ålder. jämförelsegruppför Som an-

arbete. överrisk föreliggervänds tekniskt, naturvetenskapligt En när
risktalet överstiger

Åldersstandardiserade förtidspensionerasTabell relativa risker11.9 iatt
olika yrkesområden. Jämförelse mellan och års1988 1993
förtidspensionärer. och kvinnor.Män

Relativrisk
Yikesområde Män Kvinnor

19931988 1993 1988
1,0 1,0naturvetenskapligtarbete 1,0 1,0Tekniskt, m.m.

sjukvård, 2,01,4 1,7 1,6Hälso-och socialtarbete
och 1,0 1,0 1,4 1,2Adm,kameralt kontorsteknisktarb.etc.

1,2 1,1 1,9 1,5Kommersielltarbete
1,9 1,7 1,2Lantbruks-,fiskeri-ochskogsarbete 2,2

1,5 3,6Gruv- stenbrytningsarbete 5,0 2,7och
2,2 2,0 2,2Transport- kommunikationsarbete 2,1och

2,9 2,5 5,9 3,9Tillverkningsarbete
2,6 2,4 3,5 2,6Serviceoch militärtarbete

kontidensintervall.över-ellerunderriskerinom 95-pr00entigtsignifikanta parentes

överrisker förhållande tillSamtliga yrkesområden har i yrkesområdet
både och kvinnortekniskt och naturvetenskapligt arbete. För män

kraftigt tillverknings- och serviceyr-vi förhöjda värden inomnoterar
ken° för i stenbrytning. sistnämndaoch Denmänsamt gruppengruv-

Ävenmycket liten. åldern hålls under kontrollär när ärnumerärt sett
benägen-alltså inom områden arbetsmiljöerdet med krävande som

förtidspensioneras Vi kan också konstateraheten är störst. attatt ex-
antalempelvis hälso- och sjukvårdsarbete, ett stortsom genererar

förtidspensionärer, med de högsta ris-kvinnliga inte tillhör gruppen
jämförelser Kvinnor-kerna relativa och ålderskontrolleradenär görs.

relativtförhöjda risk inom tillverkningsarbete ärmännens an-nas
inomsidan skillnaderna mellan könenmärkningsvärd medan å andra

kundehälso- och sjukvård inte så ha väntat.är stora som man
skett vissa förändringar. Gemen-Mellan 1988 och 1993 har det

risktal tycksför dessa yrkesområden med höga 1988ärsamt att vara
riskernamindre skulle kunna tolkasnågot 1993. Detta attutsatta som

yrken vid detjämnt fördelade och har spridits fleröverär ut se-mer
olikhetermättillfállet. rimlig förklaring till det kanEn avse-nare vara

djupa lågkonjunkturenende arbetsmarknadsläget de två åren. Den

m NYK-klassifi-områdenkan tyckas märkligt slå dessa såDet äratt mensamman
ordnad denna nivå.ceringen på
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ökad arbetslöshetkraftigt för flestamedförde de1992-1993 grup-en
ha medfört breddning deför tjänstemän. kanDettaäven en avper,

ökar. kvinnordär för förtidspensionering Föryrkesgrupper risken
riskökningmarkerad. En hartycks denna utjämning någotvara mer

medaninträffat transportområdet för båda könen blandinom männen
ökat inom hälso- och sjukvårdsom-risken för förtidspension också

rådet.
redovisardetaljerade yrkesnivån och igår till denVi över mest

yrkesfamiljer bland kvinnor och därnedanstående tabell de män stör-
förtidpensioneras finns.riskensta att

Åldersstandardiserade relativa risker förtidspensionerasTabell 10I att
överriskför yrkesfamiljer med för respek-9931 10 störst män

iden förvärvs-Risken bland kvinnor ochkvinnor.tive män
har tillarbetande befolkningen helhet sattssom

Män Kvinnor
RelativRelativ Yrke riskYrke risk

Maskinmontör, 2,7restaurangbiträde 3,1 hopsättareKöks-och
Stål- 2,6metallverksarbetareStädare 2,4 och
Möbelsnickare 2,5Isoleringsmontör 2,1

bergsprängare 2,0 Gummivaruarbetare 2,4Gruvbrytare,
vårdbiträden,hemvårdare 2,31,9 Verkstadsmekaniker

2,1Murare 1 Pappersarbetare
2,0BokbinderiarbetareMetalliserare 1
2,0Gjuteriarbetare 1,8 Tillverkningsarbetareospec.
2,0Golvbeläggningsarbetare 1,8 Textilarbetareospec.
2,0Kockar,kallskänkor 1,8 Verkstadsarbetareospec

i yrkenintressant förhållande framträder i tabellenEtt är mänattsom
traditio-ofta benämns traditionellt kvinnliga och kvinnor isom som

yrken höga kvinnornas del dettanellt manliga har risker. För är sär-
tillverkningssek-kilt tydligt; samtliga högriskyrken inomdär ryms

Beträffande annorlunda. finnsbilden lite Här störremän ärtom. en
såväl tillverkningssektom inom vård-variation så yrken inomatt som

bland högriskyrkena. Någotoch tjänsteområdet finns representerade
bör i det sammanhanget yrkena vårdbiträden och hemvård-sägas om

kan tyckas förvånande dessa yrken på den manliganågotDet attare.
sidan hamnar listan arbeten. viktig förklaringEnöver utsattamest
till mycket lägredetta medelåldern i dessaär är avsevärtatt grupper

äldregenomsnittet för alla förvärvsarbetande. de alltAvän trotssom
finns i yrken andel förtidspensionerade vil-dessa blir mycket storen

förklaringket innebär yrket erhåller risktal. tillhögt Enatt ett annan
fenomenet fungera för indivi-dessa yrken kanär reträttposteratt som
der arbetsmiljömässigt krävande arbete.har lämnat Detettsom mer
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individenselektionseffekt innebärhandlakan således attsomom en
tidigare yrke förhöjeriförvärvademed sig egenskaperhar ett som
yrke.förtidspensioneras irisken de ettatt senare

dels i ab-yrkesbakgrundförtidspensionäremashar redovisatVi nu
drasUtifrån detta kan slutsatsental, dels i form risktal.soluta attav

förtidspensio-antalproduceraryrkendet inte ett stortär samma som
harpensioneringsbenägenhet. yrkenhar hög Deocksånärer somsom

framföralltförhållandevis små,risktalende högsta är numerärt sett
olika aspektersåledes tvågäller antalet kvinnor. Detdet ärnär som

