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Till statsrådet och chefen för

Arbetsmarknadsdepartementet

direktiv den till-1994:102 15 september 1994 beslutadesGenom att
utredare för kartläggasärskild och analysera fördelningensätta atten

och ekonomiska kvinnor ochekonomisk makt mellanresurserav
Öster-maj utsågs landshövding Kristina19 1995 Persson,Denmän.

till utredare. Utredningen har Kvinnomakt-sund, antaget namnet
utredningen.

augusti 1995 tillkallades såsom vetenskapligaDen l experter
Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet,Göran Anna

Jönasdöttir, docent i statsvetenskap och universitetslektor vidG.
Örebro,och profes-Göteborgs universitet Högskolan i Inga Persson,

i nationalekonomi särskilt kvinnoforskning vid Lunds universitet,sor
Sundin, docent i företagsekonomi och biträdande professorElisabeth
Teknik och social förändring vid Linköpings universitetvid tema

Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik vid Stock-Eskilsamt
Sekreterare i utredningen varitholms universitet. har Anita Nyberg,
nationalekonomiuniversitetslektor i och docent vid Teknik ochtema

social förändring vid Linköpings universitet. Biträdande sekreterare
varithar sedan december 1995 Lindblad och sedan julil FK Eva 15

Gunilla1997 Rapp.
Utredningen överlämnar härmed sitt betänkande SOU 1998:6, Ty

makten din det rationella arbetslivet och detMyten jäm-är om
Utredningsuppdraget i och med detta avslutat. Tillställda Sverige. är
överlämnats volymer forskningsrappor-utredningen har medtretton

i SOU-serien.publiceradeter,

Östersund och Linköping i december 1997

Kristina Persson

/Anita Nyberg
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Inledning och sammanfattning
Kvinnomaktutredningen har framför allt varit forskningsutredning.en
Uppdraget har varit samlad bild fördelningen ekono-att ge en av av
misk makt och ekonomiska mellan kvinnor och Därut-män.resurser

utredaren enligt direktiven oförhindradöver är belysa andraävenatt
aspekter betydelse för uppdraget föreslå de åtgärder kansamtav som
föranledas utredningen. harJag valt visa antal åtgärderatt ettav

jag kan bidra till ökad ekonomisktror jämställdhetsammantagnasom
mellan kvinnor och i framtiden.män

Forskarna har arbetat självständigt utifrån parallella fa-spår:tre
milj, arbetsliv/arbetsmarknad och välfärdsstat. Resultatet har blivit
totalt 13 volymer forskningsrapporter, publicerade i SOU-serien.av

flertaletDet har publiceratsstora under senhöstenrapporter 1997,
några inte färdiga dettaär betänkande skrivs.när har därförDetens
funnits mycket kort tid för analysera materialet och knyta försla-att

till forskningen.gen
Betänkandet olika delar också kan läsas friståen-trerymmer som

de från varandra: förstaDen delen vetenskaplig översiktär en som
innehåller urval de resultat redovisas i forskningsrapport-ett av som

Därefter följer populär framställning fem tänkta kvinnoliverna. en av
idag och i Sist följer förslag till åtgärder för hanteraattmorgon.-

bristen på ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.
snabbsammanfattningEn Kvinnomaktutredningens resultatav

skulle kunna vara:

Sverige inte ettjämställt landär-
Arbetslivet fungerar inte rationellt-
Könskvotering vanligtär-
Män korkar flyter alltidär- som upp—
Bättre könsbyte utbildningsatsa än-
Offentlig sektor exploaterar kvinnor-

Detta förenklat och tillspetsatär uttryckt, och under-santmen
byggt i de forskningsvolymema.13



sammanfattningochInledning

land.jämställda Dettill världensSverige FNutsågs mest1995 av
baraanledningenkorrekt,förmodligen äroch attsmickrande menvar

håll i världen.andrade flestamycketdet sämreär
land.jämställtinteSverige är ett

klyf-vissaforskning kanutrednings tvärtom attdennal avse
tillarbetsmarknadensvårigheterensamståendetorna mammors-

mellanlönegapetandra områdendetökar ochexempel att -—
stilla.mycketexempel- stårtillkvinnor och män

därförkanvolymernade sägas mytenResultatet 13 att omvaraav
Sverigejämställdadet rämnar.

ratio-detdenförmodligen äroch störreännu mytEn omannan
föreffektivtochRationelltarbetslivet.fungerandeeffektivtnella och

odiskutabelt,ordningnuvarandepåtjänar ärvissavem Att män men
samhälletEllerföretagen detgör

iledamöternaAtt 3företag procentSvenska män.styrs avav
kvinn-finnsoch detkvinnorstyrelserföretagsbörsnoterade är att en

kompe-kvinnorstyderbörsnoterade företagbland 229 attlig VD
Även of-deninomnågot bättresiffrornatillvara. ärinte tastens om

kommerstörreju högrealltidobalansenblirsektornfentliga upp man
i alla system.

konstateras:Kvinnomaktutredningen1

väljs ioftaföretagbörsnoteradeidirektörerverkställandeAtt-
bekanta.och bekantasbekantamanligakretsliten snäv aven

ständigt ocharbetakunnablandhandlar attKraven annat om
kvinnormångamarkservice. Hurfullständighelst ha passerar

knappasturval kanså begränsatnålsögat Ettdet vara ra-anses
tionellt.

näringslivetprivatai detnå är attsäkrasteDet sättet toppenatt-
harcheferalla högahälftenutbildning. Merteknisk änha aven

ikunskapernatekniskadebehöverintemångadet atttrots-
social kompe-kvalifikationersamtidigtchefsjobbet, somsom

viktigare.blir allt Detledarskapspsykologi mänäroch somtens
annateller någotRationellt,utbildning.tekniskhar

medi branscherområden ochchefer InomfyraTre är män.av-
kvinnligadeoffentlig sektor ärkvinnlig dominansstark som

anställda,kvinnligaandelen ännuförhållande tillcheferna, i
införa köns-intenäringslivet. Kravetprivatai det är attfärre än

kvo-avskafla dagensviktigadetchefsjobb,till ärkvotering att
bekostnad.kvinnorsfördelar,ständigatering mänsom ger

Även otraditionellt ellerutbilda sigväljer ut-kvinnor attnär° -
förutbildningsiglönarhuvud sämresigbilda över taget -

karriärochlöneutvecklingfrågaBåde iförkvinnor män.än om
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har väl utbildad kvinna svårt konkurreraatt sämreut ut-en en
bildad Könsbyte lönar sig faktiskt bättre utbildning föränman.
kvinnor.
Yrkesgrupper med kvinnlig dominans har lön yrkes-sämre än-

med manlig dominans allt borträknat. villDetannatgrupper -
bort faktorer utbildning,säga, även sorterarom man som ar-

betslivserfarenhet, det faktum yrkenär ett attansvar osv. som
kvinnodominerade anledning tillisig lägre lön.är ger

könssegregeradeDen utbildningen och arbetsmarknaden gör att-
begåvningsresurs i form tekniskt intresserade kvinnorstoren av

och vårdintresserade aldrig kommer till sinmän rätt.
många branscherl det i omöjligt for kvinnorär stort sett att-

till bättre, statusfyllda jobb med högre lön. Oav-avancera mer
hur kvinnorna beter sig vad gäller heltidsarbete, barnaföd-sett

ande blir de ofta kvar i samma För går det där-mänosv.
bra komma vidare.emot att

förlorarKvinnor i löneutveckling de får barn. Männär tar- som
sitt föräldraskap på allvar och pappalediga förlorarär ännu mer.

samhället detFör synnerligen orationellt bamafödandetär att
går ner.
Även kvinnor aldrig föder barn, eller de bar-passerat- som som
nafödande åldrarna, får betala kvinnoböter i form lägre lönav
och karriärmöjligheter.sämre

offentliga sektorn kan iDen vissa avseenden- ses som mer
kvinnovänlig den privata i andra avseenden exploate-än men

offentlig sektor kvinnor. De många deltidsjobben och till-rar
fälliga anställningarna utnyttjar kvinnor och lämnar dem med
dåliga löner och utvecklingsvillkor och usla pensioner. Trots-

offentlig sektor politiskt och dess ledning bordeatt styrs att
bättre.veta

Allt detta talar för svenska arbetsgivare knappast medatt agerar
landets, eller sin organisations bästa för be-ögonen närens egen man
handlar kvinnor och så olika. Mycket kompetens går förloradmän

kvinnor och inte tillvara i sin fulla och bästa kapa-mänatt tasgenom
citet.

Ävendet inte bara arbetslivetMen hanteras orationellt.är densom
traditionella arbetsfördelningen i familjen skapar problem, för sam-
hället och individerna.

kvinnor huvudansvar förAtt hemarbetet och för lönear-tar män
betet kan rationellt, i bemärkelsen låt och det hangöravara var en
eller hon bäst på, bara så länge parförhållandet består.är Närmen
skilsmässan faktum, vilket gäller del äktenskapenär ett storen av

förlorar kvinnanbåde och Kvinnan förlorar ekono-numera, mannen.

3



och sammanfattningInledning

löneutveckling ochinte fått deleftersom honmiskt, mannensav
Mänskligtkontakten med barnen. ochförlorar ofta den näramannen

detta orationellt.samhällsekonomiskt är även
initiativet till skilsmässan ochoftast kvinnornaDet är tar ensom

sneda arbetsfördelningen ikvinnors missnöje med denviktig orsak är
för samhället och för indivi-negativa bådeSkilsmässorhemmet. är

dema.
hemarbetet rationellakvinnor handArgumentet taratt om av-

mindre lönearbete,de har tid på grundskäl, därför att avmer
Kvinnomaktutredningens forskningheller visarintestämmer

förvisserligen sina insatserarbetslösa ökarkring Demän.
heltidsar-inte de arbetslösa harhemmet, män som enmen ens

hälften hemarbetet.sigbetande änpartner tar avmer
föräldrar oftare arbetslösaEnsamstående änär sam-numera0

drabbasorationellt för samhälletmanboende. Det är som av
och bostadsbidragskostnadersocialbidrags-högre än om ar-

fördelad mellan ensamstående ochjämnarebetslösheten vore
sammanboende kvinnor och män.

samhället:från andra delarkonstateranden,Andra av
Utblicken ochbli enfaldiga.Enkönade riskerar att om-grupper-

mycketdär individernavärldsanalysen försämras i ärgrupper
flera exempeltiden har kunnatvarandra.lika Den senaste se

kvinnor bättrepolitik. betyder intenäringsliv och Detfrån äratt
riski destohögre större attän män, systemet- per-uppmen

likar.snedvrids bara umgås med sinaspektivet om man
in-arbetsplatser, elleromorganisationer sker påNär program-

arbetsmarknaden, vinnerkönssegregeringenfor brytaförs att
det kvinnor. succé påalltid på Män görmän ännästan mer

alltför ofta trakasserasyrkesområden medan kvinnorkvinnors
Även organisationerkvinnligt dominerademanliga jobb. ipå

kraftkorkar, med hjälptillflyter män toppen, egensom avupp
Manlighet i sig kompetens. Ra-omgivningens stöd.och är en

det knappast.tionellt är
Ändå lön-effektivitet ochinte arbetslivets och samhälletsdetär

för jämställdhet.det främsta skäletsamhet ärsom
människor har likahuvudskälet. allaoch demokrati AttRättvisa är

Diskriminering orättfärdigbehandlas därefter.ochvärde ärrätt att
ingentingorationellodemokratisk. den dessutomoch Att görär

bättre.
alltid flyteralltid varit så härdet OmMen män upp somom nu

varit betalthistorien alltidarbetekorkar och kvinnors sämregenom
ÄrÄr naturligtinte detdå inte så det ska varadetmänsän

människor.handlar vår påSvaret synom
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Vi inte fysiskt starkare individer slår fysisktaccepterar att svagare.
Vi inte heller rika människor förtrycker fattigaaccepterar männi-att
skor.

Moralbegrepp och etiska värderingar stödjer uppfattningen om
människors lika värde. Att strukturer i samhället och arbetslivet ska-

villkor kvinnor betalt, utvecklingsmöjlig-sämre sämrepar som ger
heter och mindre makt borde inte heller acceptabelt.vara

Finns det då inget har blivit bättre på årsom senare
Jo. idagPappor vardagligt för sinatar större bam.ett ansvar
Kvinnors inkomster och lönearbetstid har signärmat mäns.
Kvinnor idag mindre ekonomiskt beroendeär sina män.av
Arbetslösheten har inte drabbat kvinnor hårdare än män.

finnsDet växande Förståelse för både kvinnors och mäns rätten
till barn.

Själva jämställdhetsideologin, de flesta i princip för likaatt är
villkor för kvinnor och har inneburit mycketmän, i de köksbordsför-
handlingar arbetstid och pågår hela tiden, överallt.om pengar som

Allt detta bra. detMen kan bli mycket bättre.är

Sammanfattning förslagenav

Mina förslag till åtgärder för komma till med bristen jäm-att rätta
ställdhet mellan kvinnor och i sammanfattning följande:män är

Att regeringen initiativ till uppbyggandettar ett parts-- av
skall verka för genomtänkt, köns-gemensamt organ som en

neutral lokal lönesättning. Organets uppgift ska attvara
samla och sprida kunskap metoder för objektivtattom
värdera de krav olika arbetsuppgifter ställer hittasamtsom
tekniker för identifiera omedvetna värderingar, såsomatt
könsstereotyper i lönesättningen.
Behoven på arbetsplatserna och utbildnings-ute ochär stora
konsulthjälp skulle kunna erbjudas det partsgemensam-av

till självkostnadspris. Regeringens uppgiftorganet,ma
skulle initiativet och bidra med kompetens iatt tavara upp-
byggnadsskedet.

Att Jämställdhetslagen förtydligas på fyra punkter. förs-Den-
gäller kvinnors och löner ska kunna jämförasta att mäns

mellan olika befattningstyper. Den andra fackliga företrä-är
dares få del de löneuppgifterrätt behövs för detatt av som
lokala kartläggningsarbetet. Den tredje krav på redo-är ett
visning uppföljningen, det vill arbetsgivaren vidsäga attav
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förgjortharvadkartläggningen berättar attårligaden man
upptäcktharlöneskillnadereventuelladeåtgärda mansom

kartläggning.föregående årsvid
Jämställdhets-punktfjärdejagföreslår attDessutom som

organisatio-ochföretagmed kravetkompletteras attlagen
arbetsledare.kvinnligaandelenredovisarårligenner

hurgranskningökadtillinitiativregeringenAtt po-tar aven-
konsekvens-och Dennakvinnorpåverkar män.beslutlitiska
förändringarfrånsamhället,inivåerallapåböranalys göras

statsbud-besluttillbarnomsorgkommundelensinom om
granskning-underlättakanKunskapfördelning.getens som

utredning.i dennablandfinns annaten
in-organisationerochföretagjämställdhetsmärkningAtt av-

förstudie,och denFörsöksverksamheterSverige.iförs som
tillsammanskan,igång,Arbetsmarknadsdepartementet satt

utredning,i dennaskissatharjagprincipermed de gesom
beslutet.förunderlag

Skol-stödjerriktning. JagijämställdförändrasskolanAtt-
skolansavskaffa1997:121SOUförslag attkommitténs

Kunskaperundervisningstid.garanteradinföraochtimplan
samhälle,vårtikvinnligt konstruerasochmanligthurom

skolanstillspridasocksåbörflickkultur,pojk- ochom
med i allfinnasbörpedagogikJämställdhetpersonal. som

reflektion ochförbörSkolornalärarutbildning. utrymmeges
jämställdhetsarbetet.pedagogiskadetutvärdering av

imedfinnasgenusperspektivetÄven högskolenivå börpå
utbildning.all

spridningförkommunikationsplanregeringen görAtt aven°
påbörjarochKvinnomaktutredningenfrånforskningen en

ochkvinnors mänsi frågankunskapspridningaktiv omav
ekonomiskaochmaktekonomisktilltillgång resurser.

tidtillsättsutredningparlamentarisk gottAtt omgessomen-
be-samhällsförändringardeföreslåochdiskutera somatt

mellanbalanspräglassamhälleskapaförhövs ettatt avsom
denoch åmöjligheterochkravproduktionenssidanå ena

utredningenslivskvalitet. Ivälfärd ochindividernasandra
välfärd kunnaocharbetslivförmodellerolikabörarbete

utveck-ochutvärderassedanförskala,mindrei attprövas
las.

och letarvärderingarhittarutredningEn gemensammasom
maktskif-politiskaöverlevakanhelhetslösningar ävenefter
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och därmed skapa stabilitet och bättre möjligheterten, till
styrning. Utredningen föreslås få Arbete, Liv ochnamnet
Välfärd Alla arbetsnamn ALVA.-

forskningenAtt inom Kvinnomaktutredningens verksam-
hetsområde får fortsätta. avsnittetl Framtida forskning före-
slår jag antal bör bli föremål förämnen eller för-ett som ny
djupad forskning.



dispositionochDirektiv1

direktivenKort om

likaskall haochkvinnorjämställdhetspolitiken mänför ärMålet att
områdenväsentligaallainommöjligheterochskyldigheterrättigheter,

förmöjligheterskall finnasdetdärviddelmåli livet. Ett är att samma
utred-tilldirektivenoberoende. Iekonomiskttillochkvinnor män

ekonomiskamakt ochekonomiskfördelningenningen resurseravom
konstaterasKvinnomaktutredningen attochkvinnormellan män --

tillgångrespektivekvinnorssamlad bild mänsnågonfinnsdet inte av
ochkvinnorspåverkar mänsdettaoch hurekonomiskatill resurser

samhället.ochfamiljenmakt i
utredarenskalldirektivenEnligt

ochutsträckning kvinnorvilken mänioch analyserakartlägga-
ekonomiska regel-deoch ändraupphävaskapa,makthar att

följaochsynliggöraförmetoderfinna ut-attsamtsystemen
makthavareekonomiskablandandelen kvinnorvecklingen av

ekonomiskadeutsträckningi vilkenanalyseraochkartlägga re-—
ekonomisk jim-motverkarrespektivestimulerargelsystemen
ekonomisk-poli-utsträckningvilkenundersöka iställdhet samt

jämställdhetsperspektivgranskasåtgärdertiska ur
ekonomis-tilltillgångochkvinnorsanalyseraoch mänsbelysa-

de kommervilka källorfråndessahur är,ka storaresurser,
andrasocialförsäkringar,kapitalinkomster,förvärvsinkomster,

livscykelperspek-iförändrasoch dettatransfereringar, ettom
utlands-mellankohorter,olikamellanskiljer sigdettiv, om

regioner ocholikamellansvenskföddaochfödda ompersoner,
medrespektivefor kvinnorsig mänskiljerinkomstkällorna

inkomster,lika stora
ekonomiskatillvad tillgångenoch analyserabeskriva resurser-

i familjen.maktfordelningenforinnebär
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Utredaren också oförhindrad belysaär andra aspekterävenatt av
betydelse för uppdraget. För direktivens fullständiga hänvisar vitext
till bilaga 1.

Som framgår direktiven detta i hög gradär forskningsutred-av en
ning; uppgiften beskriva, kartläggaär och analysera.att Enligt direk-
tiven utredaren också oförhindradär föreslå åtgärder kan för-att som
anledas utredningen.av

Arbetets uppläggning och inriktning

Den särskilda utredaren knöt i augusti 1995 fem forskare till utred-
ningen vetenskapliga Göran Ahrne, professor i sociolo-experter:som

vid Stockholms universitet; Anna G. Jonasdöttir, docent i stats-
vetenskap och universitetslektor vid Göteborgs universitet och Hög-

Örebro;skolan i Inga Persson, professor i nationalekonomi särskilt
kvinnoforskning vid Lunds universitet; Elisabeth Sundin, docent i
företagsekonomi och biträdande professor vid Teknik och socialtema
förändring vid Linköpings universitet Eskil Wadensjö, professorsamt
i arbetsmarknadspolitik vid Stockholms universitet. I september 1995
knöts Christineäven Roman, iFD sociologi till utredningen. harHon
samarbetat med Göran Ahrne.