Å antalyrken producerarsidan finns dethär.belyses stortettsomena
förhöjda pensionsbe-har specielltförtidspensionärer vilka dock inte

sjukvårdsarbete.hälso- och Urexempelvis inomnägenheter, sam-
dessa ef-uppmärksammaviktigthällsekonomisk synpunkt detär att

förtidspensionssystemetdel kostnaden förstortersom genererasaven
Å antalsmässigtfinns det yrken småandra sidanhär. är men somsom

hälsofar-dekanmycket höga relativa risker. Dessahar mestses som
individen få arbetsrelaterade besvärjobben, där risken för ärliga att

erbjuderde breda yrkesgruppemaockså tänkbartDet ärstörst. att
rehabiliteringsaltemativ ianpassningsmöj ligheter ochbetydligt större

arbetstillfällen dessa innefattar. Demängdkraft den större somav
omskol-omfattandekräverantalsmässigt mindre yrkesgruppema mer

för arbetsre-eller flyttning,kanske byte arbetsgivarening, att enav
genomförbar.anpassninglaterad skall vara

Åldersstandardiserade relativa risker förtidspensionerasTabell 11.11 att
socioekonomisk indelning SEI.och efter1988 I 993

tillför högreoch RiskenKvinnor tjänstemän är sattmän.

riskRelativ
MänKvinnorSEI

19931988 1993 1988
4,27,8 5,3 6,0facklärdaarbetarei varuproduktion
4,12,9 4,6tjänsteproduktion 3,7facklärdaarbetarei
3,56,2 4,8 4,0Facklärdaarbetarei varuproduktion
3,82,2 3,4tjänsteproduktion 2,6Facklärdaarbetarel
2,52,0 1,7 2,6tjänstemänLägre
1,5mellannivâ 1,2 1,2 1,6Tjänstemän
1,01,01 1,0tjänstemänHögre
2,72,61 1,8Företagare
2,02,31,9 1,3Lantbrukare
6.94,4 4,5 9,0Oklassiñcerbara

individernasavseende påolika yrken finns hierarki medInom en
inflytandebefogenheter,utbildning,position i organisationen, deras

förtids-studera hur riskendärför intresseDet attär stort attavm.m.
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pensioneras varierar det gäller denna sociala skiktning. tabellnär I
redovisas11.11 risken förtidspensioneras 1988 och 1993 fördelatatt

efter yrkesställning eller s.k. socioekonomisk indelning SEI. Högre
tjänstemän jämförelsegrupp.utgör

Risken förtidspensioneras intet jämnt fördelad mellanatt är sätt
olika sociala klasser. Arbetargrupperna bland bådeär mest utsatta

och kvinnor. Detta gäller i synnerhet okvalificerademän arbetare i
varuproduktion, där såväl kvinnor löper risk för-män större attsom
tidspensioneras vad arbetarna inom tjänstesektomän finnsDetgör.
naturligtvis stark koppling mellan yrkesställning och olika yrkes-en
områden. Inom exempelvis yrkesområdet tekniskt arbete i hu-ryms
vudsak tjänstemän, vilka har den lägsta benägenheten förtidspen-att
sioneras. Inom tillverkningsindustrin återfinns de LO-gruppemastora

arbetare i varuproduktion och dessa också högriskgrupper.ärav
tydligtDet högre i yrkeshierarkinär kommer, frånatt upp man

arbetar- till tjänstemannagrupper, desto lägre risken förtidspen-är att
sioneras. effektDenna positionen i yrkeshierarkin tycks starkareav
bland kvinnor de arbetare i varuproduktionnär är bland män närmen
de arbetare i tjänsteproduktion.är När arbetar inom områdeettman
där det könet underrepresenterat tycksär alltså risken öka. Detegna
kan tecken på matchningen mellan individen och hennesett attvara
förutsättningar och yrkesmiljön i vid mening mindre god. Detär
skulle kunna leda till jämställdhetssynpunkt nedslåendeganskaen ur
slutsats; kvinnor och bör hålla sig till sina traditionella yrkesom-män
råden, bliva vid sin läst. Den omvända slutsatsen dock den endaär
rimliga måste föravsevärt underlätta yrkeskarriärergöras attmer-
inom områden där det könet underrepresenterat.äregna

oklassiñcerbara"Att får höga risktal beror på det iattgruppen
denna företrädesvis med anknytning tillgrupp ryms personer en svag
arbetsmarknaden och i många fall har medfödda hälsoproblemsom

olika slag.av
På tidigare framgår här det inträffatsätt har vissaattsamma som

förändringar i utjämnande riktning mellan och1993 vis-1988. De är
serligen för höga risker skillnadernanoterassamma grupper som men
mellan har blivit mindre. framföralltDet bland arbetar-ärgrupperna

relativt jämförelsegruppen högre tjänstemängruppema som en
minskning förtidspensionsrisken skett. Undantaget här manligaärav
kvalificerade arbetare i tjänsteproduktion relativa risk ökat någotvars

demellan jämförda åren. Bland lägre och mellantjänstemän har i stort
ingen förändring skett.sett

n Gruppen omfattar 3 893 och 3 kvinnor,725 totalt 6 denmän procentca av
sammanlagdastudiegruppen.
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yrkesrörlighetocharbetsmiljöArbetsmarknad,

delas ibetydelse kanyrketsunderliggande tolkningenDen grovtav
knut-sig, dels egenskaperyrkena iegenskaper hosaspekter, delstvå

ikan i sin delasinnehar yrket. Dessade individertill yt-tursomna
faktorerkanyrkesegenskaperBeträffandeundergrupper.terligare

arbetsmiljö-yrkesskiljas frånstrukturella förändringar ettrörsom
i faktorerkan delasIndividegenskapemaegenskaper.mässiga som

situation och faktorersocialaindividensmed rörhänger somsamman
får åskådlig-Följande figurarbetsmarknaden.rörlighetindividens

göra resonemanget.

mellan risksambandetFaktorer påverkar11. 3Figur attsom
yrke.förtidspensioneras och

volymförändringYrkets
Yrkesegenskaper

arbetsmiljöYrkets|
Förtidsp ension

r rörlighetYrkesrrñssig

Individegenskaper
bakgrundsocialKön, ålder,

arbetsmiljönarbetstillfällen,utbudetföljande diskuteras hurdetI av
fortidspensione-yrken påverkarolikaindividens rörlighet mellanoch

ringen.

volymförändringYrkets
uttrycktshärolika yrken harivolymmässiga förändringenDen som

1975. Närrespektivei yrket 1985mellan antaletkvoten personer
siff-ochstorlek ökatöverstiger har yrkesgruppensmått 100detta om

grad på-Yrkenasstorlek minskat.under har100är avgruppensran
arbetssjukdomsjukdagarantalfrestning har samtmätts an-p.g.a.som

riskenberäknasyrken. analysenarbetssjukdom i olika Ifall atttal av
minskar itidyrkeharförtidspensioneras givet överettatt somman

arbetsmiljö delasochför hälsakontrollerasysselsatta.antalet För att
arbetssjukdomsdagarantalavseendein i medyrkena även grupper

sammanfattaformi grafiskförekommer i yrket. Genom att re-som
förtydli-ochmått illustrerasmellan vårakan samvariationensultaten

12 fortidspensionsmaterial.1988baseras årsi detta avsnitt påAnalysema
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Eftersom kvinnors arbetsmarknad skiljer sig så frånavsevärtgas.
3redovisas resultaten i figurer. I båda diagrammenmäns separata

saknas stapel för fådå individer har den aktuella egenskaps-en en
kombinationen.

Diagram 11.5 Samband mellan risk förtidspensioneras olika yrkeniatt
1988, yrkenas volymmässiga utveckling antal sjukdagarsamt

Ålderstandardiserat.på grund arbetssjukdom. Kvinnor.av

m OW
N

-1,5
1

Antalsjukdagar

yrkenasAtt sjukfrekvens grund arbetssjukdomar och yrkenasav
fönidspensionsrisk samvarierar förväntat. intressant härMerär är att
det föreligger negativt samband för både och kvinnor mellanett män
yrkenas volymmässiga utveckling och risken förtidspensioneras.att
Ju yrke volymmässigt, desto lägre risken förtids-växerett är attmer
pensioneras och vice Det framgår också yrkenas grad på-attversa. av
frestning samvarierar med yrkenas volymmässiga utveckling vilket
betyder det i många fall så de yrken krymper ocksåatt är att ärsom
de innebär arbetsmiljömässiga påfrestningar för sinastora ut-som

viNär studerarövare. vilka yrken det krymper och harär som som
många arbetssjukdomsfall visar det sig yrken inom tillverknings-att
sektorn dominerar. Exempel på yrken där hög sjukfrånvaro och an-

Måtten för yrkenas volymförändring beräknade för kvinnor respektiveär separat
Måtten för yrkets arbetsmiljömän. har baserats genomsnittligt sjukdagarantal

orsakade arbetssjukdomar 1985 i varje yrke i tresiffemivå,NYK på yrkesfamiljer,av
för kvinnor ochseparat män.
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Verkstadsarbete,gruvarbete,reduktion sammanfallertalsmässig är
ha krä-traditionelltmetallbruksarbete. harjärn- och Dessa ansetts en

blirinnebär här detvolymminskningenarbetsmiljö ochvande att en
yrken.dessadubbel för innehavamabelastning av

olika yrkenmellan förtidspensionerasSamband risk iI 1.6Diagram att
utveckling antal sjukdagaryrkenas volymmässiga1988, samt

Ålderstandardiserat.arbetssjukdom.på grund Män.av

P

O
90

90-110 Expansionsgrad,
l°°° g“500.1000 dagar500 dagar
Antalsjukdagar

Yrkesrörlighet och selektion

ochyrken olikaantal granskas relationen mellanökande studierI ett
studier tvärsnitts-flesta dessa baseras påsjuklighet. Detyper avav

dentill dettavilket problematiskt. främsta orsakendata, Den ärär
individermedselektion olika alltid sker i sambandtill yrken attsom

Östlin svårighet ochdennabyter anställningar. diskuterar attmenar
mellankausalitetinformationtvärsnittsstudier endast kan ringa omge

Östlin,avseenden 1989a. Hu-yrkesexposition och sjuklighet i olika
i frå-de yrkesuppgiftervudskälet ettär rapporteraratt personsom en
det till-vid justgeformulär gäller det yrke han eller hon inneharsom

ochförkommer sällanfället. Information tidigare yrke/yrken manom
tidigare varithuruvidakan därför inte uttala sig utsattom personen

sjukdomen. Omdess betydelse förför inverkan negativ ochartav
försämrad hälsa under-grundmänniskor lämnar yrke påmånga ett av

får till-för yrkenyrkets risker. omvända gällerskattas Det ettsom
brukarselektionhälsoproblem.skott med Denna typ avav personer
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kallas the healthy worker effect. aspektEn på temaannan samma
god också har bättremed hälsa sannolikt möjligheterär att personer

erhålla arbete människor med dålig hälsa. Det vanligtänatt ett är att
läkarundersökning genomförs i samband med nyanställning.en en

Rekryteringen till vissa yrken med god hälsa återspeglas iav personer
lägre sjuklighet. yrke kan således framståEtt mindre ohälsosamtsom

beroende på innehavamas rörlighetän ett annat än attsnarare yr-
ket sigi har färre hälsorisker. yrken svårbesatta finnsInom ärsom
också möjligheten med arbetshinder olika slagatt personer av an-

Östlinsamlas. olika faktorer storleken de fel-avgörtreanger som
skattningar uppstår the healthy Worker effect:som p.g.a.

Graden stabilitet i det yrke delstuderas. Ju störrea. av som som
sig till från yrket,och desto risken felskattning-rör större är att

görs.ar
Könsfördelningen inom det studerade yrket. fler kvinnorJu

finns i yrket, desto mindre risken för bias då kvinnor iärsom
allmänhet stabila och har längre genomsnittlig anställ-är mer
ningstid än män.