Utredningen har haft drygt två år på sig slutföra sitt uppdrag. Iatt
forskningssammanhang det kort tid. Utredningenär har därför i hög
grad sin uppgift bygga den kunskapsett redan finnsattsom som
olika områden. Detta har skett kontaktat forska-att experternagenom

redan tidigare studerat område och bett dem följa tidi-ettre, som upp
forskning, alternativt bett forskare tidigare studeratgare ettsom om-

råde det könsperspektiv.göraatt Resultatet har blivitettur tretton
volymer med forskningsrapporter levererats till Kvinnomaktut-som
redningen. fullständigEn förteckning forskningsrapportemaöver och
deras innehåll lista författare finns i bilagaöversamt en

Experterna har i egenskap redaktörer och monografiförfattareav
för urval och utformning de olikasvarat skrifterna, medan enskildaav

artikelförfattare för innehållet i sina bidrag. Experteransvarar egna
och artikelförfattare har arbetat under vetenskaplig självständighet.

Den särskilda utredaren har haft referensgrupp,även en vars upp-
gift varit fungera diskussionsforumatt åt utredaren vad gällersom att
föreslå åtgärder kan föranledas uppdraget. Referenspersonersom av
har varit: Barbro Dahlbom-Hall, konsult i chefs- och ledningsfrågor;
Christina Franzén, NäringslivetsVD, Ledarskapsakademi; Ann-Sofie
Hermansson, tjänsteman, LO; Mats Svegfors, chefredaktör, Svenska
Dagbladet och Lars Thörn, ombudsman, Svenska Kommunalarbetare-
förbundet.

2 SOU1998:6



dispositionDirektiv och

tiohar haftvetenskapliga sammanträ-och deUtredaren experterna
vid dessafortskridande harinternat. Arbetetsvarittvå harden, varav

respektive volymtillBidragendiskuterats.ochredovisatstillfällen
deltagit.och redaktörerförfattareseminarier därvidgranskatshar

harellerdär tvåhar anordnatsseminarier rapportertreFem öppna
anställda departementenjournalister,harTill dessapresenterats.

varit mycketharinbjudits.allmänheten Intresset stort.och
harinternaten,därbland de tvåsammanträdena, ävenVid tre av

denmellaninformella kontakterdeltagit. Merreferenspersonerna
ocksåharmedlemmarreferensgruppensochutredarensärskilde

förekommit.
deltagit iharjournalister,Ingridoch Hagman,AlfredssonKarin

slutbetänkandet.utformandet av
direktiven:iförslagtill politiskauppgifterkonkreta attTvå ges

andelenfölja utvecklingenochsynliggörametoder förfinna att av
i vilkenundersökaochmakthavareekonomiskabland ut-kvinnor att

jämställdhetsper-granskasåtgärderekonomisk-politiskasträckning ur
förslagsdelen, kapi-iviåtgärden återkommerförstaTill denspektiv.

tel nio.
ekonomisk-politiskautsträckningundersöka i vilkenandra,Den att

arbetejämställdhetsperspektiv,granskasåtgärder ettett somvarur
vilkenundersökte iViKvinnomaktutredningen.påböjades inom ut-

dir.direktivregeringensutredningar tillämpatstatligasträckning
redovisasärskilda utredare:kommittéer ochsamtligatill24 att1994: l

ekonomisk-politis-olikajämställdhetspolitiska konsekvensernade av
järnställdhetsdirektivenundersökte viInledningsvisåtgärder.ka om

fann de iutredningarna. Vitill använ-direktiveni stort settattangavs
under periodenutredningarnadirektiven tilliurskiljningdes med

rele-där detutredningsdirektivi de flestaförekom1994-1996. De var
utredningenrelevanta.där de inte l ersätt-saknadesochvant, omvar

medan detdet relevant,omställningocharbetslöshetning vid är t.ex.
behandlade Kli-de utredningardet gällermindre relevant närär som

tillsynsverksamhet.kärntekniskSvenskforskning ellermatrelaterad
utsträckningundersöka i vilkenvidare ochdärefter gåTanken attvar

dettajämställdhetsdirektiven. Innantillhänsynutredningarna tog
Arbetsmarknads-Jämställdhetsenheten,påbörjadeinledasarbete hann

olika departementengranskning, där deliknandedepartementet, en
undersökning forvi vårutredningar. Då avbrötsinagranskaskulle

dubbelarbete.undvika onödigtatt
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Disposition betänkandetav

Betänkandet disponerat enligt följande.är kapitell två beskriver vi
centrala begrepp. kapitell beskriver vi den historiska bakgrundentre
till dagens könsordning, for på så lägga grund för förståelsesättatt en

dagens situation, i familjen och arbetsmarknaden och kvin-av av
och tillgång till ekonomiskamäns och ekonomisk makt.nors resurser

kapitelI fyra diskuteras makten beskriva den ekonomiska verk-att
ligheten.

kapitel femI redovisas hur hushållsarbete och vård barn för-av
delas i familjen hur organiserar hushållsekonomin. kapitelsamt lman

redogörs för den horisontellt och vertikalt könssegregeradesex
arbetsmarknaden löneskillnader mellan kvinnor och ka-samt Imän.
pitel sju diskuteras huruvida kvinnor i politiken har någon ekonomisk
makt transfereringarnas fördelning mellansamt kvinnor och Imän.
kapitel åtta fem kvinnoliv idag och i och i kapitelpresenteras morgon
nio de förslag till åtgärder föranletts utredningen.som av

11



begreppCentrala2

kommit fram iforskningsresultatdelar deredovisarviInnan somav
centrala be-någravi här kringKvinnomaktutredningen resonerar

ekonomiskekonomisk jämställdhet,ekonomiska resurser,grepp:
försökoberoende. Någotekonomisktochmakt att gemen-enas om

Kvinno-inominte gjortshardessa begreppfördefinitionersamma
forskarna.de enskildaöverlåtits tillInnebörden harmaktutredningen.

Ekonomiska resurser

ekonomis-betyderKvinnomaktutredningentilldelrapporterflertaletI
slag bi-och olikalöneri forminkomsterenkeltheltka avavresurser

välfärdsstaten.fråndrag
denochmellan kvinnorlöneskillnader män samtStudier avav

ocksåvanliga.relativt Detarbetsmarknaden ärkönssegregerade ettär
ekonomiskafördelningenutredningicentraltområde är avomensom
Skillnader iochkvinnormakt mellanekonomisk män.ochresurser

mel-inkomsterskillnader igrunden föri lönerlönearbetstid och utgör
ochkvinnorlan män.

vanliga.relativtocksåfördelasinkomsternahur ärStudier av
i tvåsig från dessaskiljerundersökningarKvinnomaktutredningens

undersöks in-fördelningsstudiertraditionellaavseenden. Iviktiga
denhushåll och syftetolikamellan är mätafördelning attkomsternas

välfärden individperspektiv,använderIblandekonomiska ettman
fördelarochinkomstersamladehushålletsifrånutgår dåmen man

syfteKvinnomaktutredningens ärhushållsmedlemmar. attalladem på
möjligt,så långtinkomsterindividuellaochkvinnorsundersöka mäns

hushållens.inte
ochkvinnorsundersöks hur mänsKvinnomaktutredningenI stora
välfärds-respektivemarknadenvarifrån de kommer:ochinkomster är

välfárdsstaten.tillanvänds imarknaden motsatsBegreppetStaten.

l Fritzell, 1992;BjörklundFritzell, 1991;1990,Uusitalo,GustafssonSet.ex.
Sandqvist, 1993.Jansson
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kapitalmarknader, det ibåde arbets- ochMarknaden består ärmenav
fokus.arbetsmarknaden och inkomsterna därifrån iförsta hand ärsom

klassificeras inkomster från marknadenLöneinkomster oavsettsom
anställning i det privata näringslivet eller i dende resultatär ett avom

från välfärdsstaten syfter transfere-offentliga sektorn. Inkomster
form pensioner, sjukpenning, arbetsmark-ringar till hushållen i av

föräldrapenning, socialbidragnadsstöd, osv.

Ekonomisk jämställdhet

jämställdhet kvinnors ochekonomisk användsBegreppet när mäns
undersöks. gäller då både de ensamståen-inkomster olika slag Detav

Ekonomisk jämställdhet föreligger in-och de sammanboende.de när
fördelas i lika hög grad till kvinnor till ochkomster män närsom

likakvinnors inkomster är mäns.stora som
Ekonomisk jämställdhet ofta kvinnors andel in-mäts mänssom av

löner i förhållande till löner. kankomster, kvinnors Detmänst.ex.
li-påpeka ekonomisk jämställdhet dettamätt sättvärt attattvara

resultat har låga inkomsterkaväl kan männen attattett somvara av
och jämställdheten kan öka bådekvinnor har höga män-attatt genom

stiger. kan därför iblandsjunker kvinnorsinkomster Detattsomnens
redovisa inkomsterna i kronor.väsentligt ävenattvara

maktEkonomisk

starkhar sysselsatt många tänkare. harmakt DetBegreppet en an-
bok maktoch manlighet. ofta citeradknytning till Enmän om -

and inleds med konstateraUsesPower. Its Forms, Bases, t.ex. att-
masteryoch herraväldekan förstås potencymakt potensatt som

makt, liteMycket har skrivits begreppet ytterstom men om
makt.3 Maktutredning analyserasekonomisk års studeras ochI 1985

tvådock ekonomisk makt. där SverigeMan att styrs storamenar av
ekonomiska makten och den politiska makten.maktblock: den Dessa

demokratise-fram med industrialiseringen ochtvå makteliter växte
specialiserade sig på varsin maktsfär. ochringen och de Storägare

marknaden och arbetarna inomstorföretagare hade påstörre resurser
uppnåddesfler. Så småningom "enpolitiken eftersom de mångavar

originalkursiv imellan arbete och kapitalhistorisk kompromiss
storföretag ochmakt endast innehas direktörer iekonomiskOm av

ekonomiskbörsnoterade företag saknar kvinnorstyrelsemedlemmar i

2Wrong, 1995, s.
3Swedberg, 1987.

305-306.sou 1990;44, s.
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Centrala begrepp

makt. har kvinnor idagDäremot politisk makt. falletså slåsAtt är
också fast i 1985 års Maktutredning. konstaterar där politikenMan att
intar förstaplatsklar vad gäller kvinnors deltagande medan de såären

obefintliga i näringslivet.gott som
sig undersöka ekonomiskNär makt generellt blir detsägerman

ändå makt det handlar eftersom dominerar det privatamäns mänom,
näringslivet. Arbetare och kapitalister visserligen könsneutrala be-är

deras betydelse könsspeciñk. Med begreppet maktärgrepp, men
i allmänhetdå makt dvs. individersöver, eller maktavses gruppers

påverka andra individers och handlande derasatt även motgruppers
vilja eller inskränka deras möjligheter och handlingsutrymme.

Forskare med könsperspektiv använder sällan begreppet eko-ett
nomisk i betydelsenmakt makt i det privata näringslivet. använderDe
istället begreppet i familjenmakt analyseras. haMännär mäns antas
den ekonomiska makten i kraft sin ställning familjeförsörjareav som

Ävenoch de har högre inkomster kvinnor. häränattgenom avses
makt över.

ekonomisk makt i betydelsenBegreppet makt och kvinnoröver
kopplas mycket sällan berorDet sannolikt på kvinnorattsamman.
inte har haft någon ekonomisk makt sig iöver det privata nä-vare
ringslivet eller i familjen. historiskt perspektiv har de inte hellerI ett
haft makt sig själva. det gäller kvinnorNär talar iställetöver man om

Ävenekonomiskt oberoende. detta begrepp kan dock ses som en
form makt, makt dvs. maktatt, potens änav som som snarare

herravälde. Makt självständighet, sigmakt råda överattsom som
och sitt och påverka sina ekonomiska förhållanden tillsammansatt
med andra.

begreppet ekonomisk makt tillBegränsas gälla makthavare i detatt
privata näringslivet saknar kvinnor ekonomisk makt. Utgår vi emel-
lertid ifrån ekonomisk makt makt påverka andra människorsattsom
ekonomiska villkor utökas antalet ekonomiska makthavare väsentligt.
Med tanke på 39 kvinnornas och 30 män-att procent procentav av

inkomster består transfereringar från välfärdsstaten, har poli-nens av
tikers, däribland kvinnliga politikers, beslut mycket betydelse förstor
människors ekonomiska situation. Makten inkomstemas Fördel-över
ning ligger, till del, också hos arbetsmarknadens varför ock-parteren
så de ekonomisk makt.är utövare av

Ekonomiskt oberoende

Maktutredningen konstaterasI det mycket svårt finnaäratt att en
enda artikel behandlar begreppet ekonomisk makt. sakSammasom
gäller begreppet ekonomiskt oberoende. begreppDet är ett som an-
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innebörd sällan diskuteras. Med tankevänds ofta, attmen vars
högst på dagordningenekonomiska oberoende har ståttkvinnors upp

förvånandemycket långt tillbaka deträttigheter sedanför kvinnors är
svårförklarligt.och

ekonomiska rättigheterorganiserat sig förKvinnor har i allmänhet
organisera-politiska rättigheter. Sverigeorganiserat sig för linnan de

Föreningen för gift kvin-ekonomiska rättigheter ide sig kvinnor för
förpolitiska rättigheter i Landsföreningenoch föräganderätt 1873nas

kvinnans politiska 1903.rösträtt
oberoende olika be-begreppet ekonomisktvardagssprâket harI

ekono-syftar kvinnor ellerberoende på på Entydelse män.manom
ochkvinna lönearbetaroberoende kvinna betydermiskt somen som

oberoende eko-hon ekonomiskt Enförsörjar sig själv: är en man.av
oberoendeinte ekonomisktoberoendenomiskt är ären man somman

han kan för-med förmögenhetkvinna, såutan stor attmanav en en
uttrycks i klass-ekonomiskt oberoendeden. Begreppetpåsörja sig

gäller kvinnor.i könstermer detdet gäller närmän,närtermer men
oberoende löne-kvinnor blir ekonomisktbetyder ocksåDet att genom

lönearbetefånblir ekonomiskt oberoendearbete, medan män
flera besvärligt begrepp. DetEkonomiskt oberoende är sätt ett

meningmöjligt i någon absolutdet skulleantyder attatt varavara
antingen/eller:det frågaoberoende ochekonomiskt är ettatt an-om

kvinnorberoende.oberoende eller så Mentingen ärär sommanman
marknadenistället beroendeekonomiskt oberoende män ärär avav

ilever idagallra flesta människoroch/eller välfärdsstaten. De en
marknaden, välfärdsstatenberoendenkombination samt eventu-av av

livsloppsperspektiv.anläggersärskiltellt ettpartner, manomen
förknippathierarkiseringsprincip. ManlighetviktigMakt ärär en

med underord-oberoende och makt kvinnlighetöverordning,med -
oberoen-begreppet ekonomisktoch brist makt.ning, beroende Att

kvinnors ochoch förklarasbetydelse för kvinnorde har olika män av
varit sin-historiska erfarenheter. Historiskt harskildamäns mannen
i det of-skulle deltaoberoende Endastnebilden för mänperson.en

kvinnorna begrän-i politiken, medanmarknaden ochfentliga livet
fäder,ekonomiskt beroendesfären ochtill den privatasades avvar
resul-arbetsfördelning mellan könenbröder och äkta Dagens ärmän.

könsordning be-förstå dagenshistorisk För atttatet process.av en
härmed.Till detta övergår vitill gårdagens.höver känna

5Nyberg, sou 1997:87.
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kvinnors3 Mot
ekonomiska oberoende mänav

har i alla tider och i allaDet samhällen funnits arbetsdelning mel-en
lan kvinnor och gjort vissa arbetsuppgiftermän, att ansettssom som
manliga och andra kvinnliga. har den könsteoretiskaDettasom

visatforskningen denna arbetsdelningDet skapar den ojämnaär som
fördelningen ekonomisk makt och ekonomiska mellanav resurser
kvinnor och Följande sidor historisk tillbakablick på hurmän. ger en
könsordningar ekonomiskaoch incitament interagerat i vårt land från
mitten 1800-talet, då industrialismen stod för dörren, fram tillav
1960-ta1et.

Ekonomiska incitament och könsordningar

Vad betraktas kvinnligt och manligt, kvinno- ochsom som manssyss-
förändraslor tid. Förändringarna dock inte slumpmässiga elleröver är

godtyckliga. finns oföränderlighet föränderligheten:Det i nämligenen
arbetsfördelning mellan könen rekonstrueras och detatt atten som

huvudsakligen utförs kvinnor tilldelas lägre ekonomisk ersättningav
och lägre det huvudsakligen utförsän män.status som av

Ekonomiska incitament och könsordningar båda upphov tillger
belöningar bestraffningaroch fast olika slag. Ekonomiska incita-av

upphov till materiella belöningar och bestraffningar. Attment ger
följa respektive bryta könsordningens upphov tillatt mot normer ger
sociala belöningar och bestraffningar.

Kvinnor har generellt ekonomiskt intresse överskridasett ett attav
könsordningen. löner i mansdomineratHöga yrke kan lockaett t.ex.
kvinnor söka sig dit. lön innebärHögre högre materiell levnads-att

Ärstandard, samtidigt kanske trakasserier på jobbet. lönen till-men

I Se Frederiksen red.,Romer 1986; Kvinnohistoria 1994; kvinnehistorieFrat.ex.
til kjønnshistorie 1994; Wikander red., 1994; Göransson, 1996; Ohlander
Strömberg, 1996.
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räckligt hög kan det kanske ändå det, inte trakasseriernavärtvara om
alltför svåra.är
Å andra sidan ligger det i sakens har intressemännatur att attav

bevara den rådande könsordningen. harDe de bästa positionerna och
försvara. Män har sällan några ekonomiskamest att skäl brytaatt mot

könsordningen och utföra kvinnosysslor. Ersättningen för kvinnors
arbete lägre, kanske obefintlig,är och det har lägre social Allastatus.

har emellertid intemän alltid intresse upprätthålla rådandeett attav
könsordning. kan finnasDet intresse modifiera den. Arbets-ett attav
givare kan föredra anställa lägre avlönadet.ex. kvinnoratt istället för

äderF vill inte försörjamän. sina döttrar hela livet.vuxna
Könsordningar och vad betraktas manligt respektivesom som

kvinnligt ifrågasätts, förflyttas, omtolkas och överskrids. Detta sker i
förhandlingar mellan kvinnor och ibland i konflikt,män, ibland i sam-
förstånd. Den sociala kostnaden för de kvinnor bryter rådan-motsom
de könsordning minskar i takt med fler likadant.att gör

Kvinnor kan också gå ihop och tillsammans rådande köns-utmana
ordningar. möjligheterDeras förändra situationen dåatt mycketär

destörre ochän på sitt håll försöker åstadkomma för-om var en en
ändring

Konkurrens attraktiva arbetenom

Kvinnor och konkurrerarmän arbeten. Men de konkurrerar inteom
alla arbetsuppgifter i samhället, dem innebärom utan störreom som

fördelar vid olika historiska tidpunkter, i olika klasser, på olika platser
osv.