sjuklighetTypen studeras. starkareEn selektionseffektc. av som
kan förväntas studerar kroniska sjukdomstillståndom man

kan yrkesmässig rörlighetMan två aspekter: l rörlighetse ur om
i sig har någon betydelse för risken bli förtidspensionär och 2att om
rörlighet från till mindre ansträngande jobb har någon betydel-tyngre

central ocksåEn aspekt identifiera de yrken fångarär attse. som upp
dem lämnar krävande arbeten, s.k. reträttyrken.som

det följandeI diskuteras yrkesmässigaden rörligheten bland 1988
års förtidspensionärer. Då viktig orsak till selektionen den häl-ären
somässiga belastning individen upplevt i sitt tidigare arbete, har yrke-

arbetetdelats i fyra olika grader påfrestning i Alfredssonna av
Theorell, 1982. Påfrestningen varierar från låg, medellåg, medelhög
till hög påfrestning 1-4. I tabell redovisas risken förtids-11.12 att
pensioneras för rörliga respektive stabila yrkenarbetstagare i med
olika grad påfrestning. jämförelsegrupp användsSom yrkesstabilaav

med låg påfrestning i yrket.personer

MDetta indelning den tidigare använda Yrkena indelas i fyraär olikaänen annan
klasser vilka den lägsta låg påfrestning och den högsta hög påfrestning.av anger
Indelningen bygger andelenpá anställda i ULF-undersökningarna uppleversom
fysisk och psykosocial ansträngning i sitt arbete och alltså uttryck för yrkes-är ett
innehavamas upplevelser sitt arbete.av
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för yrkesmässigt9881förtidspensionerasriskerRelativaTabell 11.12 att
Åldersstandardiserat.ochstabila och rörliga. Kvinnor män.

påfrestningYrkesfamiljersgradav
HögMedelhögMedellågLåg

Män
3,072,611,39,001Yrkesstabiia
4,243,791,881,30Yrkesmobila

Kvinnor
3,492,251,241,00Yrkesstabila
3,712,391,331,18Yrkesmobila

riskhar högregenomgåendearbetebyttavslöjar deTabellen att som
yrke. Tendensenbehållitfortidspensionerade debli änatt sammasom

fysiskgradoberoendeochoch kvinnorfördensamma ärmänär avav
påfrestninghögrestigerrelativa riskeni denpåfrestning yrket men

för-yrkesrelaterade rörlighetenför.individerna Deni yrket utsatts
förtidspensioneras.riskenalltsåstärker att

detyrkesliv ochmänniskorsinslag inaturligtyrkebytaAtt är ett
hälsomässigauttryck förinteyrkesbytenmängdfinns är pro-somen

in-sig dekoncentreradet rimligtanledningendenblem. Av är att
till medoch gåttkrävande arbetefysisktlämnatdivider ettettsom

in-förtidspensioneras förriskentabell studeraskrav. 11.13lägre I att
påfrestning till yrkengradmedfrån yrken högsigdivider rört avsom

stabila iJämförelsegruppenpåfrestningsnivå. utgörslägre aven
till.rörligaden de kommergrupp

individer988 förrisker förtidspensioneras IRelativaTabell 11. 13 att
arbetentill lättarefrånsigrört tungasom

2-13-2 3-14-14-24-3
1,79 1,461,661.781,32 1,55Män

1,181,531.131,98 2,141,34Kvinnor
frånskilt noll inomsignifikant parantes.Risktal

arbete hartill lättarefysisktfrånIndivider sig ettrört tyngreettsom
förtidspensioneras. Dennariskgenomgående högre att senareen

på-yrkesrörligheten skett änskillnad också övernärstörreär mer en
för desåledesöverriskenfrestningsnivå. del störstFör ärmännens

ellerpå nivåtillpåfrestningsnivå 4arbete påbytt från ettettsom
frånbyttbland demdetkvinnornas delOckså förfrån till3 är som

förtidspen-försannolikhetentill nivånivå ljobb 4 senareensom
finna istårtill detta sammansätt-Orsakensionering störst. attär

jobben, nivåkrävandenivåerna.yrken på de olika Deningen mestav
tillverk-dominans förarbetaryrken, medföreträdesvis enrymmer
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ningssektom. Bland dessa återfinns de högriskyrkenmerparten av
tidigare redovisats. kvinnor tycks riskenFör förtidspensione-attsom

genomgående högre yrkesrörligheten börjat från yrkenras vara om
med hög påfrestning.

Vilka yrken det då fångar de lämnar fysiktär ettsom upp som
krävande arbete och alltså kan efter krä-reträttposter ettses som mer
vande jobb yrkesfamiljDen bland erhåller denmän störstasom an-
delen bytare från arbeten lager- förrådsarbete.och Andraärtunga

bänk- och möbelsnickare fastighetsarbeta-reträttposterstora är samt
kvinnornasFör del sjukvårdsbiträde, affärsbiträde, maskin-ärre.

montör/reparatör, kock och kallskänka de yrkesfamiljersamt som
fångar flesta yrkesbytama från arbeten. Yrkesbytamatyngreupp
kommer företrädesvis från verkstadsindustrin och för kvinnornas del
också ofta från offentliga städ- och köksyrken.

Tabell 11.14 yrkensom ofta fungerar reträttposter näranger som
lämnat jobb med högsta graden påfrestning i enlighet medettman av

redovisningen Dessa reträttyrkens relativa förtidspensionsriskovan.
påverkas det sker inflöde från arbeten innebär hårdareatt ettav som
arbetsmiljömässiga krav. Lägre risktal erhålls i reträttyrkena denär
yrkesrörliga utesluts analysen. Inflödet från tungaur av personer ar-
beten till dessa yrken har höjt risktalen, vilket vid jämförelse med
andra yrken f°ar reträttyrkena framstå skadligare vad deatt änsom
faktiskt

Tabell 11.14 Yrken till vilka yrkesrörliga från arbetsmiliömässigt tunga
arbeten kommer. Rangordnade efter antal bytt till yrket.som
1988 förtidspensionärerårs

Manligareträttyrken Kvinnligareträttyrken
förrådsarbeteLager och Maskinmontör/reparatör

Bänk-och möbelsnickare Sjukvârdsbiträde
Fastighetsarbete Sekreterare/Maskinskrivare
Motorfordons- spårvagnsförareoch Affärsbiträde
Städare Kock,kallskänka

11.6 kvinnorHar risk förtidspensionerasstörre att

multivariat analysen-

Ovan har flertal faktorer med bäring förtidspensioneringarpåett
bland kvinnor och redovisats och diskuterats. börjar blimän Det dags

försöka sammanfatta analysen på samlat Vi utgåratt frånsätt.ett mer
den allmänna referensram tidigare fig ochl 1.1presenteratssom
11.2, dvs. hänsyn till faktorer påverkar arbetskraftens förmå-tar som

arbeta, arbetsmarknadens förmåga sysselsätta denna arbets-att attga
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trädabenägenhetsocialförsäkringssystemetskraft liksom näratt
viarbetsmarknad blir för Omarbetskraft ochmellanglappet stort.

viss tidsordningantagandenanalys påbaserar vårdessutom om en
modell konstrueras.faktorer kan följandemellan