Arbete kan delas i förvärvsarbete och oavlönat hemarbete.
Kvinnor och har aldrig konkurreratmän det oavlönade hemarbe-om

Könsordningen har inhägnattet. detta arbete för kvinnorna.
Förvärvsarbete kan i sin delas in i oavlönattur och avlönat för-

värvsarbete. Oavlönat förvärvsarbete det jordbruksarbeteär t.ex. som
utfördes lön döttrar,utan och hustrursöner till jordbrukare. Inteav
heller detta arbete har kvinnor och konkurrerat.mänom

Avlönat förvärvsarbete kan antingen utföras hushållen,i det gäller
framför allt det arbete hembiträden utförde, eller utanför hushållen, i
offentligheten. hellerInte det gäller hembiträdesyrketnär har kvinnor
och konkurrerat.män

Konkurrensen har gällt lönearbete utanför hushållen, i offentlig-
heten. främstDet kvinnorär konkurrerat med mansdo-mänsom om
minerade yrken eller yrken. Att konkurrerarmän med kvinnorom nya

2 Östberg,Se Losman, 1987 a;t.ex. 1997.
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kvinnligahistorisk tidpunkt betraktasvarjevidde yrken somsomom
kan iblandarbetslöshet. Yrkenvid högförekommerovanligt,är men

medi sambandmanligt, ochkvinnligt tillfrånbyta kön tvärtom, att
införs efteroch traktatbåde kvinnorarbetenteknik De mänsomny

ekonomiskt obero-blimöjligheterökat kvinnorsdeockså attär som
ende män.av

Arbete

Oavlönathemarbeteörvärvsarbete
x

Oavlönat hushålletiAvlönat

hushålletIoffentlighetenl

könsordningordbrukarsamhälletsJ

patriarkalt.samhället Man-omyndiga ochkvinnoralla1850 varvar
representeradehanformella maktendenhade över resurserna,nen

bestämmanderätt barnen.och hadehushållet utåt överensam
målsmanskap och husbon-stod undergifta kvinnanDen mannens

siningå avtaltillståndintekundedevälde. Hon utan ommannens
företag ochellerutanför hemmetarbetskraft, arbeta starta egetegen

ankom påinom hemmetutföra det arbeteskyldighon att somvar
och förfoga detförvaltahadehenne. överMannen rätt att gemensam-

med hennesbetala sina skulderkundeegendom. Hanboets helama
skuldfinte sig ihon fickegendom, sättamen

intefickoftast fadern.hade förmyndare, Honogifta kvinnanDen
vidblev myndigasjälv.välja yrke eller make Mänegendom,förvalta

15.5vidsin inkomstfick bestämmaålder21 års övermen

3 Wikander, 1988.Sommestad, 1992;
" Qvist, 1977.1974;Ambjömsson,
5 1997:113.Bladh, sou1996;Göransson,
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Mannen skötte hästarna.
Kvinnans plats kanske inte i första påhand vid spisen, mjölkpallen.utanvar
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oberoendeekonomiskakvinnorsMot mänav

försörjaren. MannensförutsatteLagstiftningen att varmannen
och hur könenunderordnade ställningoch kvinnansöverordnade

ingick ihustavlanvarandra framgicksig tillskulle förhålla somav
söndagamasfick höra påVad där stodkatekes.lillaLuthers mansom

husförhör.°redovisa vidochpredikningar

manssysslorHästrelaterade

kvinnosysslorkorelateradeoch

förstod hushållen1900-taleti början1800-talet ochUnder enav
princip arbets-hade iproduktionen. Alladelmycket stor vuxnaav

hästarna. Kvinnornasådde och skötteharvade,plöjde,plikt. Männen
ochhönsenmjölkade och skötte korna,hushållsarbetet,handtog om

kompletteradesjordbruksarbete. Jordbruketdeltog igrisen och annat
och skogsar-daglönare, flottarearbeteofta med togatt sommannen

förlagsindustrin,producerade förhushållsmedlemmamaochbetare
ochsåldetill försäljning ochslöjdademanufakturindustrin, smör, ost

agg.
könen,arbetsfördelning mellanjordbrukarhushållen fanns1 en

offentligheten ochavlönat arbete imellangick integränsen oav-men
utförde avlönadeochBåde kvinnorprivata sfären.i den mänlönat

jordbrukar-Könsarbetsdelningen ihushållet.sysslor ioavlönadeoch
och kvin-hästrelaterademellanfrämstgick iställetsamhället mäns

mjölka i detarbetsuppgifter.korelaterade Att närmaste ta-varnors
män.7 hand vidi förstakanske inteKvinnans platsbubelagt för var

mjölkpallen.spisen, utan

produktionen,deltagande iJu större

ställning för kvinnanstarkaredesto

sade: detKollontayAlexandraföreställningfinnsDet att,om somen
kvinnanssamband mellanorganisktsynnerligen intimt ochfinns ett

samhället.ställning i Dettaoch hennesproduktionen ärinsatser i en
lag.8 deltog ikvinnorbetyderekonomisk-social Detslags att mer

ochställning familjenderas istarkaredestoproduktionen, sam-var
fråga.°emellertid omtvistadfallethället. Om så ärär en

Bladh, sou 1997:113.
7Nyberg, 1996.1996; Magnusson,1993; Sjöberg,1989; Lundgren,
3 12.1925/1973,Kollontay, s.
9 1990.Lövkrona,1987 b;Sandvik, 1994; Losman,1986;Sanday, 1973; Thorsen,
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finns dock ingen generell och automatisk koppling mellanDet att
produktionendelta i och stark ställning i familjen och samhället.en

kan lika Kvinnor arbetade mycket i jord-Det gärna tvärtom.vara som
brukarsamhället fattiga småbrukarhustrur och statarhustrur gjorde- -
det därför deras position lite tyder derasYtterst påatt attvar svag.
delaktighet i produktionen gjorde deras ställning sinaatt gentemot

samhället starkareoch bondmorornas. den eko-Detmän änvar var
nomiska nödvändigheten tvingade dem bryta könsord-att motsom
ningen. ekonomiskt produktiv inteAtt detsammaär attvara som vara
ekonomiskt oberoende, ha makt råda sig och sitt. Oavsettöveratt att

jordbrukarsamhällets kvinnorhur mycket deltog i produktionen, arbe-
tade för och sitt arbete försörjde sig själva kunde depengar genom
inte bli ekonomiskt oberoende eftersom de omyndiga ochmänav var

alla formella plan underställda mannen.
ofta förpåpekas det kvinnor sigDet ägnaatt accepterat attvar

manliga sysslor, medan det omvända ovanligt. Särskilt i fattigavar
familjer krävde den ekonomiska nödvändigheten kvinnor över-att

förskred könsordningen vad kvinnogöra. kvinnorsMensom var
gällde framför alltgränsöverskridande arbetet inom hushållets ram.

Utanför hushållet upprätthölls arbetsdelning bl.a. skråför-en genom
ordningarna i innebar manligt monopol avlönatstort sett ettsom
arbete i offentligheten. kunde och kan könsordning-Pengar omvandla

kvinnosysslor till avlönatoavlönade mansarbete, bägaret.ex.ens
och skräddare.

ogifta kvinnorska försörjaVem

flera avgörandeVid 1800-talets mitt hade samhällsförändringar ägt
till jordbrukarsamhälletsvilka tillsammans ledde könsordningattrum,

ändrades. till denna tid hade förmyndarskap inneburitFram männens
materiellt för alla medlemmar hushållet. Så länge hust-ett ansvar av

sitt producerade likadöttrar och arbete åtminstonesönerrur, genom
mycket de konsumerade innebar det ingen kostnad upprätt-attsom
hålla patriarkatet. ökade antalet jordlösa landsbygden kraf-Men pånu
tigt, urbaniseringen tilltog, självhushållningen minskade, marknaden
och penningekonomin expanderade och det blev allt svårare för sö--

och döttrar täcka kostnaderna för den konsumtionen inomattner egna
hushållet.

blev sannolikt allt mindre intresserade förmyn-Männen attav vara
dare för fattiga, föräldralösa, ogifta kvinnor och deras eventuella barn,

lo oklart vad produktion avsnitt.Det dessutom vi skall i kommandeär är, ettsom se
l 1996.Magnusson,
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eftersom inte kundede för sig inom hushållets pågöra rätt ram
tidigare. Männen hade med försörja sigsätt attsamma som nog

kraftigt.själva. Samtidigt antalet ogifta kvinnor Många deväxte av
fattiga och faderlösa kvinnorna hade varken förmyndare eller års-
tjänst, vilket lagen krävde. Därmed bröt de den kodifierade köns-mot
ordningen. myndigheterna blundade förMen detta för undvikaatt att
kvinnorna belastade fattigvården. Problemet framför allt för devar,
ogifta mödrarna, deras möjligheter försörja sig utanför hushål-att att

begränsade.lets mycketram var
kan ha haft betydligtMännen intresse för-störreantas attav vara

myndare för ogifta, föräldralösa kvinnor med förmögenhet. kundeDet
sig i hus,värden jord och viktiga kapitalkällorröra storaom pengar -

både för familjen och näringslivet. Den omyndiga kvinnan själv hade
ingen makt tillgångarna. omyndighetssystemet gjordeMen för-över
mögenheten svåråtkomlig för spekulanter och begränsade kapitalets
rörlighet. framväxande företagarklassen hade därför intresseDen ett

ogifta kvinnors omyndigförklaring skulle upphävas. Behovetattav av
kvinnorna inom borgarklassen skulle kunna försörja sig självaatt

också.växte
Nackdelarna kodifierademed den könsordningen blev allt större

och så småningom ändrades den. Ogifta kvinnor förklarades myndiga.
Reformen i flera från fram1858 till då den ogifta1884togs steg
kvinnan blev myndig vid ålder dvs. vid år.21samma som en man,
Därmed kunde hon själv bestämma sin inkomst och egendom.över

Reformen den första förutsättningen för kvinnors ekonomiskavar
oberoende ökade ogifta kvinnors potentiella möjligheterDenmän.av

försörja sig själva, framför allt småforetagande. detMenatt genom
innebar också försörjningen blev kvinnans problem iatt eget ett sam-
hälle där hon i hög grad utestängd från lönearbete i offentligheten.var

Kvinnliga och manliga branscher

Under skråsystemets tid, fram till hörde de absolut flesta1846, verk-
monopol.samheterna marknaden tillpå Skråsystemetsmännens

upphörande innebar dock inte kvinnor blev hantverkare; skomaka-att
snickare, smeder formella hindrenDe borta, de infor-re, osv. var men

mella fanns kvar. Skomakare, snickareAtt och smeder skulle vara
och del könsordningen.män är,var, en av

2 Qvist, 1977.
U Artaeus, 1992.

Qvist, 1977; Carlsson, 1986, kap
5 Göransson, 1996.

22



SOU 1998:6 Betänkande från Kvinnomaktutredningen

1864 hade den handels-, fabriks- och hantverksordningen in-nya
förts innebar ogifta kvinnor fick i formellaatt stort settsom samma
rättigheter i det privata näringslivet. praktikenI hade dockmänsom
näringsförbudet undergrävts redan tidigare, eftersom allt fler kvinnor
sökt och fått dispens. måsteDe något vis försörja sig.

handeln kvinnorna fler.Inom endast småbutikerMen till-var var
låtna för dem; sybehörsaffärer, mjölkaffärer liknande.och Andelen
kvinnor bland handlarna ökade fram till början 1860-talet, för attav
minska efter års avreglering.1864 yrkenNya med bättre försörj-

fram.ningsmöjligheter hade börjat växa
Med industrialiseringen organiserades arbetet Fab-sätt.ett nytt

rikssystemet trängde äldre produktionsformer. Marknaden,ut pen-
ningekonomin och lönearbetet i offentligheten fick allt betydel-större

ekonomiska incitamentsstrukturenDen och könsordningen föränd-se.
rades. den konkurrens försökteI uppstod utesluta eller be-mänsom

kvinnors tillträde till lönearbete. Redan undergränsa den tidiga in-
dustrialiseringen utmejslades tydliga kvinno- och mansyrken. dennaI

spelade hantverkstraditionerna viktig roll. Hantverksutbil-process en
dade såg bl.a. med hjälp de tidiga fackföreningama tillmän attav
kvinnor frånutestängdes vissa yrken och branscher. Kvinnorna sågs

okvalificerade lönenedpressare och hotmännen ett motav som som
försörjning.deras

industriarbetarna utgjorde 1872 ungefär 2 denprocent av vuxna
befolkningen 15-65 år. dessaAv 30 kvinnor. Skälet tillprocentvar

andelen kvinnor så hög textilindustrin utgjordeatt attvar pass var en
andel industrin. Kvinnorna kom i textilindustrin redan understor av

manufakturtiden 1700-talet, då det vanligt manufakturemasattvar
hemmen.arbetare hade sitt arbete förlagt till iMen textilindust-även

rin tilldelades kvinnorna de rutinartade och lågavlönade arbetsupp-
gifterna medan arbetade med de självständiga och hög-männen mer

momenten.avlönade
Andelen kvinnor bland industriarbetarna minskade från 30 procent

till1872 18 1912 och har sedan dess hållit sig 20procent runt procent.
Samtidigt koncentrerades kvinnorna till branscher be-ännu mer som
klädnads-, läder-, tobaks- och livsmedelstillverkning. Från slutet av
1800-talet expanderade de manliga industrigrenarna. viktigare in-Ju

manligt.dustriarbetet blev, desto definierades detmer som

‘° Bladh, sou 1997:113.
Wikander, 1988; Greiff, 1996.

8 Lindstedt, 1955; Stadin,1921; Nyström, 1980; Nyberg, 1985.
19Göransson, 1988...
20Jörberg, 1981; Göransson, 1996.
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för kvinnorsektorOffentlig öppnas

början 1900-talet avlägsna-1800-talet ochUnder delen avavsenare
utbildnings- ochhinder för kvinnorsfler formellades successivt allt

folkskolläraryrkenaöppnade små- ochyrkesverksamhet. Riksdagen
del började tele-under 1800-talets1850-talet, och posten,senare

yrken leddeanställa kvinnor. vissaInomgrafen och järnvägen ut-att
1800-talet, först blandmajoritet redan undertill kvinnligvecklingen

småskollärama, telegra-sedan bland folk- ochprivatskolornas lärare,
socialvårdstjänstemännen7sjuk- ochfisterna samt

förförsörjningsmöjligheter bor-det behövdesBakgrunden attvar
i in-pigplats eller arbetaogifta kvinnor. de skulleAttgarklassens ta

lägrekvinnor hade långtskälotänkbart.dustrin Ett annat attvarvar
arbetsgivarenkostnaderna föroch de hölllöner staten.mänän nere

utanförkvinnors lönearbetepositivt, samtidigtsågsDetta somsom
Lika djuptproblem för mångaideologiskthushållet män:ett stortvar

i lika djuptmedelklasskvinnans plats hemmet,tanken på att varsom
främsta uppgifttankenriksdagsmänhos de flesta att statenssatt var
normsystem"dessa Sta-blev krock mellanResultatetatt enspara.

arbetsuppgifter,medveten skiktningskapalösning blev atttens aven
brettefter Kvinnorna komoch lön kön.karriärvägar utgöra ettatt

män.och mellangradema besattesmedanbottenskikt, toppen av
löneplan framgälldekvinnliga och manliga lärareFör t.ex. samma

för manliga lärare.införa högre lönbeslöt riksdagentill Då1906. att
kvinnor, måstedyrarehade mänArgumenten änmänatt vanorvar
inte minst, de måsteoch, sisthjälp i hushållsarbetetanlita menmer

löneskillna-lönereglering bibehöllårsförsörja familj. 1919kunna en
höjninginnebar samtidigtdenmellan kvinnor ochderna män enmen

be-kvinnlig folkskollärares löngenerellt.lärarlönema En t.ex.varav
tjänstemän i industrinför manligagenomsnittslönentydligt högre än

genomsnittliga manliga industri-dubbelt så hög denoch ungefär som
arbetarlönen." för kvinnor brytaekonomiska incitamentenDe att mot

dessutomsåledes starka. Läraryrketkönsordningrådande ettvarvar
fickdepassande för kvinnorvilket ansågsarbete med barn, även om

för det.betalt

2 Carlsson, 1966, 303.s.
22 1997:113.citerad i Karlsson, sou1996Waldemarson,
23 1977.Qvist,
24 Florin, 1990.1997:136;Svensson, sou ävense
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Ekonomiskt oberoende kvinnor

skulle kunnaMan det slutande 1800-talets möjligheter förtro att nya
kvinnor ledde till mängder ogifta kvinnor gick i offentligt lö-att utav
nearbete. Så det emellertid inte. mycketEn majoritet destorvar av
ogifta kvinnorna förvärvsarbetade inom för hushålletramen som
medhjälpande familjemedlemmar i faderns jordbruk eller pigorsom
och hembiträden. fickDe andel sin lön och hadestor naturaen av
patriarkala arbetskontrakt. kan inteDe betraktas ekonomiskt obe-som
roende. kvinnorDe företagare eller anställda i offent-som var egna
ligheten skulle däremot kunna ekonomiskt oberoendesägas vara av

inteDe beroendemän. faderns ellersätt någonvar samma av an-
välvilja.nan mans

Att ekonomiskt oberoendeavgöra och försörjerär sig påvem som
sin lön mycket svårt. De kvinnor i folkräkningarnaär räknadessom

anställda eller företagare de hade stadigvarandeettsom egna var som
arbete eller drev företag heltid.på Det de kvinnor, kundeett var som
försörja sig själva, betraktades förvärvsarbetande fram tillsom som

1950.omkring Därmed kan också dem ekonomiskt obe-man se som
roende män.av

Tabellen nedan visar utvecklingen andelen ekonomiskt obero-av
ende kvinnor i denna betydelse. Som jämförelse inkluderas förvärvs-
arbetande exklusive jordbrukarsöner, drängar,män m.fl.statare som
också fick andel sin lön och hade patriarkalastor naturaen av ar-
betskontrakt.

Tabell I Andel ekonomiskt oberoende kvinnor och män,
15 år och äldre, I 870- 950procent,

Kvinnor Män

1870 3 52
1880 4 55
1890 6 57
1900 8
1910 66
1920 15
1930 20 72
1940 23 75
1950 26 78

Källa: frånBeräknat Carlsson, 1966, tabell 24, 26, 27.