AnalysmodellFigur 11.4

Förändringari
yrkeno

branscher

iArbetslöshet

orsaksfaktom.sammanhang givetvis kön den helt centraladettal är
förtidspen-kunna kvinnor löper riskFör störreavgöra attatt enom

faktorer vikontrollera för andrasioneras måste dockän män som
bakgrundsfaktor-inverkan förtidspensionering. Blandhar påvet stor

inträderfödelseland viktiga. i individens livålder och Senareärema
varefter utfall Sammanräknadutbildning, yrke och civilstånd, som

ackumuleras under allapensionspoäng och hälsa egenskaperär som
för-arbetsmarknadsfaktorer inverkaryrkesverksamma år. De som

volymförändring.tidspensioneringen och yrkenas Härarbetslöshetär
tidigarearbetslöshet där individen bor och detanvänds i kommunen

Bakgrundsfaktorema ochyrken.redovisade måttet på krympande
hälsan arbetsförmå-kan begränsautstötningsfaktorer somses som

innebärandeattraktionsfaktorFörväntad pension attengan. ses som
sökaleda till benägenhethögre förväntad pension borde större atten

utstötnings-förtidspension. Förändringar i yrken och branscher är
arbetslöshetsni-få jobb liksomfaktorer påverkar chansen ettattsom

arbetsmarknaden.också kan begränsa chansen påvån, att stannasom
vi har härfaktorer operationaliseras olikakan påDessa sätt, men

använda följande klassificeringar:valt att

15 medfödda hälso-kan också bakgrundsfaktor i den meningenHälsa attvara en
födseln individs möjligheter arbetsmarknaden.brister redan vid begränsar påen

detta slag.förtidspensionärer också hälsorelateradebesvärBland dominerar avyngre

311



HöögJonas

Tabell Definition11.15 faktorer analysmodelleniav

Faktor Indelningi kategorier
Ålder 29,30- 39,40- 49, 50- 54, årsklassvareftervarje utgören-

kategoriegen
Kön Kvinna man, Östeuropa,Födelseland Sverige,Finland,övrigaNorden,Västeuropa, övriga

världen
Utbildning 2-årigtFörgymnasial, 3-årigtgymnasium, gymnasium,mindreän

3-åriguniversitetsutbildning,universitetsutbildning3 ellermer
Yrke SocialklassenligtSEI-koden

Änkalänkling,Civilstånd gift bam,giftutan medbarn,ogift barn,utan
ogiftmedbarn,skild barn,skildutan medbarn

Hälsa Genomsnittligsjukfrånvaro årenunderde företre senaste pen-
sloneringindelati 9 klasser

Förväntadpension ATP-poängindelati 13klasser
Arbetslösheti regionen ArbetsIösa/vakanser kommunniváförtidspensionärenshem-

kommun indelat klasser
Förändringari yrkesvolym Krympande,stabilaochexpanderandeyrken 1985mellan och

1990

Nedan analyseras risken förtidspensioneras 1993 betingatatt av ovan-
stående faktorer. Analysen utförs i tre steg:

Hela1 materialet analyseras ca 130 000 individer inklusive kon-
trollgrupp befolkningen,ur

2 Materialet analyseras uppdelat i kvinnor och män,
Kombinationsfaktorer3 för kön och födelseland, utbildning, yrke

civilståndoch analyseras.
Underlaget innefattar hela undersökningspopulationen således

deäven sysselsatta 1990. När yrkesindelningar användssom var
klassificeras de sysselsatta ej sysselsatta. Detta gör attsom
intembortfallet i analysen kan begränsas. Den metod används ärsom
logistisk regression och sannolikheten för förtidspension i förhållande
till referenskategorin för civilstånd det gift med barn be-är t.ex.
räknas för varje kategori t.ex. änka/ änklingseparat i dettaosv. ex-
empel. För förenkla tolkningen redovisas dock enbart risktalenatt
för den eller de kategorier med högsta riskkoefficient för varje faktor.
Analysen redovisas i tabell Faktorer11.16. introduceras i den ordning

i modellen Härigenom kan följa hur förhållan-som anges ovan. man
den i förstone tycks ha betydelse för risken förtidspensione-attsom

kvinna och inte visart.ex. att sig hänga medras, vara man, samman
andra faktorer, i detta fall kvinnor har hälsobesvär högreatt mer
sjukfrånvaro än män.
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för förtidspensioneringriskenAnalysTabell 161 av
bakgrundsfaktorer.till olikamed hänsyn 9

förtidspensionärer.samtliga1993 års

ModellFaktor
986 742 3 51Riskgrupp

Referensgrupp
Kön

0,941,02 0,941,23 1,27 1,251.221,14 1,22Kvinna
11 1111 11 1Man

Ålder
58,656,3 58,758,146,1 44,744,444,361
1111 111 129-Födelseland

1,62 1.622,21 1,621,821,99 1,93finland
1,48 1,491,502,83 2,492,785,72Osteuropa

11 1111 1Sverige
Utbildning

1,84 1,852,13 2,023,26 3,26Förgymnasial
1 11 111årsunivstudier3

Civilstánd
1,35 1,34 1,342,162,25Skild bamutan

1 11 11Giftmedbarn
Yrkelsocialklass

1,772,08 1,93 1,77facklärdarbetare
111 1tjänstemanMellan/högre

Sjukfrånvaro
104010251016Over205dagarper

11 10- 1,75dagarper
ATP-poäng

2,422,451- 65
11650

Arbetslösa/vakanseri kommunen
1,187,3-
10- 4

förtids-betydelsefulla försigvisarintefaktorer mestDe oväntatsom
med61-årsålderniålder. Personerhälsa ochpensionering är en ge-

under treårs-årdagar200sjukfrånvaronomsnittlig över enper
förtidspensioneras. Mer när-sannolikhethar mycket högperiod att

ökaririskenvisarfaktorerdessa stort settgranskninggången attav
härigenomkansjukskrivningarsjukfrånvaro. Långamed ökadlinjärt

Ökad ocksålederålderförtidspension.till ten-förstadiumettses som
riskenhärförtidspensionsannolikhet forökaddentiellt till avtarmen

förtidspension koncentre-beslutinnebärålder.efter års Det61 att om
potentiella60-årsåldern och färrejusttill passeratpersoner somras

Ärår.och 64mellan 61i åldersgruppenfinns kvarförtidspensionärer
år, så60justfortidspensioneraslegitimt passeratdet näratt manmera
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dådel ärendena Normalt skulle väl riskenstoratt avgörsen av av
olikamånga skäl 64 år. i och förstörst Det signär är ärvara man

möjligt överhuvudtaget ifrågasätta varför skall förtidspensio-att man
alls vid hög ålder hälsan under kontroll. Resultaten vi-ärneras om
faktiskt jämför individer med hälsosituationattsar om man samma

det oftast den äldre pensioneras.är Naturligtvis kan inte alltsom som
innefattas i individens arbetsförmåga täckas antalet sjukskriv-av
ningsdagar, det ändå uttryck för något hälsosituatio-är änannatmen

de äldres sannolikhet förtidspensionerasnär förhöjd.så Detärattnen
tyder arbetsfönnågan i vid mening uppfatts sammankopp-att som
lad med hög ålder i sig.

Kvinnor förtidspensioneras oftare vi tidigare visat,än män som
övriga faktorer i analysmodellennär hålls under kontroll för-men

svinner kvinnornas 25-procentiga överrisk. tabellen framgårAv att
detta inträffar hälsofaktom införs i modellen. betydernär Det detatt

kvinnornas hälsa, här frånvaroär sämre grund sjuk-mätt som av
dom, medför högre pensioneringsbenägenhet. I genomsnittsom en
har kvinnliga förtidspensionärer sjukskrivningsdagar133 årper me-
dan har 122 åren 1990-1992.män

Vi kan i tabellens första och andra kolumn risken förnotera att
kvinnor förtidspensioneras stiger från 1,14 till 1,22 ålder försatt när

kontrollfaktor. Detta orsakas kvinnorna i genomsnittatt ärsom av
halvannat år justerarNär förän männen. denna skillnadyngre man
dvs. viktar kvinnornas ålder kommer deras pensioneringsriskupp

stiga. dennaMen skillnad utjämnas alltså sedan justeraratt när man
för kvinnorna har fler sjukskrivningsdagar. dettaatt När igörs mo-
dell 8 och 9 sjunker förtidspensionsbenägenhet bland kvinnor till
0,94 relativt betyderDet kvinna,männen. haratt en som samma eg-
enskaper i alla avseenden modellen inkluderar, harsom en man som

signifikant lägre risk förtidspensioneras. Om vill kanatten man man
alltså uttrycka det så kvinna i hög ålder och med hälsobe-att storaen

har mindre chans få förtidspensionsvär i si-att änen en man samma
tuation. kvinnornaAtt ändå generellt fler förtidspensio-blandärsett

beror såledesnärema på deras hälsa totaltatt är sämre.sett
kanDetta också hänga med rekryteringen till förtids-attsamman

pension intensivare för kvinnorär i yrken där hälsobesvären är mer
uttalade. arbetareBland kvinnor i befolkningen 33,6utgör procent

16Möjligen inverkar äldrereglema här. innebarDessa försäkringskassoma kundeatt
hänsyn till den försäkrades ålderta hon 60 år vid beslut förtidspen-när passerat om

sionering. Tillämpningen äldrereglema begränsades1993 och de slopades1997.av
17Vi har här komprimerat SEI-kodens finare indelning; okvaliñcerade och kvalifice-
rade arbetare i tjänste- och varuproduktion sammanfattastill arbetare.Likadant för
lägre tjänstemän.
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delFör är49,2 mot-förtidspensionärer männensbland procent.men
överrepresentationsåledesoch 47,2,sifforsvarande 38,1 procent en

Kvinnorsbefolkningen.iandelamatilli förhållandekvinnor ar-av
därför be-kanhär frågadeti de yrkesgrupperbetsmiljöer är varaom

oftastSEI-kategorivarjeförInomtydligt än mäns.sämre rymsramen
manuellatilldelas deoftakvinnordärarbetsrollerhierarki meraven

och monotona.
soci-Övriga individenskaraktäriserardemodellen,faktorer i som

tödelseland,arbetsmarknaden;förutsättningarochställningala so-
sannolik-inverkan påklarutbildning harochcivilståndcialklass, en
de grund-tilltagitshänsyn harförtidspensioneras närheten ävenatt

från Fin-särskiltInvandrare,och hälsa.ålderriskfaktoremaläggande
Östeuropa, förtidspensione-risk50haroch större attland procentca

hargymnasieutbildning, 85lågutbildade,svenskar. De utanänras
universitetsstudier ellertreårigaharrisk deänstörreprocent som

arbetare jämfört medöverriskharokvalifrcerade 77 procentsmer,
35har knapptskilda barntjänstemän, procentoch högremellan- utan

högutbildadmedJämförthar bam.giftarisk änstörre enensom
hemmaboendegift och harsvensk,tjänstemanmellan/högre ärsom

okvalificerad arbetareensamboende,frånskild,alltsåbarn, har en
högre riskbetydligtFinland,född ifolkskola/grundskola, attmed en

tidigare sjukfrån-till ålder,tagitshänsynförtidspensioneras näräven
och Förbor ATP-poäng.region därarbetslöshet i den personenvaro,

svårtinte barasåledesdetarbetsmarknaden tapå attärvissa grupper
arbets-fysiskaderassig kvarhållaockså svårt ävensig attutan om

itycksarbetsförmågai derasNågotnedsatt.förmåga inte annatär
därför intekanförtidspensioneras. Mandetillorsakenstället attvara

basis andrapåutslagningmisstänkaundgå att avatt personeraven
förtidspensions-förinomförekommerohälsaegenskaper än ramen

systemet.
utsträck-inte i någontycks dock störreFörtidspensioneringstalen

arbetslöshet påutstötningsfaktorerstrukturellapåverkasning somav
överrisk för in-vissVisserligen finnsarbetsmarknaden.lokaladen en

och vakan-arbetslösaproportion mellanmedi kommunerdivider en
ochmellan O 4medkommunerförhållande tilliochmellan 7 8ser

relation mel-systematiskdock ingenfinnsvakans.arbetslösa Detper
sjunker förriskeneftersomförtidspensioneringocharbetslöshetlan

kom-arbetslöshet. Förrelativhögremedi kommunerindivider ännu
förtidspensionsriskenarbetslösheten t.o.m.med den högsta ärmuner

kan alltsåarbetslöshet. Manför kommunersignifikant lägre utanän

m specificeratdock deförtidspensionerasrisk är utanlöperDen störst attsomgrupp
vifinnerdessaBlandhuvudtaget.sysselsattaoch deyrke över na-är gruppersom

arbetsmarknaden.sig påetableraförutsättningarmedturligtvis dem attsämst
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tendensen förtidspensioneras, givetsäga övriga faktoreratt iatt att
modellen hålls under kontroll, inte varierar systematiskt med arbets-
löshet kommunnivå.