Tabellen visar samtliga kvinnor, 15 år och äldre,att 3 procentav var
ekonomiskt oberoende år 1870. dröjdeDet till år 1950 innan flar-en

Nyberg, 1987; 1989.
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ochlönearbetesig självaförsörjdekvinnorSverigesdedel genomav
Andelenoberoendeekonomiskt mändärigenom män. varsomavvar

mycketoffentlighetenlönearbetade ieller ärföretagare somegna
perioden.helaunderhögre

skiljsarbeteochHem
kvinnornaförinteför männen, men

be-Vanligtvisefter kön.arbetsfördelningföddeIndustrialismen nyen
beroendeblevför sin försörjningmänniskorperioden såskrivs att av

och arbeteoch hemmarknadenarbetskraftsinsäljakunna attatt
arbete,ochbrabeskrivningen mänsmänåt.skildes Den stämmer

avlönadedetkvinnors arbete. Detkvinnor ochmindre bra varmen
följdeframför alltochhemmenflyttades männenarbetet somursom

grad kvinnorna.i högliksomblev kvar,oavlönade arbetetmed. Det
domi-denhembiträdesjobbochutgjorde pig-kvinnornaogiftadeFör

tid."långsysselsättningen undernerande
boddehembiträden ochbara pigor,inte guvernanterDet somvar

kvinnliga hant-samtligamindre 77arbetade. Intedär de än procent av
1930-talet."påbostaden såsitt yrke iutövadeverkare sent som

begränsades påochkontrolleradesprivatliv sättOgifta kvinnors ett
Sjuksköterskeyrket krävdevad gälldeotänkbart t.ex.mäns.som var

sjuk-bodde påogifta ochförblevlevde i celibat,yrkesutövarnaatt
oftahuset. 1900-talet fannsbörjananställning iförl avannonser

sinbo hosbutiksbiträden skullekontorister,kvinnligakrav på att mm.
familj.

minskarförvärvsarbetekvinnorsGifta

År arbetsinkomst,sinförfogakvinnafick gift över1874 rätt att men
medochsin Ifortfarande begärahonmästearbetstillstånd man.av

myndiga.gifta kvinnorocksåblevgiftermålsbalken 1921den nya
skyl-fickoch båda makarnaupphördemålsmanskapMannens samma

försörj-förvaltning,gäller hemmetsdeträttigheterdigheter och när
förförmyndaredockuppfostran. Fadernoch barnensningsbördan var

bestämmande-fick modern1950förmögenhet. Förstbarnens samma
fadem.ekonomibarnensrätt över som

2°Nyberg, 1989.
27 34.1935/36 VIII,folkräkningenSärskilda s.

Öberg, 1994.
53.1996,Nilsson, s.

3°Hamrin-Thorell, 1969.
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gift försörja familj.En kvinna skulle inte Iönearbeta och skulle sinen man
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kvinnorinnebarbehörighetslagenden s.k.1923 kom ävenattsom
för befattningar inommed undantagstatliga tjänster,få högrekunde

kvinnor for-prästtjänster. Därmedoch det militärapolisen samt var
hela arbetsmarknaden.ijämställda medmellt männen stort sett

1930-talenochlåga på 1920-födelsetalen dessutomEftersom varvar
ekono-skulle kunnaför gifta kvinnorgodaförutsättningarna att vara

sinaoberoendemiskt män.av
gifta kvinnormotsägelsefull. AndelendockUtvecklingen somvar

slutet 1800-taletkontinuerligt frånminskadeförvärvsarbetade av
jordbruk ladesberodde framför allt1950-talet.fram till Det att ner

samtliga förvärvsarbeta-praktisktjordbrukarhustrurna,och tagetsom
Mjölkens växandeblev allt färre.jordbruk, lön,de i utanmannens

mjölkmaskiner på 1940-taletoch införandetbetydelseekonomiska av
kvinnor kundeföreskrev endastkönsordningdenledde till attatt som

mjölkma-mjölkningen, med hjälpblevIställetmjölka upphävdes. av
manlig arbetsplats ochLadugården blevmanligt arbete.skiner, ett en

kallar hushållsar-tid till det vi idagägnadejordbrukarhustrurna mer
bete.

arbetslösheten blandoch den höga1930-taletDepressionen på
gifta kvinnor påframför alltytterligaremotståndetskärpte motmän

försvarades och stöddesdessaDiskrimineringenarbetsmarknaden. av
begärde på 1931JärnvägsmannaförbundetLO-förbund.flera t.ex.av

skulle fågifta kvinnor inteskulle verka förLOLO-kongressårs attatt
vidPostmannaförbundet arbetadeochstatlig tjänst,anställas i samma

idvs. bådadubbelanställningar,tid konsekvent parter ettattmot
anställning.hadeäktenskap

ocksådetblev myndigagifta kvinnortidVid växtesamma som
roller, dvs.komplementärade båda könensideologifram enomen

och denberoende hustrunekonomisktidealet denkönsordning där var
arbetet ifrån det hårdaKvinnan flyttadesfamiljeförsörjaren.manlige

husmodern föd-professionellaIdén dentill hemmet.jordbruket om
des.

arbetarklasskvinnomajordbrukar- ochHemmafruideologin nådde
underlättadereallöner vilketmellankrigstiden. Männensunder steg,

för-slutadearbetarhustrurideologi. Mångadennaverkställandet av
alternativ påekonomi tillät det.familjens Derasvärvsarbeta ar-om

med långaarbetenavlönade, osäkra,lågtbetsmarknaden tunga ar-var
andra.och städa åtallt medframförbetsdagar tvättaatt

3 Sommestad, 1992.Nyberg, 1989;
‘Z Qvist, 1974.
3’ 1994; Södling,Wikander red.,Johannisson, 1990;1996;1990; Berner,Hirdman,
sou 1997;113.
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arbete blir icke-arbeteGifta kvinnors

ideala könsordning gift kvinna intetill 1950-talens1930 attvar en
skulle försörja familj.skulle lönearbeta och sin den månIatt en man

olika barngifta kvinnor lönearbetade doldes det på ochMansätt.
märka något och inte andra heller. Arbetarklassens kvinnorskulle inte

deltid räknades inte med i den officiella förvärvsstatis-arbetade men
tid-med städa i skolor, på kontor och i andras hem, de bartiken att ut

offent-fick lön i de utförde ibland sitt arbete iningar De pengar,m.m.
gjorde det ingen där, tidigtligheten, de när morgo-men annan var

eller kvällen.sentnen
Även dolde kvinnor arbetade. Arbete blev lika medspråket att

knöts till den manlige familjeförsörjaren. för-lönearbete och Mannen
till löntagare kvinnan från arbets-vandlades från husfader och

främsta uppgiftkraft hushållet och jordbruket till hemmafrui vars
barnens skulle också hus-till och behov. Helstattvar se mannens

något. kvinnorsså inte märkte Giftahållsarbetet skötas att mannen
defmierades handarbete i hushållen icke-arbete. Hon togsom omnu

familjen, ochhushållet och barnen, skötte gick hemma beteck-
hemmafru vad hon gjorde:nades oavsettsom

Min under min barndom hemmafru, skötte jord-som ommor var
bruket Isacson, 1994: 127.

1940-talet ökade också äktenskaps- och födelsefrekvensernaUnder
tid ha varit sjunkande. Andelen oäkta barnefter under långatt

Parfamiljen med barn blev kategori och relativtminskade. stor enen
hushålls-andel de gifta kvinnorna ägnade sig heltid ochstor av

i den ordningen, under några årtionden.vårdarbete,

lönearbete ökarGifta kvinnors

förvärvsarbete ökade andelenSamtidigt gifta kvinnors minskade,som
gifta kvinnor lönearbetade i offentligheten sakta säkert. Påsom men

gifta1940-talen lönearbetade mindre alla1930- och 10än procent av
1950.kontinuerligt. Andelen ökade tillkvinnor heltid och 15 procent

hemmafruideologin förlorade dragningskraftmöjligt sinDet är att
arbetarklassen åtminstone i städerna. Välutbilda-tidigare i medel- iän

arbetsvillkor mycket bättre arbetarklasskvinnomas.de kvinnors änvar
lärarhustrumaStockholm lönearbetade 40I nästant.ex. procent av

de fåtaliga kvinnliga tandläkarna och läkarna 441936. Av procentvar

34 1996.Berner,
35 tabell 17.3.Nyberg, 1989,
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kvinnors ekonomiska oberoendeMot mänav

gifta. Löneskillnaderna mellan olika och välutbil-stora,grupper var
dade kvinnor hade goda möjligheter anställa någon skötteatt som

stycken.hushållsarbetet. Många hade hembiträde, ibland flera De
ekonomiska incitamenten för lönearbete starka och brottet motvar
könsordningen inte så och hushållsarbetet skötte någonstort annan.

Viktiga anledningar till kvinnors ökade lönearbete efterfrå-attvar
kvinnlig arbetskraftpå och kvinnolönerna höjdes, bådesteg attgan

för kvinnliga arbetare och kvinnliga tjänstemän i privat sektor. Kvin-
löner höjdes i förhållande till i början 1920-talet,mäns straxnornas av

1980.efter andra världskriget och från 1960-talet och fram till
till omkring 1960 berodde de minskade löneskillnadernaFram

mellan kvinnor och kvinnor sökte sig till bättre betaldamän att yr-
ken. lämnade hembiträdesplatserna för anställningar framförDe allt
inom handeln och offentlig sektor. Efter beror1960 de minskade lö-
neskillnaderna mellan kvinnor och på löneskillnadernamän att gene-
rellt minskade

kvinnors löneroch med blev de ekonomiska incitamentenl att steg
för kvinnor gå i lönearbete allt starkare, samtidigt könsord-att ut som
ningen förändrades i riktning giftaaccepterande ävenmot ett attav
kvinnor förlönearbetade. Kostnaden upprätthålla ideologinatt om se-

sfärer och ensamförsörjare familjen hade bli-parata mannen som av
vit alltför hög.

könsordningDagens har sina i historien.rötter

36 Bilaga Särskilda folkräkningenNyberg, 1989, ll; 1935/36 VIII, 33.s.
37 Nilsson,Nyberg, 1989, kap. 1996, 74.s.
38Svensson, SOU 1997:136.
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beskrivaMakten4 att

ekonomiska verklighetenden

betraktas inte språk och kun-könsteoretiska forskningdagensInom
ideologis-verklighetenobjektiva avbildningarskap utanav somsom

fortsatta underordningmedverkar till kvinnorskonstruktioner vilkaka
möjligheter på-käppen har bättrehar denoch där den större attsom

verkligheten.sina definitionertvinga andra av
ocksåhandlar därmed inte baraEkonomisk makt utanom pengar,

ekonomi,vad skall betraktasdefinieramakten att som pro-somom
eko-och därmed ocksåinvesteringar, arbeteduktion, ärvem somosv.

osv.:produktiv, arbetandenomiskt aktiv,

makt och könBNP,

och utarbetat ekono-definierat ekonomiska begreppDet är män som
verklighetenekonomiskabeskrivning denmiska teorier. Mäns ac-av

i hög gradkvinnors erfarenheterallmängiltig, medancepteras som
manlig konspiration påinte någonosynliggörs. berorDet attutan

teorier och beskriv-ekonomiska begrepp, ekonomiskadefinitioner av
erfaren-ekonomiska verkligheten baseradeningar den är mänsav

in-definitionen produktion.exempel Begreppetheter. Ett är gerav
egentligenverkligheten, detspegla den ekonomiskatryck närattav

ekonomiska verkligheten.del den Dettaendast fråga ärär om en av
och inteoch maktrelationerresultat samhälleligaett avprocesserav

givet.naturen
resulta-betraktas produktion ochResultatet avlönat arbete somav

tidi-länder.icke-produktion ioavlönat Män ägnartet merav som
avlönat.kvinnor tid oavlönatavlönat arbete oavlönat och änän mer

betraktas därmed interesultatet kvinnors arbeteMerparten somav av
inte ochheller i ekonomiska analyserproduktion och ingår prognoser

arbetande i gradkvinnor betraktas inteoch män.somsom samma

l SOU 1997:138.avsnitt Nyberg,Detta bygger på
2 129.Luckmann, 1979,Berger s
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Makten beskriva den ekonomiska verklighetenatt

Nationalräkenskaper

ekonomiskaDen verkligheten beskrivs i hög utifrångrad nationalrä-
kenskapema. finnsdessa uppgifter denl BNP, ekonomiska akti-om
viteten i olika sektorer i lands ekonomi, inkomsterna, konsumtio-ett

investeringarna, importen Nationalräkenskapernaexporten,nen, osv.
används för bedöma den ekonomiska utvecklingen förochatt att ut-
forma ekonomiska politiken.den

nationalräkenskaper skall fastställs iHur The Systems ofupprättas
National reglerAccounts SNA. Dessa utarbetas och användsFNav
sedan alla länders finansdepartement, Världsbanken, Internationel-av

Valutafonden, fackorgan och många frånFN:s andra. natio-Data
nalräkenskaperna ingår i finansplaner, statsbudgetar, ekonomiska ana-
lyser i världensoch alla länder. i enskilda länder lig-BNPprognoser

till grund för hur skallmycket varje land betala i avgift till ochFNger
fårhuruvida land låna Världsbanken och vilkaEU, ett pengar av

villkor knappast möjligt underskatta betydelsenDet äretc. att av na-
tionalräkenskapema för beskrivningen den verklig-ekonomiskaav
heten och för den ekonomiska politiken.

Avgörande för vad skall inkluderas i nationalräkenskapemasom
och i dendärmed också BNP, s.k. produktionsgränsen. Enligt SNAär

faller alla och tjänster produceras företag1993 och säljsvaror som av
innanförmarknad produktionsgränsen. Sådana tjäns-ochen varor

identifieralätta och de har pris. sistnämnda gäller inteDetärter att ett
de och tjänster produceras i den offentligamerparten av varor som

sektorn. i huvudsak skattefinansierade ochDe säljs normalt inteär
marknad. det inkluderas de i och deTrots BNP, åsätts då det prisen

det kostar framställa dem. ingår sjuksköterskelönerDäratt t.ex.som
och kostnaden för Enligtengångssprutor. SNA skall också illegal pro-
duktion och tjänster säljs inkluderaspå marknad iav varor som en

narkotikahandelprostitution, smuggling, verklighetenBNP, It.ex.
saknas ofta data illegal produktion och produktion för kon-om egen
sumtion framför allt u-landskvinnors och värdet det kan endastav

uppskattningar.bli i-länder sammanfaller iI hög grad avlönad pro-
duktion med den produktion ingår i och den oavlönadeBNPsom pro-
duktionen med den utesluts.som

3 of activities which be illegal but productive economicExamples may sensean
ofinclude the manufacture and distribution narcotics, illegal transportation the

form of often form of illegalsmuggling production and services suchown-accounta
prostitution SNA 1993: 28.Ias

4 översikt Thomas, 1992.För en se
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Produktion tjänsterav
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ekonomiska verklighetendenbeskrivaMakten att

värdhemarbeteoavlönattimmemycket ärHur aven

ökatoavlönade arbetetför detintressetharåren20Under de senaste
visartidsanvändningsstudier. Degjortländer har attMångamarkant.

lika el-arbetstimmari antal ärhemarbetet storoavlönade mättdet av
räknarSverigesavlönade arbetet. Idetomfattningler än manstörre

ochhemarbeteoavlönatmiljarder timmarägnades 7med 1993att
arbeteavlönatmiljarder6,35

ivärde. MätthemarbetetsberäkningarocksåIdag görs pengarav
Förhållandet till BNPimindre änhushållsarbetet värtblir manom

dåmycketbetydande. Hurfortfarande ärvärdeti tid, är enmäter men
värdhemarbeteoavlönattimme av

detvärde.hemarbetets FörberäknaforanvändsmetoderOlika att
vadallt hemarbeteförtimlönanvända oavsettkanförsta ar-enman
hembi-den timlönmultiplicerarDåbestår ettbetsuppgifterna manav.

alternativandrahemarbetstimmar. Ett är attantaletmedträde har
antaletkokerskas lön,medmatlagningstimmarantaletmultiplicera en

alternativtredjeEtt ärlokalvårdares attmedstädtimmar enosv.en
den lönvärdeåsättshemarbetetimmes motsvararett personensom

barnsköterskaexempel:Tillhemarbete.utföraforavstår ifrån att en
åsät-varpåbarnsköterskelön,frånavstårhemarbeteutför manensom

utför, åsättsdirektörhemarbete vär-lön.denna Dethemarbetetter en
värdet gällermåste ocksådirektörslön Man avgöradet omosv.av en

socialförsäkrings-semesterersättning ochochefter skattellerföre om
elleravgifter ingår m.m.

hemarbetetsinternationella studiercirka 30genomgångEn avav
löndenanvänderfallnågotlvariationenvärde visar är stor.att man

fall be-andraiundersökningenideltogde uppgav,sompersonersom
denanvänderandra falllönestatistik. Iofficiellpåräknas den ge-man

ochlön föreminimilönen,övertidsersättning,timlönen,nomsnittliga
osv.° intesåledessocialförsäkringar Det över-och/eller ärefter skatt

mycket åt.sigvärde skiljerhemarbetetsberäkningarraskande att av
mellan och 96det till 31uppgår procent.andel BNPUttryckt avsom

skillna-inte påvärderingsmetoder,olikafrämst påberorSkillnaderna
omfattning.7hemarbetetsder i

kvinnofrågavärdeHemarbetets en-

inklu-ochvärderasskallhemarbeteoavlönade mätas,detKrav att
vidkvinnofrågadrivitsharnationalräkenskaperna t.ex.deras i som en

5 figur 8.1.sou 1997:17,
° 1994.Chadeau,
7Nyberg, 1997:138.sou
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kvinnokonferenser.FN:s sskeddeDet redan i Mexico City år 1975 och
upprepades i Nairobi år 1985. BeijingI år 1995 beslutades att meto-

hemarbetetder skall förutarbetas detvärdera oavlönadeatt
på detKravet oavlönade hemarbetet skall och värderasatt mätas

kan försök från kvinnors sida tillägna sig maktett attses som genom
omdefiniera ekonomiska begrepp och beskriva ekono-att en annan

misk verklighet.
syftetfrämsta påvisaDet hemarbetets samhälleligaär att stora

värde och de utför det kompenseras rättigheter i soci-att som genom
alförsäkringssystemen, pensioner, vid arbetsskada, vid skilsmässa

Några driver också kravet på wages for housework. Att åsättaosv.
hemarbetet värde dock problematiskt, inte enbart praktisktärett utan
också politiskt.

det första: hemarbetetFör åsätts högt värde visarsåett attom man
det samhälleligt värde visar också detär knap-stort attav men man-

lönar sig för kvinnor lönearbeta.past att
det andra: uppvärderingFör det oavlönade hemarbetet kanen av

också legitimera, och därigenom förstärka, den rådande könsarbets-
delningen. Kvinnor kan fortsättningsvis förstå detäven merparten av
oavlönade, uppvärderade hemarbetet, och förmännen merpartenmen

det avlönade arbetet. Det går stick i idealmed det innebärstävav som
det oavlönade hemarbetet skall delas lika mellanäratt ett ansvar som

kvinnor och män.
det tredje:För det oavlönade arbetet och produktionen åsättsom

detvärde, så innebär också kvinnors inkomster ökar ochett att
inkomstskillnaderna mellan kvinnor och minskar. värdeEtt påmän
hemarbetet riktar uppmärksamheten bort från det faktum detatt oav-
lönade hemarbetet faktiskt oavlönat, kvinnors inkomster lägreär att är

och döljer kvinnors ekonomiska beroendeän mäns Detmän. ärav en
väsentlig skillnad mellan ha avlönat arbete och ochatt ett egna pengar

värde.utföra arbete åsättsatt ett ettsom
fjärde:det det blir möjligtFör dra slutsatsen värdet hem-att att av

arbetet, och de inkomster kvinnor får detta, innebär kvinnorattav
får kompensation för sitt arbete och ökad arbetslöshet och nedskär-att
ningar i välfärdsstaten kan kompenseras ökad oavlönadgenom pro-
duktion i hushållen.

8Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of paragrafWomen, 120.
9 paragrafUN 1995, 206 f.
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verklighetenekonomiskadenbeskrivaMakten att

värdeellerTid

könsneutrala begreppproduktion/icke-produktion ärBegreppen som
arbete ochochkvinnorsberoendeutfall mänskönsspecifikafår att

underskattarSNA-definitionernaolika.strukturelltproduktion är
grundhar sindefinitioneroch arbete. Dessaproduktionkvinnors

och produk-arbetefrämsttäckererfarenheter och mänsifrämst mäns
osynliggörs ochproduktionocharbetekvinnorstion. Merparten av

och arbeteproduktionekonomi, utgörbetraktasvad somsom
verkligheten.ekonomiskadel denendast aven

oavlönade hemar-inkluderar detdefinitioneriställetAnvänds som
ställning,ekonomiskakvinnorsriskenbetet, attär stor ogynnsamma

oberoendeekonomisktblimöjligheterkvinnorsibegränsningarna att
själva döljs.försörja sigkunnaochmän attav

i lika högkvinnorvisaviktigast:vilketFrågan är att attär som
aktivaekonomisktproduktiva ochekonomiskt ävengrad ärmänsom

ojäm-denoavlönad visaellerproduktionenocharbetet är attom
mellan kvinnorarbeteoch avlönatoavlönatfördelningenställda av

oavlönade hemar-ochkvinnorsfallet kanförsta mänsdetoch lmän.
bästafallet deti det andravärde, sättetekonomiskt ärbete ettges

oavlönadeochavlönadesynliggör dettidsanvändningsstudier. De ar-
oavlönade hemar-och detochmellan kvinnorfördelning mänbetets

det för denavlönadedetförhållande tilliomfattning utan attbetets
mellaninkomstskillnadernaochinkomsterkvinnorsskull ökar att

minskar.ochkvinnor män
detvill åsättautvecklingen gåemellertidtycksIdag attmot man

näringsli-privatavärde detslagshemarbetetoavlönade somsamma
ekonomermedsannoliktharproduktion i BNP. Det göra attattvets

kvinnoorganisatio-inteberäkningarna,destatistikeroch görär som
hushålleniproducerasifrån vadutgårinnebärDet att sommanner.

tvättadekilogolv,kvadratmeterstädademållagadeantal mat,t.ex.
tvättade klädergolv,städademåltider,lagadekläder Dessa osv.osv.

kostnadendetta drasmarknaden. Frånskulle havärden dedeåsätts
och kapital-tvättmedletköttfärsen,insatsvarorför inköpta m.m. --

tvättmaskinenspisen, dammsugaren,förslitningenförslitningen -
meddet gängsemed detta överensstämmerFördelen sätt är attm.m.

ocksåtillåterMetodennationalräkenskapsberäkningar. attmetod för
produktivitetsut-studerarproduktivitet,hemarbetetsberäknarman

med denhushålleniproduktivitetenjämförtid ochvecklingen över
beräk-intresserade DennaekonomerSådantmarknaden. är av.som

och någontidsanvändningsstudierdock inganingsmetod kräver upp-
möjligknappastkvinnor och göra.delning är attmän
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Familj5 en

avsnitt behandlarDetta familjen, framför allt den traditionella famil-
jen bestående kvinna, och barn, också barn, iutanav man men par
båda fallen de gifta eller sammanboende.är foku-Textenoavsett om

hushållsarbetetpå och hur det fördelas mellan kvinna ochserar man,
på vården barn och organisera hushållsekonomin.samt sätt Deattav

ekonomiska konsekvenserna skilsmässa analyseras också. Menav en
först några siffror fördelningen kvinnor respektive män:om av en-
samstående och sammanboende; med och bam.utan

Så lever den svenske mannen

EnsamståendeEnsamstående
1%med barnutan

L__
MMWWWWWMJ
Sammanboende Sammanboende
med barn barnutan

Så lever den svenska kvinnan

Ensamstående Ensamstående
barnutan med barn

W

LW...
WWWWWWWJ
Sammanboende Sammanboende
med barn barnutan
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Familjen

ensamstående8-64 årbefolkning lSveriges ärtredjedelDrygt aven
sammanboen-30Cadem ärbam. Av män. procentär merpartenutan

Resterandebarn.sammanboende medochbarn, 31de ärprocentutan
kvinnor.demde flestamed bam,ensamstående är5 ärprocent avca

lnkomstfördelningsundersökningen.1994.SCB,

inkomsterlönearbete ochSammanboendes

deltidheltid, kvinnorLönearbete män-
vanligast1970-talets, detliksomfamiljer, är attdagensI mannen

ungefär tredjedelgällerdeltid.kvinnan Detheltid ochlönearbetar en
från till 30ökat 23heltid hararbetardär bådaAndelenfamiljerna.av

med fa-skettl970-talet harsedanförändringenDen störstaprocent.
lönearbetar.inte Deoch kvinnanheltidarbetar ut-därmiljer mannen

idagbara 8familjerna 1975tredjedel procentgjorde nästan menaven
tabellen nedan.se

lönearbetarintedeltidsarbetar ellerfamiljer därAndelen mannen
idagandelsannolikt mänberor störreökat något. Detalls har att en

studerande.ellerFörtidspensioneradearbetslösa,är

och l 993.arbetstid, l 975efterGifta/sammanboende 18-64 årTabell 2

Andel i procentförArbetstid
19931975MannenKvinnan
29,922,5HeltidHeltid
4,92,2DeltidHeltid
3,61,3OHeltid

38,426,0Summa

33,232,1HeltidDeltid
6,93,4DeltidDeltid
4,41,70Deltid

44,537,2Summa

8,231,7Heltid0
3,22,9Deltid0
5,62,3O0

17,036,9Summa

100,0100,0Samtliga

tabell IZ.1997:87,SOUNyberg,Källa:
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20 kvinnorna har högre inkomsterprocent sinaän mänav
ÅrAllt fler kvinnor har högre inkomster sina 1975 hade tioän män.

de sammanboende kvinnorna högre förvärvsinkomstprocent änav
procentsina hade1993 andelen ökat tillmän. 20

År 1975 hade kvinnan i 36 familjerna förvärvsin-procent av en
komst mindre fjärdedelän 1993 hade densom var en av mannens. an-
delen sjunkit till 12 Båda förändringarna speglar naturligtvisprocent.
kvinnors ökade deltagande arbetsmarknaden.

De mestjämställda inkomstmässigt.är helayngsta I 44paren pro-
de familjerna har kvinnan på 1990-taletcent högre inkomstyngstaav

dvs. de skulle kunnaän ekonomiskt oberoendesägasmannen, vara av
sina Att andelen kvinnormän. ekonomiskt oberoende sinaärsom av

hög bland de beror dockmän är inte på kvinnorna har högaattunga
inkomster och kvinnorna har låga.männenutan att

Bland pensionärsparen det vanligare kvinnan hadeatt störrevar
inkomster år 1975 det årän 1993. Varkenän kvinnor ellermannen var

hade på 1970-talet i någonmän utsträckning Eftersomstörre ATP.
folkpensionen lika för alla, så inkomstfördelningenär inomvar pen-
sionärshushållen jämnare då idag. Kvinnor i pensionsåldernän deär

idag ekonomiskt beroendeär sinamest män.som av

Kvinnorna förstår 4 0 familjeinkomstenprocent av
Kvinnornas andel familjeinkomsten spegelbilden deras bidragärav av
till det oavlönade hushålls- och värdarbetet. Ju oavlönat hushålls-mer
arbete, desto lägre inkomster och desto kvinnors ekonomiskastörre är
beroende sina Men beroendet ocksåmän. resultat kvin-är ett attav av

generellt har lägre löner än män.nor
familjer barnI kvinnans andel familjeinkomstenärutanunga av

högst och i äldre familjer barn lägst. För samtliga sammanboendeutan
uppgår kvinnornas andel familjeinkomsten till drygt 40par av pro-

kan förefallaDet relativt mycket. kronor betyderl detcent. dock att
kvinnor i medeltal har disponibel inkomst l 16 000 kren egen ca
och 175 000 kr, dvs. skillnadmän på 60 000 kr år.nästanen en per

Hushållsarbete

Hushållsarbete kvinnor heltid, deltidmän-
Sett längre tidsperiod haröver hushållsarbetet genomgått struk-en en
turomvandling liknande den i avlönad produktion, dvs. från varupro-

Nyberg, SOU 1997:87, 46-51. Med förvärvsinkomster löne- och närings-s. menas
inkomst, sjuk-, föräldra-, arbetslöshetsförsäkring pension. Kapitalinkomstemasamt
och barnens inkomster ingår inte.
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duktion till tjänsteproduktion. har lettDetta till tiden i hemmetatt an-
vänds på idag på 1960-, 1970-talen och tidigare. Hus-sätt änett annat
hållen mindre tid till sömnad, städning, matlagning och disk.ägnar De
lägger lika mycket tid då på Och de användertvätta.attnu som mer

inköptid för underhåll reparationeroch och

Tabell Genomsnittlig tid för hemarbete efter3 kön, 20-64 år,
och vecka, I 990/91.timmar minuter per

Kvinnor Män

Matlagning 6,42 2,47
Städning 4,38 1,52
Diskning,avdukning 2,45 1,04
Tvätt, 2,33strykning 0,24
Vård,tillverkning kläder 0,36 0,01av
Eldning,vedhuggning 0,09 0,28

Hushållsarbete, 17,22totalt 6,36

Underhållsarbete 2,22 4,24
Omsorg 5,12barn 2,04om egna
Omsorg 1,03 1,03andraom
inköp och tjänster 3,24 2,28av varor
Annathemarbete 3,52 3,34och resor

Hemarbete, 33,17 20,09totalt

Källa: SCB, Tidsanvändningsundersökningen 1990/91, tabell 30.

och tillverkningPå 1990-talet vård kläder det kvinnodomi-är mestav
nerade hushållsarbetet medan eldning och vedhuggning deär mest
mansdominerade. Många kvinnor, få och stryker.män, tvättarmen
Med undantag för de arbetsuppgifter tidtvätten är tar mestsom mer
jämställt fördelade, kvinnor ändå dubbelt så lång tidägnar änmen mer

matlagning, disk och städning. Uppgifterna i tabellenmänsom
gäller ensamstående och sammanboende sammanlagt. Skulle vi enbart

på de sammanboende blir arbetsfördelningen efter kön ännuse mer
ojamn.

barnen kommer ökar ojämställdhetenNär

Bland gifta/sammanboende arbetsdelningen jämställd i 13ärpar pro-
familjerna, semijämställda, har24 36ärcent procent procentav en

konventionell arbetsdelning och 27 patriarkal. visarDetprocent en
Ahrnes och ChristineGöran till Kvinnomaktutred-Romans rapport

ningen barnen och makten,Hemmet, SQU Endast något1997:139.-
tionde familj alltså jämställd nittioochän är nästan ärprocentmer var

det inte.

ZNyberg, 1989, kap. 20; 1996a,Bilaga 10, kap.
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Arbetsdelningen i svenska hem
Konventionellv Patriarkal

Jämställd

Med jämställt hushåll Ahrne och makama/sam-Romanett attmenar
borna lagar och städar lika ofta. arbetsuppgifterDessatvättarmat, tre

tidsmässigt.de krävande har dockHär inte beräknats hurär mest myc-
ket tid dessa sysslor endast delar arbetetägnas utansom om man

deneller oftast eller alltid utförvem som
Isemijämställda familjer hel del hushållsarbete,gör mannen en

det ändå kvinnan har huvudansvaret och in-Detär gör mest.men som
nebär makarna delar lika på två de syssloma, kvin-att tre attav men

oftast eller alltid utför någon dem.nan av
konventionella familjer vanligastI den förekommande arbetsför--

delningen kvinnan allt eller i fråga två syssloma ochgör mest om av-
så delar på den tredje sysslan.man

den patriarkala familjetypen utförl kvinnan alltid de ingå-två av
ende syssloma och den oftast också utför den tredje.är som

3Studien bygger bl.a. postenkät riktat tillpå representativt urval befolk-etten av
ningen. Enkäten besvarades 1300 sammanboende giftaeller kvinnor och mänav ca
mellan och Ahrne25 60 år. Roman, SOU 1997:139, 20-24.s.
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De barn de mestjämställda.utan äryngre paren
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Tabell Familjestadium4 och fördelning hushållsarbete,av
kvinnors procent..svar,

Jämställd Semijämställd Konventionen Patriarkal Summa Antal
Unga barn 32utan 40 21 7 100 56
Småbarn 13 25 39 23 100 231
Skolbarn 7 19 41 33 100 154
Äldre barnutan 22 36 100 190
Alla 13 24 36 27 100 631

Detbörpåpekas i tabellernaatt redovisaskvinnornassvar.
Männen själva någotstörreett deltagandehushållsarbeteti änkvinnornauppger uppger.
Unga båda 35år. någonunder Aldre makarnaöver35år.av
Källa: Ahrne Roman, SOU 1997:|39, tabell

De barn jämställda.är l 32utan de hus-mestyngre procentparen av
hållen arbetsfördelningen jämställd.är Det också de hushål-är yngre
len minst tid åt hushållsarbete.ägnar Bland småbamsföräldrama,som

inte mycket äldre de familjernaär barn,än detärutansom yngre en-
dast drygt tio har jämn fördelning hushållsarbetet.procent som en av

ojämställdaDen Fördelningen tycks fortleva barnen blir ochnär större
de flyttat hemifrån. framgårDetnär andelent.0.m. jämställdaattav

hushåll bland dem med skolbarn eller bland äldre barn liggerutan runt
tio procent.

Av tabellen kan inte dra slutsatsen generationerattman yngre
kommer förändra inte hellermönstret, de inteatt kommeratt attmen

det. Vad tabellen visar hushållsarbetetgöra är fördelas mindre jäm-att
ställt barnen kommer.när

Ekonomisk rationalitet,

ekonomiska maktresurser och kulturellaföreställningar
Varför kvinnor tid oavlönatägnar arbete i hemmen och mänmer

tid åt avlönat arbete arbetsmarknaden Ahrne och Romanmer ut-
går i sin studie ifrån förhandlar hur tid och skallatt par om pengar
fördelas. makarna förhandlarAtt betyder inte makt frånvarandeäratt
eller lösningen alltid bygger tydligt uttaladeatt önskemål. Tvärtom
kan förhandlingslösning resultat tämligen otydligt for-etten vara av
mulerade förhoppningar och den makens intressen underordnasatt ena
den andres. Förhandlingarna kan ske dolt därför inte villatt parterna
visa det handlar kalkyler insatser, kostnader, skuldatt och gå-om av

Ett kalkylerande förhållningssättöppet står i motsatsställningvor.
till det äktenskapet förväntas ömsesidigt givande ochettsom vara —

namnftagande i kärlekens

4Björnberg Kollind, sou 1997:138.
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arbetsdelningen iförhandlingarnaformarVad det dåär omsom
utifrånempiriska resultatgranskar sinaochfamiljen Ahrne Roman

maktresurser ochrationalitet,ekonomiskutgångspunkter:olikatre
föreställningar.kulturella

familjen 1981ekonomiskaBeckers utgörteoriEnligt Gary om
konsumtionpreferenser och beslutgällervadenhethushållet omen

iutgångspunktenuppfattas såkan ärproduktion.och Den attatt man
tiden skallhuröverenskommelserfram tillförhandlar sigfamiljen om

iläggsinkomsternaochskall konsumerasvadfördelas, att ensom
relativtallmänhetkvinnor iEftersom är settpott. pro-mergemensam

fa-maximeraslön,i allmänhet har högreochhushålletduktiva i män
ochhushållsarbetespecialiserar sig påkvinnanmiljens nytta man-om

deochKvinnorlönearbete. överenspå män attantas omvaranen
ratio-ekonomisktdetarbetsdelning ochpå denna ärbåda vinner att

denväljafår demnella skäl attsom
förhand-undersöka hur makarinriktar sigMaktresursteorin att

olika maktresur-de harbakgrundfördelninglar arbetets attmot avom
utbild-i formmaktresurserekonomiskatillTillgången t.ex.avser.

förhandlingarnaspåverkayrkespositionochinkomstning, antas re-
hushållsarbete ochutförkvinnorförklaring tillvanligsultat. attEn att

kvinnor.ekonomiskahardet äninte störremänärgör attmän resurser
ocksådärförökarekonomiskatilltillgångkvinnorsOm antasresurser

öka.hushållsarbetetdeltagande imännens
de utgårföreställningarkulturellateorierför är attGemensamt om

respek-kvinnlighetmed kvinnor ochförknippasvärdenvissafrån att
teorier det i kulturen,dessaEnligtmanlighet.tive och ärmän snarare

mellanarbetsfördelningenden snedaorsaken tillekonomin,iän som
ochvid sidanhushållsarbetet,finns.könen Man att av varormenar

kvinn-vadmanlighet.kvinnlighet och Menproducerarocksåtjänster,
några exaktainteidag oklart. Könmanlighetochlighet är, år an-ger

könsordningskall bete sig.och Dagenskvinnorvisningar för hur män
försörjarehemmafruepoken medihar dock sina rötter sommannen

idealdock ingetarbetsfördelningenhusmor. Den äroch kvinnan som
ochlönearbetarbådahustru och attidag. Norrnen är att mansnarare

barnen.och vårdenhushållsarbetetpådelar avman
resultatframför allt någrateoriernadeVi ska nedan pröva mottre

antologin Familj,frånresultatstudieochfrån Ahrnes Romans samt
forskning.och1997:138jämställdhet, SOUochmakt annan

5 till intresse-inte hänsynteori bl.a. därför dendennakritiserathar tarMånga att
Bimbaum, 1977;Ferberfamiljen semaktrelationer inomochkonflikter t.ex.

finns1993. DetEngland, 1993; Strassman,Ferber, 1993;1988;Folbre Hartmann,
Lommerud,Bolin, SOU 1997:138;familjenteorier seekonomiskaandraockså om

Agarwal, 1997.1997;
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Enklaste öka jämställdhetensättet att

kvinnor mindre tid hushållsarbeteåtär ägnaratt

Sedan 1960-talet har fördelningen hushållsarbetet blivit jim-av mer
ställd. beror i första hand på kvinnor mindreDet tid hus-ägnaratt
hållsarbete, också tid för dessa uppgifter ökat nå-männensattmen

ökning kompenserar intet kvinnornas minskningMännens sättgot.
hushållsarbetstiden och den ökning skett i förstatycks hand haav som

1980-taletpå 1970-talet och i börjanägt rum av
Kvinnors minskade hushållsarbetstid har framför allt medgöraatt
deras lönearbetstid har ökat. För det derasmännen är tvärtomatt -

lönearbetstid har minskat arbetstiden frånsänktes tim-45attgenom
till timmari veckan 1966 40 1973, införandet femtemar av en se-

mm.7sänkt pensionsåldermestervecka 1978,
liknande tendens framträderEn studerar den tid kvinnor ochom

åt hushållsarbete i olika kategorier Tabellenår.män ägnar samma
nedan visar mindre hushållsarbete kvinnan utför och mindreatt

utförshushållsarbete totalt i familjen, desto jämställd ärsom mer man.
Enklaste uppnå ökad jämställdhet således kvinnorsättet äratt att
minskar förtiden hushållsarbete. försöka öka jämställdhetenAtt ge-

få delta förefaller svårare.mänatt attnom mer

Tabell tid sammanboende kvinnor och hushållsarbete,5 Den åtmän ägnar
och vecka, tid hushållsarbetettimmar minuter imänssamtper

andel kvinnors tid, 1990/91procent,som av .
Kvinnor Män Män %Kv+

Sambo20-24 11,08 6,01 17,09barn 54utan
Sambo25-44 barn 14,03 6,53 20,56 49utan
Sambomedbarn7-18 18,26 6,15 24,41 34

0-6årSambomedbarn 20,24 6,44 27,08 33
Sambo45-64 barn 20,49 6,52 27,41 33utan

Källa: Beräknat från TidsanvändningsundersökningenSCB 1990/91,
tabell 8a och 8b.

kvinnorAtt mindre tid hushållsarbete idag tidigare kanägnar än ses
ekonomiskt rationellt såväl familjens kvinnans synpunkt.som ur som

Kvinnors löner har ökat både i kronor räknat och i förhållande till
har alltså blivit allt dyrare hushållsDet arbeta och avståmäns. att att

Ökatfrån lönearbete. lönearbete innebär kvinnors tillgång till eko-att
nomiska maktresurser ökar och deras ekonomiska beroende mänav

6Nyberg, 19 kap. 20; 1994; Nyberg,Nermo, l996a, Bilaga 10 kap. Flood,Gråsjö, SOU 138.1997:
7Nyberg, 6a, Bilaga 10, kap.
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minskar. Huruvida detta påverkar den tid hushållsarbetemän ägnar är
tveksamt.mer

lön och utbildningHögre ökad jämställdhet-
Flera studier inom Kvinnomaktutredningens visar det vanli-ärattram

med jämställd arbetsfördelning i familjer där både kvinna ochgare en
högre tjänstemän, kvinnan lönearbetar heltid och har ungefärärman

mannen.8lika hög lön som
tolka dettaEtt hög utbildning, hög yrkespositionsätt ochäratt att

hög lön ekonomiska maktresurser kvinnor kan använda sigutgör som
i förhandlingarna med sina för få till stånd merjämställdmän attav en

arbetsfördelning. tolkning kan dock ifrågasättasDenna flera skäl:av
det första med hög utbildning,För dvs. medägnar män rersurser, mer

tid hushållsarbete med kortare utbildning. det andraFörän män är
anledningen till högutbildade och högavlönade kvinnor lever iatt mer
jämställda familjer kvinnorna mindre tid hushållsarbete,ägnaratt
inte deras tid det. det tredjeFör den tidmän ägnaratt ärmer man-

hushållsarbeteåt i densamma kvinnanägnar stort sett oavsettnen om
heltidsarbetandehemarbetande, deltidsarbetande ellerär

lönar sig bättre for högutbildade,Det högavlönade kvinnor ägnaatt
tid åt lönearbete och mindre tid åt hushållsarbete för lägreän ut-mer

bildade och lågavlönade kvinnor. Både högavlönade och lågavlönade
kvinnor kan bete sig ekonomiskt rationellt de med hög lönsägas när

tilltid lönearbete och de med låg lön mindre tid. Däremotägnar mer
räcker inte de högutbildade, högavlönade kvinnornas ekonomiska
maktreusrser till för öka insatser i hushållsarbetet.männensatt

Arbetslösa hushållsarbetetintemän övertar

enlighet med teorierna ekonomiskI rationalitet och maktresurserom
skulle kunna sig arbetslösa gifta med heltidsarbe-vänta mänattman
tande kvinnor skulle för hushållsarbetet. har bådeDeta ansvaret

tid och, får lägre inkomster sina heltidsarbetandeänanta,mer man
hustrur och därmed också mindre ekonomiska maktresurser.-

Teorierna stöds faktumdet arbetslösa i hushål-män görattav mer
let deltids- och heltidsarbetande jämställt hushållsar-än Mestmän. är

heltidsarbetar.betet fördelat arbetslös och kvinnannär ärmannen
teorierMot talar dock arbetslösa inteatt män över tvätten,tarsamma

städningen, matlagningen eller handlandet från sin heltidsarbetande

8Hörnqvist, SOU 1997:138; Flood Gråsjö, SOU 1997:138; Ahme Roman, SOU
1997:139 30; Nordenmark, SOU 1997:138.s.
9Nyberg, 1989, tabell Flood20.3; Gråsjö, SOU 1997:138.
° Nordenmark, sou 19972138.
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den arbetsuppgifthar särställning,hustru. Tvätten mänsomsomen
de hushåll därhälftenintei det längsta I ärnästanöver.tar mannenav

oftastheltid det ändå kvinnankvinnan arbetararbetslös och är som
heltidsarbetan-arbetslös ochfamiljer där kvinnanI ärtvättar. mannen

hushålls-kvinnorna mycketdeltidsarbetande sköterellerde mer av
arbetet.

kan förklaraoch ekonomiska maktresurserEkonomisk rationalitet
kvinnor igifta med heltidsarbetandearbetslösavarför görmän mer

deltidsarbetandeheltids- ellerheltidsarbetande medhushållet mänän
kvinnorarbetslösavarför de mycket mindreintehustrur, ängörmen

undvika hus-heltidsarbetande kandeltids- eller Mängifta med män.
kön i sig tyckskvinnor inte kan. Manligthållsarbete på sättett som

maktresurs.utgöra en

"manliga" sysslor"Kvinnliga" och

båda tid hus-barn bor ihopochKvinnor ägnarmän utan mersom
kanför sig.ensamboende kvinnor och Dethållsarbete mänän var

borde inne-sammanboendets stordriftsfördelarmärkligt-tyckas
mindre tidistället skulle kunnaochbära kvinnan ägnaatt mannen

kvinnorTidsökningenstäda, handla,laga diska, närtvättamat,att osv.
förför henne och honomfyra timmaroch flyttarmän ensamman
manlighet.kvinnlighet ochtillskrivas produktionenskulle kunna av

Ökningen hushållsarbete ochvad gällerför kvinnorna män-är större
sin kvinnlighetunderhållsarbete. Kvinnor förstärkervad gällernens

sin manlighettid kvinnliga sysslor ochåt mänägnaatt mergenom
parförhållande. Därtillmanliga sysslor isig åtägna ettattgenom

skaffagemenskap bl.a. kanskeocksåskapar störreatt engenomman
detlaga oftare och godaremöjligen hus,bostad, göramat,mateget

hålla reda på.och skaffa grejertrivsamt hemma attmer
ochkvinna och både konstruerarkärleksförhållandet mellanI man

kvinna ochvarandras identitet Menstyrker de att varasom man.
skallanvisningar för vadidag inga direktakvinna eller manman ger
ellerlagar diskarhushållet.eller inte i Engöra mat,göra somman
elleromanlig kvinnainte ochstädar betraktas tapetseraren somsom

okvinnlig. kvinnorinte Menklipper betraktas görgräsmattan som
i honkvinnliga tycks liggabetydligtalltid Detän män. attnästan mer

hanoch det manliga iochhar huvudansvaret gör än attmannenmer
utföra hushållsarbete.kan undvika att

könsuppdelning gäller små hus-finns tydlig vadocksåDet en
och handdukar,kvinnor byter lakanhållsuppgifter. Det tvättarär som

kläder till barnen,blommor, köperspegeln, sättervattnarputsarwc,
arbetsuppgifterdukar.stryker och lägger Dessagardiner, görupp

snickrar,jämställda hushåll, medankvinnor i relativt männenäven
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krokar, bort fronten på badkaret, avlopp,sätter itar gräverupp rensar
videon."landet, byter till vinterdäck, bilen ochtvättar programmerar

Varje enskilt har sitt förklara varför kvinnansätt ägnarattpar mer
mannen.tid till hushållsarbete Detta uttrycks ofta resultatän ettsom

frivilliga val: det bäst kvinnan för dettaär arbe-att tar ansvaretav om
kvinnor tycker det viktigare det ochärte, att än mänatt äratt rent

och det den bra eller tycker roligastgörsnyggt, att är ärvar en som
tråkigt.eller minst Förklaringarna könsneutrala utfalletär ärmen-

könsspeciñkt. Hårddraget skulle kunna kvinnor kan väljasäga attman
olika förklaringar till varför de hand medan kantvätten,tar mänom
välja de överhuvud skall tvätta.tagetom

Att inte vad behöver görasse som
och förhållaaktivt sig passivatt

Kvinnorna och i Ahrnes och Romans studie alla i högremännen ger
eller lägre grad uttryck för jämställdhetsideologi. dennaMot ståren
dock de könsspecifika innebär jämställdhetmönster, även närattsom

generellt ideal så kvinnor betydligtär och kangörett än män mänmer
undvika utföra hushållsarbete. kvinnor dettaFör mycketatt är mer
problematiskt. Kvinnors tid familjens tid och tid i hög-är mäns ärmer

grad deras Ett exempel, redan arbetslösanämnts, är attre egen. som
sammanbor med heltidsarbetande kvinnor intemän övertarsom an-

Ävenför hushållsarbetet. i Ahrnes och Romans studie fram-svaret
kommer har för bestämma han skallstörreatt utrymme attmannen om
utföra hushållsarbete eller inte vad kvinnan har. Klagar inte hustrunän

sida.fördelningen så har sinöver rättenmannen
kan undvikaMän för vad behöver görasatt ta ansvar som genom

undvika uppmärksamma, komma ihåg, initiativatt att att att att tase,
och ha högre toleransnivå det gäller stökighet.näratt t.ex.genom en
Kvinnan har då två alternativ: arbetet själv ellergöraatt uppmana

det.göraattmannen
Anna i Ahrnes och studie har försöktRomans få till stånd en mer

jämställd fördelning hushållsarbetet. Hennes dettaaccepterarav man
och det rimligt. Anna:Menärattmenar

Ja Han han ska det, så det inte det han integöravet att är att
vill det. Om vill ha sak gjord får påminna honomgöra man en man
flera gånger. det kan inteFörut du det här. Jaggöravar
kanske bad honom dammsuga, och så plockade jag i de andraatt

under tiden. Till slut det kände hannästan att attrummen var man

Ahrne souRoman, 1997:139, 52 ff; Brodin, 1997.s.
2 Holter, 1985.
13Björnberg Kollind, SOU 1997:138; Ahrne Roman, SOU 1997:139, 39s.
‘ Ahrne Roman, sou 1997:139 50.s.
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visste ju längrejag så hon det till slut. dåväntar För kundegör
jag inte längre. ville fåJag detvänta undanstökat. Ahrne

SOURoman, 1997:139, 55.s.

finnsDet dock tredje alternativ för kvinnan. Det aktivt för-ett är att
hålla sig passiv till hushållsarbetet. höjaAtt den toleransnivån,egna
vänta ut och hålla i sig för inte för mycketöveratt tamannen av
arbetet.

Att kan undvika utföra hushållsarbetemän har kvantitativatt en
och kvalitativ sida. kvantitativaDen sidan, det blir mindreatten ar-
bete för kvinnan diskar gång, kan möjligent.ex.om mannen varannan
åtgärdas med scheman där det står det vad. Menärtur göraattvems
den kvalitativa sidan kan inte fångas mekaniskt schemaettav -

handlar den förmågan och viljan vad behöverattsnarare om se som
initiativ ochgöras, ta eget ansvar.

Framförallt han skulle initiativ själv. Attjag inteatt skata mer
behöva bli eller be saker. Det inte alltid jag behöverär görasur om
det han också saker. detMen oftast detgör där då kanskeär att
jag har gjort middag fyra kvällar och så femte kvällentre, säger
jag han får hitta på något, och då han det, jagatt skagör men
egentligen inte behöva be det, kan jag känna Ahrne Roman,om
SOU 1997:139, 81.s.

När inte själv initiativ, han inte det fri vilja,tar när görmannen av
halvhjärtat, blir hon besviken. Män tycks hautan svårt hemar-att se

betet ett gemensamtsom ansvar.

Vård barn kvinnor heltid, deltidmänav -

Den dramatiska ökningen i tidsanvändningen i familjenmest denär
tid föräldrar lägger på aktiv vård sina barn; dvs. bada,attsom mata,av
byta blöjor, läsa läxor med, understödja fritidsaktiviteter osv.

Trots den kommunala barnomsorgen byggts har inteatt den ak-ut,
tiva tid mödrar sina barn minskatägnar ökat. fådemaFörutan ärsom
förändringen på och vissätt Inte tidsmässigt,ännu atti-större. men
tydmässigt. På 1960-talet det mycket ovanligt vårda-attvar papporna
de små bam. Endast matade, bytte, kläddeprocenten av papporna av
och på sina barn. En andel fader deltogstörre barnen blev någotnär

fortfarande procent.andelenstörre, mycket låg 14 Idagmen var -
barnen.deltar hela 85 fäderna i vårdenprocent av av

förklaringEn till föräldrar idag tid till aktiv vårdatt ägnar mer av
sina barn kan, paradoxalt utbyggnaden den offentliganog, vara av
barnomsorgen. kanDen ha inneburit det ställs krav för-påatt större

Nyberg, 1996b.
16SCB Tidsanvändningsundersökningen 1990/91, tabell 13.
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behov idagbarns utveckling ochoch insikterkunskaperäldramas om
bam.ställer krav påsamhälletDärtill kommertidigare. storaattän

duktiga i skolan,i livet måste deklara sig braskallbarnenFör att vara
ska haoch desocialt kompetentaintressen,aktiva, ha envaravara

trygghet." kravställer i sinsina barn allt dettainre Att tur storage
föräldrarna.

med barntillbringasTid ensamsom

Män
28%

timmar/18
Kvinnor

72%
timmar/vecka47

tid for barnet,inte bara det krävsinnebär detbarn föds utanNär attett
barnet kom-hushållsarbete.betyder också Närankomstbarnets mer

vecka,timmarhushållsarbetstid med 6,5ökar kvinnornas per me-mer
till-småbarnsmödraralls. Totaltförändrasdan inte ärmäns ensamma

timmar.och fader drygt 18timmar i veckanmed barnen 47sammans
föräldrarnaden tidforsmåbarnsmödrarna står 72dvs. procent av som
procent.småbarnsfáderna för 28ochför sig barnenoch ägnarvar en

blirminskar kraftigt barnenmed barnenTiden tillsammans när
tidenandel den totalafäder. Fädernasmödraräldre för såväl avsom

jämställd.bemärkelseblir i dennaför barnen ökar något, merman
kvin-heltidsarbetandehögavlönade ochfallen med deliksom iMen

fädemaberor detta intehushållsarbete ägnaratt merovan,nornas
tid dem.mindremödramatid åt barnen ägnarattutan

17 1994.Persson.
‘ tabell 24.sou 1997:87,Nyberg,
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Varför fäder föräldraledighetintetar ut

bli förälderAtt betyder skilda saker för kvinnor och fram-Detmän. är
för allt kvinnorna under lång period sina liv till för-som en anpassar
äldraskapet. föräldraledighet,De lönearbetar sedan oftatar deltidut

hemarbete.och intill fördubblar tiden förnäst
livMännens påverkas mindre de fåravsevärt barn. Derasattav

hushållsarbetstid påverkas inte alls. Pappornas föräldra-t.ex. uttag av
försäkringen blygsam, det har ökat.är föräldraförsäk-även 1974,om
ringens första år, fäderna 0,5 detog dagarna.ut Detprocent ersattaav
dröjde till innan1993 andelen tioöversteg 1996 uppgickprocent. an-
delen till 10,6 Under tredjedel 31 procent fädema fickprocent. en av
föräldrapenning dagar.år. I genomsnitt de 30-31tog utsamma

Även vård barn kan diskuteras utifrån teorier ekonomiskav om ra-
tionalitet, ekonomiska maktresurser och kulturella föreställningar. De
kulturella föreställningarna idag starkare kringär moderskap och fa-
derskap kring hushållsarbete.än öreställningarnaF vad ärom som en
bra mamma betydligt pappa.starkare vadär braän ärsom en

Ekonomiska skäl vanlig förklaring tillär fäder inte fleratt tar uten
föräldrapenningdagar. Forskningsresultat tyder också männenatt
förlorar kvinnor i löneutvecklingän de föräldraledig-tar utmer om
het. Till olika slag frånvaro och dess effekter löner återkommerav

längre fram i avsnittet arbetsmarknaden.om
En vanlig förklaring negativaär reaktionermännen möterattannan

från arbetsgivare och arbetskamrater. På den punkten finns motstridi-
forskningsresultat. En studie visar har tagit föräld-mänattga utsom

raledighet överlag positiva reaktionermöts från chefer och arbets-av
kamrater. Andra visar dock negativa reaktionermän möts iatt av

kvinnor.högre grad Skillnaden i resultatän kan möjligen bero på att
de sistnämnda studierna något äldre och attitydemaär har föränd-att

däremellan.rats
tredjeEn populär förklaring villär hemmanäratt männen vara

med barnen så släpper inte kvinnorna dem ifrån sig. Pappornas ringa
andel föräldraförsäkringen skulle alltså följd maktutöv-av vara en av
ning från kvinnornas sida. Vissa resultat i Ahrnes och Romans studie

stöd för denna teori. Kvinnorna uttrycker stark viljager atten vara
hemma med barnen under deras första år. detMen faktum kvinnoratt
i allmänhet finner sig väl tillrätta med hemma med sina barnatt vara

9 Ahrne Roman, sou 1997:139, kap.
2°Sundström Dufvander, sou 1998:3.
2 Ahrne Roman, sou 1997:139, 63.s.
23Albrecht m.fl., sou 1997:136.
2’ Tyrkkö, 1997 i Ahrne Roman, sou 1997;139, 70s.24Näsman, 1992, 1992, iHaas, Sundström Dufvander, SOU 1998:3.
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det. Enligtskavillde inteinte detsamma attattär varapappornasom
kvin-majoritet- 84menadeSIFO-undersökning procentstor avenen

för barnenfördeldetoch är77 männen attprocent omenavnorna -
med dom längrehemmaföräldraledigt och äräven tar enpappan

tid.25
typiskagenomförde detochAhrne RomanintervjuerdeI varsom

undermed barnenhemmakvinnorna männen ärgärna attatt enser
dettyckerdemödrarblivande ärallatid. poängterar attNästan att

baraföräldraledighet. detMennågon ärviktigt uttaratt enmannen
fler dagar,hade tagitönskarmödrarnafjärdedel utatt mannensomav

hadeönskar dede40medan männen attattnästan procent svararav
dagar.flertagit ut

oftareeftersom fadernrelevantförefaller härMaktresursteorin tar
utbildninginkomst, högrehar högredå modernföräldraledighetut

arbetsplats."sin Urunik kompetensbesitterhonoch/eller enom
rationelltekonomisktflesta falldet också i desynpunktfamiljens är

oftaeftersomföräldraledighetdet kvinnan utär taratt mannensom
kvinnan.lönhar högre än

förhandlingarförOlika premisser
från för-möjlighet avståmödrarheltpåFäder har än attsättannatett

de intervjuadeföräldraskap.välja sitt En män-äldraledighet att av-
intevilleillustrera detta. Hanstudie kanochi Ahrnes Romansnen

troddeeftersom hantredje barnandra ochmed sitthemma attvara
Andelendetta.intemycket.skulle ge så Handet inte är ensam om

får."deför varje barnföräldraledighet minskarmän tar utsom
heller särskiltemellertid intetrivdeshustruciteradeDen mannens

lönearbetet ochsaknademed barnen. Honhemmabra med att vara
liteföräldraledigt blev honinte villehanvuxenkontakterna. När ta

det inte frågakonflikternågrasur, öppna om.varmen
så tycker jagvi,får barn,så härtycker attsägerJag att ett parom

möj-jag ska hajobb, då tyckeroch båda harbåda vill mannenom
så ska han intehan inte villhemma. Menlighet att varaomvara

tjafs.och sådantbara med lagarförstår du,det,

heller dåinte villOm hon

falla migskulle aldrigskaffa bam.manju inte DetDå ska att
sedaninifrån ochmåste kommaaldrig, för dethonom,tvinga

för detbarn mindrehan älska sinaintebehöver
69.1997:139,SOUAhrne Roman, s.