vilkenI utsträckning påverkar den framtida förväntade pensionen
benägenheten förtidspensionera sig Av analysresultatet dömaatt att
har antalet ATP-pensionspoäng hämmande inverkan påsnarast en
förtidspensionering. högreJu desto lägre risk.poäng De har densom
lägsta pensionen har också denvänta benägenheten för-att största att
tidspensionera sig. Eftersom denna logik verkar orimlig måste sam-
bandet tolkas på Troligen står koppladesätt. ATP-poängannat som
de till förvärvsinkomst förär detaljerad precisering ställ-en mer av
ningen på arbetsmarknaden. De med höga har haft hög ochpoäng en
stabil inkomst under del sitt förvärvsaktiva liv.större En sådanen av
inkomstsituation tyder mycket god förankring på arbetsmark-en
naden.

kanVi således konkludera risken för förtidspensionering beroratt
de förväntade orsakerna ålder och hälsa också socialaav men av

egenskaper etnicitet, utbildning, familjesituation och klass.som
Strukturfaktorer arbetslöshet på kommunnivå eller attraktions-som
faktorer förväntad pension tycks inte inverka benägenhetensom

förtidspensioneras.att
Av analysmodellen fig framgår11.4 det förekommer relatio-att

mellan de orsakande faktorerna.även När vi hänsyn till hälso-ner tar
förhållanden minskar betydelsen andra faktorer låg utbild-av som
ning, invandrarbakgrund, familjesituation och arbetsmiljö-utsatt ett
mässigt belastande yrke. faktorerDessa hänger således medsamman
hälsa. Hur sambandet kan inte i tvärsnittsmaterialut avgöras ettser

detta slag. individsEn hälsosituation påverkar utbildningsmöjlig-av
heter, yrkesval och familjesituation på begränsande Detett sätt. san-
nolika och i forskningen många gånger visade dock framför-är att
allt invandrarbakgrund, arbetaryrken och splittrad familjesitua-tunga
tion påverkar hälsan i negativ riktning. I vårt material finns också
starka samband mellan dessa faktorer och frånvaro grundpå sjuk-av

Östeuropadom. Okvalificerade arbetare, invandrare från Finland och
och med skilsmässor bakom sig har genomgående högrepersoner
sjukskrivningstal tjänstemän, Sverigeföddaän och gifta föräldrar.

gällerDetta både bland förtidspensionärer och befolkningen i övrigt.
Konsekvensen blir dessa uppräknaderesonemanget attav grupper
löper risk förtidspensionerasstörre dels grund den diskrimi-att av
nering arbetsmarknaden drabbar dessa dels på grundsom grupper,

den ohälsa deras livssituation leder till. Naturligtvis kan dis-av som
krimineringen i sin betingad arbetsmarknadens aktörerstur vara av
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och där-förutsättningarhälsomässigadessakännedom gruppersom
arbetsförmåga.med

familj,yrke,avseendemed ut-kategoriersocialadessaallaI
kvin-tendensgenomgående attñnnshärkomstochbildning som en

skillnader,andrafinnsDet ävenhälsobesvär män.har änmernor
ochför kvinnorolikaheltyrkesstrukturarbetsmarknad och ärattt.ex.

uppdelad påanalysovanståendevimotiverar attmän, uppreparsom
behandladesamtliga demeddärvidkvinnor. Vioch tar ovanmän

tabell 11.17.iredovisasResultatenkön.förutomriskfaktorema

tillhänsynmedförtidspensionförriskenAnalysTabell 11.1 7 av
ochfaktorer. Kvinnorolika männio

MänKvinnorFaktor
n64446n65173Riskgrupp

Refgmpp
Ålder

9343,7
1129-Födelseland
1.481,61finland
1,311.55Osteuropa
11Sverige

Utbildning
2.121,73Förgymnasial
11studier3 årsuniv.

Civilstánd
1 ,091,62barnSkild
1,211,45Ogift barnutan
11medbarnGift

Yrkelsocialklass
1,482,67fackiärdarbetare
11tjänstemanMellan/högre

Sjukfrånvaro
931Över 1266205dagarper

110- 1.75dagarper
ATP-poäng

4,41,711- 65
11650

Yrkesvolym
0,871,22Krympande
11Expanderande

kommuneniArbetsiösalvakanser
1.151.077,3-8
110-4

blandbetydelseolikaliteharorsaksfaktoremavisarAnalysen att
jäm-kvinnortänkahärVi får attblandmedjämfört män.kvinnor

jämförel-direktatillåterintevilketoch visekvinnorförs med versa,
tillåterkommerVibetydelse.relativafaktoremaskönenmellan avser

ijäm-kvinnornablandsituationenkanjämförelser. Däremotsådana
tabell 11.17iresultatenutifrånblandsituationenmed männenförelse
förtidspen-kvinnorBland ärföljandeungefär sätt:påkaraktäriseras
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sionsrisken utjämnad mellan äldre och mellan låg- ochmer yngre,
högutbildade mellan de har hög respektivesamt låg ATP-poängsom

vi jämför med situationen bland Det omvända gäller,män. d.v.s.om
skillnaderna bland kvinnor bland förstörre födelseland,är än män,
civilstånd, yrkesställning, yrkesvolym och hälsa. Differentieringen av
förtidspensionsrisken för kvinnornas del såledesär något mer sam-
mankopplad med ställningen på arbetsmarknaden. Vi skall här kort
kommentera den förhöjd risken för kvinnor i krympyrken.