25 Tabellrapport, frågaArbetsmiljöfonden, 1991,SIFO,
2° 1997:139, 65souAhrne Roman, s.
27 1998:3.Dufvander, soui Sundström19951992, Hoem,1992, Haas,Näsman,
28 SOU 1998:3.Dufvander,Sundström
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Makarnas förhandlingar föräldraledighetens fördelning sker påom
mycket olika premisser: han ska ha möjlighet föräldrapen-att ta ut

menningdagar, vill han inte slipperså han hon inte vill så blirom-
ingadet barn. Påpekas kan i exemplet tänkteatt ta utpappan ovan

pappamånaden istället för semester.

Aktiva föräldrar, aktiva hushållsarbetareintemen
Jämställdhet vad lägger människor i begreppetär Inorm men en-
norsk undersökning intervjuades föräldrapar där hade tagit utmannen
relativt lång föräldraledighet och där sade sig vilja ha jim-ettparen
ställt föräldraskap. visade sigDet mödrar och fader hade olikaatt upp-
fattning vad det hade därförDe också olika jämställdhetspro-är.om
jekt

Brandth och Kvande 1991 talar stora och fars lillaom mors
jämställdhetsprojekt. I projekt ingår delad föräldraledighetstoramors

flera den långa jämställdhet. Morsvägenett steg motsom av pro-
jekt omfattande och inkluderar barnär och hushållsarbete.omsorg om

projektFars han vill hand barnet.är avgränsat Hanstamer om pro-—
jekt omfattar inte hushållsarbetet. Att och far olika sakermor menar
med det jämställda Föräldraskapet de dock inte medvetnaär om.

Föräldraskapet också olika för fäder och mödrar. Fäder tycksutser
i högre grad mödrar framhäva vikten barnen blir självständi-än attav

och oberoende och det gäller både flickor och pojkar. Många fäderga
mödrarna överbeskyddar barnen. föräldraledigaDe fädernaattmenar

tycker också de tillräckligt mycket för barnen, de bra fä-göratt äratt
der, medan mödrarna ofta har dåligt för intede tillräck-ärsamvete att
ligt goda mödrar.

De väljer föräldralediga det många olikamän görattsom vara av
skäl. Arbetarklassmän ofta möjligheten komma bort frånnämner att

och tråkigt jobb, medan de med intellektuella och/eller friaett tungt
yrken hellre föräldraledigheten möjlighet denattser som en prova

omsorgsrollen.kvinnliga sistnämndaDet medöverensstämmer en
studie Holter och Aarseth 1993. finnerDe faderskapsortsav en ny

de kallar karriärutvidgaren. fäderDessa vill fördjupa relatio-som
till sina barn med motiveringen utvecklar derasattnerna samvaron

sociala kompetens. den ingårI förmåga hantera konflikter,att vara
flexibel, lyssna och kompromissa vilket uppfattas betydelsefullt isom
arbetslivet och karriärutvecklingen. dessa fa-För män äranses gynna
derskapet attraktivt- inte tvätten.men

2°Åström, 1990 i Edvinsson, 1996.
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hushållsarbetare."Männen vill bli aktiva fäder- inte aktivamen
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"Hon vill släppa barnen ifråninte sig"
Ett resultat karriärutvidgarens faderskapsstil kan tänkas detav attvara
aktiverar det motstånd hos modern brukar uttryckas honattsom som
vill inte släppa ifrån sig barnen Sociologen Ulla Bjömberg har kom-

resultaten med:menterat

vill bliMännen aktiva fäder inte aktiva hushållsarbetare.men-Ändå förväntas kvinnan glatt släppa ifrån sig den givande sam-
med barnen och bli kvar med de tråkiga ochvaron tungaensam

lågstatusuppgiftema; disken, städningen, ochmaten, tvätten om-
de gamla foräldama, medan han med barnen iärsorgen om ute

lekparken. inteDet underligt kvinnornaär motstånd, deatt gör
upplever sig förlorare i förhandlingen hemarbetet.som om
Ottar, 1995, 53nr s.

vårdenI barn skillnaden liksom i hushållsarbetetär mel-störstav - -
lan kvinnor och det gäller de småmän när uppgifterna. Mödrar och
fäder delar jämställt lämna och hämta barn på dagis påatt änmer

barnen får med sig vad de behöver tillansvaret att dagis. Planerings-
och koordinationsarbetet i samband med barn vilar uteslutandenästan

kvinnan.på
Ovanstående kan förstås antingen försök skapamäns att ettsom

faderskap, eller de roliga delarnanytt föräldraska-mänatt tarsom av
och lämnar de tråkiga till mödrarna. Utifrånpet ekonomisktett per-

spektiv skulle kunna uttrycka det så fäderna investerar i bar-attman
En svensk studie visar tenderarmän mindre tid tillatt ägnanen. att

lönearbete högre de bedömer risken för skilsmässa kanDetatt är.
tolkas så de vid skilsmässa vill ha såatt relation möj-näraen en som
ligt till barnen eftersom det ökar deras chanser få vårdnadenatt om

vårdnadstvist.dem vid eventuellen
Mycket tyder också på föräldraledigt faderskap inte detsam-att är

föräldraledigt moderskap. Kvinnorna sig barnen ochägnarma som
hushållsarbetet, medan i högre gradmännen med sig barnen ut itar
världen och exkluderar hushållsarbetet. Mödrars förväntningar ver-
kar ofta fäderna skall gå i stora jämställdhetspro-attvara mors
jekt. de inteNär det blir mödrarna besvikna,gör fadema nöjda.ärmen

fäderDe barnlediga mödrars visär inte nöjda detärsom men—
hustrur.derasär

Liksom i hushållsarbetet kan i högre grad kvinnormän välja iän
vilken utsträckning de skall del föräldraskapet. detNär gällerta av
vård barn det ofta inte möjligt för kvinnornaär aktivt förhållaattav
sig passiva vänta ut och hålla i sig föratt attgenom attmannen

3°Johansson,v., sou 1997:114.
3 Bolin, sou 1997:138.
32Brandth Kvande, 1991.
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illa.hand far debarnenarbetet. intemycket Tasförinte överta omav
förhandlingspositionkvinnorsbarnförsvagardet gentemotPå sättet

mannen.

behovfamiljenstilllönearbeteKvinnors anpassas
deltid.mödrar Avlönearbetar mångaslutföräldraledighetenNär är

under årstudie med barnochAhrnes Romansmödrarna i ett var en
arbetade heltid. An-och endast 9föräldraledigamajoritet procentstor

Blandvartefter barnen blirheltid ökar sedan större.arbetardelen som
knapp majo-lönearbetarbarn 13-16 årrelativtmedmödrar stora en

heltid.ritet

alla,arbetstider,och mödrarnasålderbarnetsTabell procent.6 Yngsta

Övrigt SummaHeltid DeltidYngstabarn:
1009 14 77underett
1003545två 20ochmellanett
100165826två sjumellan och
10058 735mellansju och tretton

6 1004054mellan och sextontretton

tabell1997:139, 12.SOUAhrneKälla: Roman,

Oftafamiljeförhållandena.tillanpassningDeltidsarbete är angeren
förenadet svårtdeltidde arbetarskäl till är attmödrarna attattsom

barn skavill derasde inteochheltidsjobbmedföräldraskap attattett
bör dock till-Samtidigtfrån hemmet.timmaralltför mångabortavara

få hel-svårigheterkvinnorna13 attläggas attprocentatt uppgerav
deltid.beslut arbetaderasinverkat påhartidsarbete att

och konven-patriarkaladeltid dearbetarkvinnanfamiljer där ärl
utbredda.arbetsfördelningtionella mesttyperna av

fördelningpatriarkaltilljämställdFrån

arbetsdelningenstudieochi Ahrnes RomanskvinnorMånga attmenar
särskilt i de fa-missnöjdaocksåmångarättvis,familjen äri är men

familj kanpatriarkala. Attkategoriseratsmiljer sammasomsom
illustreraskanhemarbetetfördelningpatriarkaljämställd tillfrån av

och hennesår.skild sedan l-lonberättelse. Honmed ärLenas ett par
skolåldern. Lenaalla i Närtillsammans,har barnföre detta treman

hushållsuppgiftermotsvarade fördelningenskildesoch hennes avman
hadealltsköttepatriarkala familjetypen. Lenafamilj deni deras som

varit detalltidhade intedet sättet.Menoch barnmed hem göra.att

33ou, 1995.
3 1997:139, 37.souAhrne Roman, s.
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Så länge Lena och hennes inte hade barn delade de lika hus-man
hållsarbetet. Vi diskade och lagade och vi tvättade och vimat stä-
dade och vi strök tillsammans, erinrar sig Lena. barnenNär korn ut-
vecklades dock ordning. blevDet Lena föräldra-tog uten ny som
ledigheten för alla barnen och för varje barn kom så gjordetre som
han mindre och mindre. Till slut hade Lena för bådeansvaretensam
barnen och hushållet. Hon inte alls tillfreds med situationen. Där-var
för försökte hon många gånger få förändring till stånd. Lenaatt en
pratade med och tjatade sin for få honomatt störreatt ta ettman

för bam och hushållsarbete,ansvar men:

han bara och struntade i det demonstrativt. Riktigtvart arg
demonstrerade. Så gick han och duschade, så kunde han slänga

och kalsonger golvet, och där kunde deju ligga i tvåstrumpor
dagar tills han flyttade dem, bara for jag bad honom. Läggatt
dem i tvättkorgen, lyft locket Då han dem i köket golvet.
Riktigt demonstrerande.
Ahrne Roman, SOU 1997:139, 132s.

Hushållsarbetet blev konfliktfyllt område, och utvecklades tillett en
för maktkamp mellan Lena och hennes Med tiden tvinga-arena man.

des emellertid inse tjatetLena inte önskat resultat.att Honatt gav
gjorde många andra kvinnor i situation uppenbarligen görsom samma

hon slutade be sin hjälp.man om-
Vi från början dela allting. Vi skulleöverens att göravar om
precis lika mycket. han kunde ifrånMen matbordet och låta

och mjölk och disk och allting stå kvar helsmör dag. detFören
kunde sedan, han skulle bara femta minuters vila såta attman

Och det där och Jag tröttnade på det. Iställetsäga. vart mer mer.
för och tjata honom. Men herregud, undan din tallrik,att ta
du kan duka bordet, du du skulle duka bordet,att görav sa av
det Då orkade jag inte längre,nu då gjorde jag det själv. Det.här med städa, eftersom det barnet visade sig väldigtatt ena vara
allergiskt, och blev det och så gick jagju och städademer mer,
hela dagarna i princip för hålla det dammfritt och hemma.att rent

mycket medDet och städning, myckettvätt Detextra.var
gjorde aldrig han. låg på sjukhusetJag med pojken gång ochen
hade då den andra flickan med mig for han inte klaradeatt attav

hemma och hand henne. jag korn hem frånNär medBBtavara om
tredje flickan då stod frukosten kvar på bordet och låg itvätten
högar utanför tvättmaskinen, han hade inte orkat få den iens
tvättkorgen. Då tänkte jag
Ahrne Roman, SOU 1997:139, 132.s.

Lenas berättelse exempel på konflikter inte alltid visarär sig iett att
oenighet eller gräl. undvekHon och fördel-öppen att tamer mer upp

ningen till diskussion eftersom hon trodde sig hennesveta att man
skulle negativt.reagera
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bråka med honom. husfridens skull, for dåorkade inte FörJag
fått barn och jag tycker inte bam skahade se en mamma

och skrika eller höra det, för deoch ävengapa om soverpappa
så vaknar de ju. Sedan det liksom lugnast.var
Ahrne SOU 1997:139, 133.Roman, s.

inte bråka. Därmed hennes önskemålorkade till slut kom ochLena
hanintressen underordnas den meningen gick segrande1att mannens.

fasthemarbetets fördelning bestämde sig iställetkampen Lenaur om
betydde inte konflikter-för ville skiljas. dethon Men sagt attatt som

försvunnit. hade istället förvandlats till dolda, latenta kon-hade Dena
flikthärdar.

äktenskapoch "hans"Hennes"

studier har funnit olikheterna mellandel tidigare makarsI attmanen
sin relation så det finns skäl talapå ärsätt stora att att ettatt se om

Ävenäktenskap.hennes och hans Ahrnes och Romansett re-
så fallet.sultat tyder äratt
jämställda och semijämställda familjerna deKvinnorna i de är som

relationen i allmänhet. Kvinnorna i de patriarkalanöjda medär mest
de patriarkala fa-missnöjda. Bland det Imännen är tvärtom.är mest

tionde likgiltig ingen hanmiljerna baraär ärattuppgervar man
jämställda familjerna miss-missnöjd. de 20l männenär procent av
likgiltiga infor relationen. Vad gäller sexuallivet sånöjda med eller är

Kvinnor ijämställda familjer nöjda ochtendensen densamma. är mest
patriarkala minst. Bland detkvinnor i männen är tvärtom.

missnöjda eller indijferenta med relationenTabell Andel7
sexlivet.allmänhet och medi

Semijämställd Konventionell Patriarkal AllaJämställd

I allmänhet
33 1815Kvinnor
10 1420 19 12Män

Medsexlivet
20 23 37 2723Kvinnor
29 29 23 18Män 35

statistisktsignifikanta.Dessaskillnader inte

SOU 1997:139, tabell 35.Källa: Ahrne Roman,

familjen olika bliroch upplever situationen ikvinnaAtt sättman
familjerådgivare. Enligtintervjuer medtydligt i Ahrnes och Romans

35 1997:139,Schönesson, 1985 i Ahrne Roman, SOUBernard, 1972, Nilsson
136.s.
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dessa kvinnorna inte sällan dödsmissnöjda med hushållsarbetetsär
fördelning. däremot ställer sig väldigt frågande.Männen harDe
varken eller förstått hustrun varit missnöjd förrän den dag dåsett att

för honom hon vill skiljas.hon talar attom
bekräftas skilda eller separerade fördelningenDetta Närmän.av av

hushållsarbetet i det före detta äktenskapet varit traditionell, har män-
och motiverar fördelningenvarit nöjda med den både rätt-attnen var

vis och rationell. Så länge äktenskapet varade trodde de i allmänhet att
också deras hustru nöjd med fördela arbetsuppgifterna.sättet attvar

fördelningenKontrollen och av pengar

Vi kvinnorna i genomsnitt bidrar fa-med drygt 40vet att procent av
miljeinkomsten. händervad sedan med ordnarMen pengarna Hur
familjerna ekonomi Delarsin eller har varsinrätt port-man av man
monnä

fast kvinna giftaslår och så har deLagen är rättatt om en en man
leva på standard. ska sinsemellan fördela utgifterna ochDeatt samma

tillefter förmåga bidra deras och personliga behovatt gemensamma
praktikenblir tillgodosedda. betyder detta den make tjänarl att som

skyldig betala jämställd inom äkten-också Attär attmest mer. vara
betyder alltså inte makarna betalar lika mycket han tjä-skapet att om

lite.mycket och honnar
ekonomiska jämställdhet innebär dock inte kvinnan ochDenna att

allt tillsammans.automatiskt ochTvärtom. Varäger ägermannen en
för sinasina tillgångar och skulder. betyder i principDet attsvarar

den betalar för också blir dess Undantagna dennaägare.varasom en
så kallade förfoganderätt bostad och bohag.är parets gemensamma

lever tillsammansde många gifta gällerFör utan attsom varapar
delvis regler. finns inget i sambolagen deandra Det sägert.ex. attsom
sammanboende skyldiga för varandras försörjning. La-är att ansvara

föreskriver med andra ord inte de ska leva standard.attgen samma

familjeekonominOlika organiserasätt att

finns många ordna hushållsekonomin och mel-Det sätt gränsernaatt
flytande. skiljer femlan dem kan vi på olikaHär sätt:vara

Kvinnligt förvaltningssystem. Kvinnan förvaltar och kon-ensam
Ävenhushållets manligt förvaltningssystem före-trollerar pengar.

därför där-kommer, det mycket ovanligt i Sverige och lämnasärmen
hän.

36 ff.Ahrne sou 1997:139, 88Roman, s.
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ekonomier. tillgång tillIngen makarna har alla ellerSeparata av
delarhushållets på utgifterav Manmerparten pengar. gemensamma

för olika utgifter, håller i övrigt sina åtskil-eller svarar men pengar
da.

Alla läggs i hög, kvinnan ochGemensam pott. pengar samma
full tillgång till kassan och förvaltar denhar gemensamt.mannen

Delvis del läggs iEnpott. av pengarna en gemensamgemensam
och för sig själv.behållerpott, resten var

Hushållskassa. sin hustru skaMannen ger en summa pengar som
hushållsutgifter. förvaltarräcka till vissa ochResten av pengarna
själv.kontrollerar han

vanligaste Därefterdet kommer delvisGemensam ärpott systemet.
ekonomier, kvinnlig förvaltningoch medanseparatapottgemensam

och hushållskassa mycket ovanligt.är

Tabell Familjestadium och allokeringssystem, kvinnors8 procent.svar,

Gemensam Delvis Separata Kvinnlig Hushálls- Summa
ekonomier förvaltning kassapott pottgemensam

33 38 25 2 2 100Unga barnutan
Småbarn 19 8 B 10061
Skolbarn 64 15 12 2 1007
Äldre 59 17 20 2 2 100bamutan

19 100Alla 59 14 5 3

Äldrebåda år. någon år.över35Unga under35 makarnaav

Källa: Ahrne SOU 1997:139, tabellRoman, 17.

olika familjer familjeekonominTabellen visar organiserar på olikaatt
det vanligt mindrebarn med ellerHossätt. ärutanunga par mer sepa-

de får barn blirekonomier. ekonomin vanligenNärrata unga paren
består barnen blivit äldre eller har flyttatDet närmer gemensam.

hemifrån.
övergå till i samband med barnen kommerAtt pott attgemensam

har praktisk sida, har helt enkelt kostnader;manen mer gemensamma
det finns också symbolisk sida:men en

det inte bara praktiskt det ligger någotJag äratt utantror mer
bakom också, det verkligen grejer så detvåraär säga,att att att
inte mitt och ditt våra grejer. Så det inte bara detär ärutan att att
det inte praktiskt hålla på räkna emellan detär äratt att utan nog

också, verkligen tillsammans.lite djupare /.../äratt
har känslomässig del i det också. inte bara prak-Jag Det är etten

tiskt det riskera, investeraär sättutan ett att attarrangemang
i AhrneMan, Roman, SOU 1997:139, 97.s.

37Ahrne Roman, sou 1997:139, 91s.