Förändringen i yrkesvolym påverkar kvinnornas förtidspensione-
ring så de 1990 hade jobb iatt, yrke totala antal arbets-ettsom vars
tillfällen minskade mellan 1985 och 1990, oftare förtidspensionerades

de kvinnor jobbadeän i expanderande yrke. Blandett männensom
råder förhållande. Detta kan tyckasmotsatt märkligt arbetsmark-men
naden utvecklades mycket olika för och kvinnor mellan dessamän år.
Bara femtedel jobben bland har expanderat medanmänca en av sam-

gäller för drygt hälften yrkena bland kvinnor. Knappt tion-ma av en
del kvinnornas arbetsmarknad krymper medan hälftennästanav av
männens yrken minskar i antal arbetstillfällen. En eventuell
krymp effekt bland blir sannolikt dold detmännen faktum deattav
flesta har krympandemännen yrken och det bland de expanderan-att
de mansjobben finns relativt andel arbetaryrken i tjänstepro-storen
duktion t.ex. fastighetsskötsel och städning kan betraktassom som
reträttyrken för d.v.s. sådana jobbmän, ofta erbjuds medmänsom
nedsatt arbetsfönnåga. Hälsosituationen bland i reträttyrkenmän är
också relativt för gmotsvarandesämre blandsett än kvinnor.grupper

Överlag kan dock utifrån tabell 11.17 hävda huvudorsak-attman
till risken för förtidspension likartade för och kvinnor.är mänema

Bland kvinnor tycks hälsa differentiera bland och blandän mänmer
differentierar åldermän bland kvinnor. Som tidigareän nämntsmer

kan inte relativa jämförelser mellan kvinnor och utifrångöras män
nämnda tabell. För kuna det krävs kön kombinerasatt göra medatt
någon de övriga orsaksfaktorema. nedanståendeI tabell redovisasav
resultatet fyra olika analyser där kön kombineras med födelseland,av
utbildning, civilstånd och yrke för det möjligt studeragöraatt att om
kvinnor i viss position har risk förtidspensionerasatten samma som

i position.män I analysen kontrolleras övriga faktorer ti-samma som
digare redovisats dessa redovisas inte i tabell 11.18.men

19Männen bland facklärda arbetare i änsteproduktion har expanderandesom yr-
ken har dubbelt högså frånvaro genomsnittet bland i expanderandeyrken.mänsom
Motsvarande för kvinnor 20 högre frånvaro.är procent
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och olikabland kvinnorRisk förtidspensioneras iTabell 11.18 mänatt
sjukskrivning, arbets-för ålder,Standardiseratpositioner.

löshet kommunen, ATP-poäng.i

Faktor
MänKvinnorRiskgrupp

Refgrupp
Yrke/socialklass

1,432,81Okvaliñcerad varuproduktionarbetarei
1,602,90Kvalificerad varuproduktionarbetarei

män 1högretjänstemän,kvinnorochMellan-o
Födelseland

1,611,75Einland
1 5Osteuropa

1mänSverige,kvinnoroch
Utbildning

1,95.681Förgymnasial
1,381,532-ârigtgymnasium

män 1års universitet kvinnoroch3 eller mer,
Civilstånd

1,301,44Skild barn
1,271,33Ogift barnutan

1och mänGift medbarn,kvinnor

i varuproduceran-framgår kvinnor i arbetaryrkentabell 11.18Av att
i Finland ellertabell kvinnor föddade verksamheter se 11.10,t.ex

Östeuropa risk förhögreoch frånskilda ensamboende kvinnor har en
referensgrupp, iförhållande till respektiveförtidspension i än män

med Förgym-gäller utbildning harkategori. detmotsvarande När män
kvinnor medfortidspensionsriskutbildning högrenasial än sammaen

densituationengymnasiumutbildning. de med tvåårigtFör är om-
likartadochlåg utbildning harkan därförvända. Man säga att stor

förtidspensio-gäller risken förför och kvinnor detbetydelse närmän
analysmodellen så-till övriga faktorer iMed hänsynnering. ärtagen

kvinnorförbetydligtsamlade risken för utslagningledes den större
arbetaretillverkningsyrkenfrånskilda, jobbar iinvandrat, är somsom

position.utbildning för i motsvarandeoch har låg mänän

Sammanfattning1 1.7

arbetskraftentidigareutträder genomsnittligtKvinnor sett genomur
sjukskrivna längreförtidspension också varitde har änän män, men

krävsvill schablonisera kanOm mänsägamännen. att avmanman
förtidspensionerad. Bådaför bliålder och kvinnor ohälsahög attav

arbetsförmåga. Natur-koppling till individensfaktorerna har starken
arbets-förtidspensioneradsannolikheten bliligtvis påverkas att av
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marknadens ohälsapå hög ålder och avgörande bristersätt att se som
i arbetsförmågan, i flesta fall får det i realitetende anta attmen man
finns få arbetsuppgifter individen kan med de förutsätt-utförasom
ningar marknadsekonomisom en ger.

faktorer social bakgrund social ställning har bety-De ochrörsom
dande inverkan förtidspensionering både bland kvinnor.ochmän
Särskilt kvinnor överriskhar i okvaliñcerade arbetaryrken starken
jämfört med mellan/högre tjänstemän. och kvinnor harFör både män
kvalifikation i form formell utbildning betydelse. Invandrar-storav

Östeuropaframför förhållandekvinnor från allt Finland och har i till
från länder arbetsmarknadennågot svårare påmän att stannasamma

jämför med svenskfödda i allmänhet. det gäller familje-Närnär man
kvinnorsituationen också i bemärkelsenden derasär utsatta attmer

risk för förtidspensionering påverkas familjesituationen änmer av
vad fallet för Genomgående har sociala faktorer påver-män.är som
kar individens förmågan få arbete betydelse. Chansemaett stor attatt

arbetsmarknadenpå ålder och hälsa hålls lika, betydligtnär ärstanna
mindre för okvalificerade arbetare, invandrare, lågutbildade och från-
skilda.

lokala arbetsmarknadssituationen, med antalet arbetslösaDen mätt
antalet vakanser hemkommunen förrelativt i har ingen betydelse

pensioneringsrisken kvinnorsig för eller för däremot på-män,vare
verkas kvinnors arbetsmarknadschanser negativt de befinner sig iom

minskaryrken i antal arbetstillfällen.som
månden attraktionsfaktorer kan fångas med förväntad pensionI

visar resultaten inget stöd för tanken individen välja för-skulleatt
hög.givettidspension den utbetalda pensionen nominellt bliratt

Snarare antyder data i positionensymboliserar styrkanATP-poängatt
arbetsmarknaden få be-på särskilt för män och de med harpoäng

förhöjdtydligt risk för förtidspension. betyder också deDet att
förtidspensionerade i genomsnitt får lägre pension de arbetarän som
till normal ålderspension.

Bilden 1993 förtidspensionärer bekräftar misstankenårs attav
nedsatt arbetsförmåga spelar huvudrollen i urvalet de lämnarav som
arbetsmarknaden i Givet hälsositua-förtid. ålder ochsamma samma
tion inträder också för vissa selektion de generelltså attgrupper en

har ökad risk förtidspensioneras. gäller iDettamest utsatta atten
för kvinnorhögre grad förän män.

2°Observera vi inte kompensationen i förhållande till lön i beaktandehär.att tar
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