60



SOU 1998:6 Betänkande från Kvinnomaktutrednirzgen

Så känner jag inte det så där detminaäratt utan ärnu pengar om
någonting inte klarar ekonomiskt då jag självklarttarsom av av
mina eller han behöver någonting. självklartDet ärpengar, om
Eller det nånting barnen behöver eller så. kännerjagNuärom som

det familjens Och det har också med jagär göraatt att attpengar.
känner mycket familj har varit gifta sånäross mer som en nu

länge och har två barn och allt sånt där. jag viMen vet attpass
inom överskådlig framtid inte kommer skiljas och så där. Såatten
det liksom familjensär pengar.
Kvinna, i SOU 1997: 38,Nyman, l 141-142.s.

på eller familjens,Synen förändras bar-närpengar, som egna pengar
kommer och kanske också i takt med börjar känna sigattnen man

förhållandetsäker skall bestå. Kvinnan i det citatet hadeatt senare
tillgångar, med i äktenskapet. innebar ekono-Detettegna arv, en

misk risk investera i familj, säkrare honatt arvet en ny men
kände sig desto villigare hon det.göraattvar

Andra tycker dock det viktigt ha medParäratt att egna pengar. se-
eller delvis ekonomier motivierar det med detparata separata att ger

oberoende och självständighet. drygt hälften i denBarastörre gruppen
dock båda makarna spenderar lika mycket. familjer medIattanser

fjärdedelar de spenderar lika. Sepa-närapott tre attgemensam anser
orättvist.ekonomier uppfattasdetärrata mestsom som

Alla betraktas inte heller på delsätt utanpengar samma en pengar
har speciell innebörd eller speciella användningsområden. Pengaren

den fått i eller gåva, eller hade på ban-parten t.ex.som ena arv, som
ken innan blev uppfattas i högre grad egnaettman par som pengar

gör.vad löneinkomsterän

inkomster kvinnligtLåga ansvar-
Studier från andra länder visar hur familjen organiserar sin ekono-att
mi varierar med samhällsklass och inkomster. har vanligtvisMännen

inflytande ekonomin den relativt god, medan kvin-störst över när är
sköter inkomsterna låga och ekonomin upplevsnär ärnorna pengarna

problematisk. svenska undersökningenDen visar möns-som samma
ter."

vanligare kontrollerarDet ekonomin ellerär att attmannen man
har ekonomier i högre tjänstemannafamiljer i arbetar-separata än
familjer. Ekonomiska problem sällsynta i de familjer därär mest

kontrollerar ekonomin. arbetarfamiljer det vanligareI är attmannen
kvinnan handhar familjens ekonomi. också i dessa familjerDet är som

3 Ahrne Roman, sou 1997:139, 100.s.
wNyman, sou 1997:138.
4°Ahrne Roman, SOU 1997:139, 104 ff; Halleröd, SOU 1997:138.ävens. se
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Kvinnors betalar familjens mat.pengar
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kontrollera ekonominekonomiska problem.det vanligast med Attär
lite makt. främstknapp innebär Detden ärnär är stortett ansvar, men

makt.kontrollen överflödöver som ger

hushållbetalar vad svenskaVem i

används till olika saker. TendensenKvinnors och inkomster ärmäns
familjens och barnens kläder, medankvinnors betalar matatt pengar

till hyra, amorteringar, bil och kapitalvaror.gårmäns pengar

vad svenska hushållTabell betalar Procent.9 Vem i

BådasKvinnans Mannens in- Totalt
inkomst inkomst komster

33 60 100kläder 7Barnens
10 59 100Mat
23 62 10015Barnomsorg

9 36 100telefon 55och
40 53 1007Hyra

10043 52Bil 5
4 44 52 100Amorteringar
3 20 10077Kapitalvaror

SOU 1997:139, tabell 24Källa: Ahrne Roman,

inkomstskillnaden mellan och hustru, destoJu ärstörre mer om-man
öronmärkningen. hälften tjänardefattande Drygt mänär av som

betalar sin inkomst,kvinnan hela hyran medmycket än mot enmer
betalari likalönefamiljer.knapp fjärdedel Dessutommännenav

amorteringarna, bilen och andra kapitalvaroroftaremycketmannen
betydligt kvinnans. makamas inkomsterlön högrehans Näränärom

könsmärkningen Då blir detlika minskarär t.ex.stora pengarna.av
kvinnan betalar för allovanligare mat.att ensam

fördelade små.Familjens inköp jämställt de Destora är änmer
inflytan-harinköpen bådas angelägenhet, störreär männenstora men

kvinnorna det gällergäller inköp tekniska saker ochde det närnär av
könsmärkta. of-heminredning. små inköpen DetDe ärär t.ex.mer

lampor, medankvinnan köper blommor, gardiner och män-tast som
verktygfköpernen

likabåda harmycket majoritet familjernaEn attstor av uppger
Skillnaderna mellaninflytande ekonomiska beslut.över störrestort

i obe-organiserar sin ekonomi olikafamiljer sätt är stort settsom
betydelse förtjänarfintliga och det har liten Det ärpengarna.vem som

vanligare slutgiltigt bestämmerdock något över störreatt mannen

‘ Brodin, 1997.
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ekonomiska frågor i familjer där hans lön mycket högre hen-är än
nes.

l SIFO-undersökning dock 76 kvinnorna ochprocenten uppgav av
80 mannen på frågamännen vem i fa-procent av som svar en om
miljen du i allmänhet har till i frågortror sägamest att rörom som

ekonomi.‘familjens

Bankkonton och kreditkort

kanMan inte for givet det råder total ekonomisk jämställdhetta att
inom hushållet och alla individer i hushåll har levnads-att ett samma
standard och ekonomiska villkor. princip skullel det kunna finnas

skillnader mellan olika familjemedlemmars konsumtion,stora vilket
kan spegla individernas tillgång till ekonomiska resurser.

indikationEn på i vilken utsträckning kvinnor och har tillgångmän
till ekonomiska de har bankkonton.är Nioegna resurser om egna av
tio kvinnor, och drygt fyra har bankkonton.män, Dettre ärav egna
också vanligt makar och sambor har kreditkort. Det har drygtatt egna

kvinnorna.hälften och knappt hälftenmännen Kvinnans ab-av av
soluta inkomst har betydelse for hon har kreditkort. Av demegetom

tjänar 000 kr il7 månaden har fjärdedelaröver kreditkort.tre ettsom
Bland kvinnor tjänar under 9 000 kr det bara tredjedel. An-ärsom en
tagligen följd låga inkomster har bara tredje småbarns-som en av var

kreditkort. Däremot har ungefär två tredjedelarett egetmamma av
kvinnorna i högre tjänstemannafamiljer kort. kvinnornaFör iegna ar-
betarfamiljer andelen tredjedel. 66är i högremännenprocenten av
tjänstemannafamiljer har kort och 44 arbetarklass-eget procent av

denl mån innehavmännen. kreditkort någotett sägeregetav om
kvinnans ekonomiska oberoende kan konstatera detta varieraratt
kraftigt med både familjens klassposition och kvinnans inkomst.

Det finns klara det gäller makarnasmönster personliga kon-när
sumtion och deras allmänna ekonomi. dem medFör ärgott om pengar
det ganska oproblematiskt spendera några hundralappar på sigatt
själv diskutera saken med den andra demutan För haratt parten. som
svårt få hushållsekonomin ihop detatt uteslutetäratt nästan att

på det viset.göra
Oavsett hur hushållsekonomin organiseras det något flerär som

kvinnan använder något för personligtatt bruk. Deanser mer pengar
personliga används till kläder, nöjen, skivor, cigaretter,pengarna
böcker eller lunch på jobbet. flestaDe upplever fördelasatt pengarna

44Ahrne Roman, sou 1997:139, 113s.
44SIFO, Arbetsmiljöfonden, 1991, fråga
44Ahrne Roman, sou 1997:139, 113.s.
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rättvist och några skillnader i tillgången till egna tycksstörre pengar
makar och sambor inte uppleva.

Vad händer med ekonomin efter skilsmässaen

Familjestrukturen stadd i omvandling i hela västvärlden.är Andelen
ensamstående har ökat kontinuerligt under de decennierna ochsenaste
allt fler väljer sammanboende framför äktenskap. börjanI 1990-av
talet upplöstes ungefär 50 000 sammanboenden årligen. dessaAv par

gifta20 000 och 30 000 sammanboende. Ca 60 procentcavar av pa-
hade bam, vilket innebär varje år upplever 40 000-50 000 barnattren

separation.en
Risken för skilsmässa högre och vanligtvisär äryngre man

också lägre har barn. Risken för separation lägst underärom man
kvinnans graviditet och fortsatt låg under de allra första månadernaär

45barnets liv. Därefter ökar risken rejält och det första barnetnär ärav
och halvt till två år eller når risken ungefär nivåett ett mer samma

innan kvinnan blev gravid. Risken således ungefär dåär störstsom
mödrarmånga återvänder till sina jobb efter föräldraledigheten, dvs.

efter det arbetsfördelning ofta har etablerats där kvinnan tagitatt etten
för hushållsarbetet fördelningstörre det sedan äransvar en som—

svårt ändra på. Småbarnspappor i betydligt högre gradatt attanser
familjen bör hålla ihop för barnens skull. 30 småbarnsmöd-procent av

instämmer helt eller delvis i påståendet ensamstående för-attrarna en
älder kan hand barn lika bra föräldrartvå lever till-ta ettom som som

småbarnsfaderna.8mot procentsammans, av
de starkast bidragandeEn orsakerna till den sjunkande äkten-av

skapsfrekvensen och de ökade skilsmässotalen torde familjensvara
Ökatminskade betydelse ekonomisk enhet. lönearbete och väl-som

färdsstatens utbyggnad har gjort det möjligt för kvinnor lämnaatt en
relation upplevs otillfredsställande.som som

blir fattigareKvinnor och rikaremän

studie gjord inom KvinnomaktutredningensEn undersökerram om en
skilsmässa får konsekvenser för individens ekonomiska villkor och

dessa i så fall skiljer sig åt mellan kvinnor och Resultatenmän.om
parter"visar skilsmässa har betydande konsekvenser för bådaatt en

data undersökningenDe hämtade från levnadsnivå-använt ärsom
undersökningarna harLNU. Man utgått från individer mellan 25 och

5 1997.Hoem,
46Ahrne Roman, SOU 1997:139, tabell 36.
7 Detta avsnitt bygger Gähler,på sou 1997:138.
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benämnda gifta århädaneftergifta/sammanboendeår55 varsom
medlevde ihopmajoritettill 1990.följt dem fram Enoch1981,

sig och levdeAndra skildehela perioden.underpartner somsamma
med 1990.tillsammansensamstående eller partneren ny

med ekonominvad händerintresseradesärskiltviHär är somav
kvinnor 1981första kategorin bestårkategorier. Denför två somav

och 1990skilde sig under perioden,och hade barn,gifta somsomvar
andra kate-hos sig.hade barn boende Denskilda ochfortfarande var

barn 1981,gifta och hadederasgorin består män, mensom varav
majoritethos sig.barnen boende Enoch inte harskilda1990 ärsom

kategorier.tvåfrånskilda tillhör dessadeav
disponibla fa-den justeradetabellen nedaniMedianinkomsten är

indivi-inte kvinnors ochuppgifterna gällerdvs. mänsmiljeinkomsten,
fördelade påinkomsterfamiljens samladeduella inkomster samt-utan

kvinnor och iförutsättningUnderfamiljemedlemmar. mänliga att en
den ekono-inkomstkan justeradinkomstenfamilj delar sägas mäta

på.har levakvinnor ochstandardmiska män attsom
med motsvarande in-jämförtfrånskildas ekonomideHur utser

visas utfallet.tabellen nedantakta par I

könefter familjetyp l 98 I-90,disponibel hushâllsinkomstJusteradTabell 10
typfall.och två

barn19901981,1981och 1990 BarnBarn
FrånskildaFrånskilda IntaktIntakt parpar

mänkvinnor

00066 000 76 000 7764 0001981Medianinkomst
000 12000083 000 12272 0001990Medianinkomst

1981-1990Skillnadi medianinkomst
000 +43000000 +46+8 000 +17i

562612i procent
46877839Antal

25-55 1981.1981,sammanboendeIndivider mannen
Konsumentprisindex.justeradförInkomst

tabell 9.4.1997:138,Källa: Gähler, SOU

minskat i förhål-standard har klartekonomiskakvinnorsFrånskilda
medianinkomstjusteradeökade sinIntaktaintaktalande till parpars.

ökade sinkvinnornafrånskildaperioden med 26 Deunder procent.
inkomstkvinnornas justeradefrånskildamed De motsva-12 procent.

48 vikten 0,5.och varje barneventuell 0,7viktenharEnsam partnerenvuxen
minustransfereringar ochkapital plusarbete ochinkomstDisponibel inkomst är av

skatt.
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87 inkomsten för levt ihop under helaprocent perio-rar av par som
Ården. l98l levde de då gifta, frånskilda kvinnorna, ochmen senare

de fortfarande gifta kvinnorna i hushåll där inkomsterna i stort sett var
lika höga.

Frånskilda har, till skillnad frånmän de frånskilda kvinnorna, haft
mycket god inkomstutveckling. Deras medianinkomst har ökaten

Ökningenmed 6l medianinkomsten forprocent. levde imänav som
intakta lägre: 56är procent.par

skilsmässaEn där barn ingår har betydande effekter på kvinnans,
och barnens, ekonomiska standard. Jämför kvinna giften som var
och hade barn 1981 och 1990 skild och hade barnen boendesom var
hos sig med hennes f.d. så hennes justerade disponibla in-man, var
komst endastl990 59 hans.procent av

En viktig förklaring både till de frånskilda kvinnornas begränsade
ökning inkomsten och de frånskilda ökningmännens stora ärav att
barnen bor hos modern och inte fadern. Inkomsten här justeradär
för hur många skall dela på den. I moderns fall det hon självärsom
och barnen, i faderns fall endast han själv. Den skillnadenstora upp-
kommer skall nedan, kvinnor ökat sin tid förtrots att, löne-som se
arbete. Hade de inte gjort det hade inkomstskillnaderna varit än mer
markanta.

Man bör dock underhåll och andra utgifter fäder harnotera att som
för sina barn inte avräknade från deras inkomsterär här. kvinnor-För

inkomsterna motsvarandeär något underskattade, eftersomsättna
endast minimiunderhåll har adderats till deras inkomster i formett av

för bidragsförskottet. Detta till inkomstskillnadernaärtrotssumman
mycket Slutsatsen de kvinnor får vårdnadenstora. är att som om pa-

barn i genomsnitt lever under ekonomiskarets villkorgemensamma
makars.markant för deras tidigareär sämre änsom

F rånskilda kvinnor ökar lönearbetesitt

Ovan har den disponibla familjeinkomsten i fokusstått källor-utan att
till inkomsten beaktats. Här redovisas förändringar i den individu-na

ella faktorinkomsten, dvs. i huvudsak inkomster från lönearbete, upp-
delat kvinnor och i samtliga familjetyper.män

Både kvinnor och har under perioden ökat sinamän faktorinkoms-
kvinnornas ökning framför allt iter relativ mening.är större,men

Kvinnor i intakta ökade sin medianinkomst med 41 medanprocentpar

49 decemberI 1994 fick 302 000 barn bidragsförskott från vilket innebärstaten, att en
mycket andel de ensamståendeföräldrarna får sådant. Omkringstor tredjedelav en av
beloppet återbetalas till de undershållsskyldiga Socialdepartementet,staten 1996,av

8l.s.
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mindre,tal skillnadenabsolutaökade sin med 18 I ärmännen procent.
000kr.respektive 2730 000

och kön.Individuell efter familjetyp l 981-1990Tabell I I

Frånskilda OmgiftaIntaktapar
MänMän KvinnorMän KvinnorKvinnor

000 151000000 67 000 14800074 000 1531981Faktorinkomst
000 179000000 152000 107000 180000 1231041990Faktorinkomst

faktorinkomstSkillnadi
1981-1990

000 +28 000000 +4 000 +26+30 000 +27000 +56i
32 1984 341 18i procent
33 36843 80 63816Antal

tabell 9.6.1997:138,Källa: Gähler, SOU

kvinnor för. Bland demfrånskildainkomstökningen stårDen största
krökat med 56 000 84 procent.för faktorinkomstenmedianenhar

tid i avlönatkvinnorna ökat sinde frånskildaberor påUppgången att
dock skillnadensina inkomsterkvinnorna ökatarbete. Trots äratt

fortfarande 76 000faktorinkomsterkvinnors ochmellan mäns stora:
och föroch 29 000för omgifta kvinnor000kr for intakta 72 mänpar,

ochfrånskilda kvinnor män.
faktorinkomsteremellertid inte endastbestårInkomster utanav

får någonSamtliga familjetypertransfereringar.också typ trans-avav
gradfår det i högreoch omgifta kvinnorfrånskildafereringar, änmen
bor hosi allmänhethör ihop med barnenkategorier, vilketandra att

frånskilda möd-särskilt betydelse forTransfereringarna hardem. stor
och barn, harfrånskilda kvinnorliksomintakta män utan enpar,rar.

deras faktorin-lägre20-25disponibel inkomst änär procentsom
i transfereringar.i skatt de får Dede betalarkomster, dvs. änmer

de-högredisponibla inkomst ligger 9mödrarnasfrånskilda änprocent
dentill dem högretransfereringarnadvs.faktorinkomster är änras

mödrarinkomstnivån for frånskildadettabetalar.skatt de Trots är
lägre for övrigaän grupper.

också desärskilt med barn,kvinnorna, defrånskilda ärDe som
lämnar mångabuffert. Vid skilsmässanekonomiskoftast saknar en

brukar ocksågifta.enfamiljshus de bodde i Männenkvinnor det som
ofta.mindre Enefter skilsmässan, dock någotflytta ifrån huset stor

eller bostadsrätt defrån villan till hyres-individer flyttarandel nären
får behålla villankvinnansåledes inte såskiljer sig. tycksDet attvara

huvudsakligahon detbarnen,med motiveringen ansvarettaratt som
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för, bör få bo kvar i bostad. Detta beror sannolikt på honattsamma
ofta inte har råd bo kvar.att

Avslutningsvis bör det resultaten i denna studie refere-noteras att
till tidsperiod 1980-talet förvärvsfrekvensen i befolkning-närrar en

mycket hög och då nivåerna i bidragssystemen relativten var var
höga. Sedan 1990 har ekonomisk kris och ökande arbetslöshet ska-en
kat landet. kris har drabbatDenna ensamstående mödrar och fäder
hårdare andra vilket återkommerän till längre fram ochgrupper
deras arbetslöshetsnivå högre för motsvarande gifta/sammanbo-är än
ende föräldrar.

Arbetslösheten särskilt kännbar för dessa hushållsär ekonomier
eftersom de består endast familjeförsörjare och oftare andraänav en
saknar ekonomisk buffert. Ensamståendes möjligheter öka sinaatten
inkomster förlänga arbetstiden också begränsadeatt är ängenom mer
sammanboendes.

Utvecklingen för ensamstående föräldrar, inte minst med tanke
de negativa konsekvenser försämrade ekonomiska villkor kansom
för deras barn, djupt oroande. Det också viktigtär påpekaär att att

bakgrund den höga skilsmässofrekvensen i Sverigemot så ärav san-
nolikheten hög framför allt kvinnor, under någon period bar-att, av

blir ensamstående med barnen.uppväxtnens

Ekonomiskt rationella män

och lyckligt lottade kvinnor

På 1950- och l960-talen manligheten tydligt knuten till försörjar-var
rollen. bra karl försörjdeEn familjen och inte för mycket. Hansöp
förväntades inte utföra hushållsarbete eller hand barnen. Manta om

kvinnaoch förhandlade inte det städa eller bytatur attom vems var
blöjor. Det inte forhandlingsbart. tidHans hans och han kundevar var

familjeni låta sig Därigenom bibehöllrepresenteras genom pengar.
han sitt oberoende. Ekonomiskt oberoende och deär mestvar en av

manligheten.centrala ingredienserna i

försörjareKvinnor tid och närvaroav
Kvinnligheten knuten till husmorsrollen och till kvinnanattvar var
ekonomiskt beroende sin Mannen försörjde familjen medav man.

hustrun försörjde familjen med tid och hellerIntenärvaro.pengar,
idag definieras kvinnor oberoendesortssom samma personer som

och de kan inte heller låta sigmän irepresenteras genom pengar en

5°Heen, 1995.
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sinrelation kvinnor krävs de tidpå Avmän.sätt att ger avsamma som
och närvarande personligen.de äratt

ekonomiska incitamenten för kvinnors lönearbete har sedanDe
arbetsmarknadenvarit starka och kvinnors deltagande1960-talet

ökat kvinnors ekonomiska maktresurser.har ökat starkt, vilket Sam-
föreställningarna förändrats. dessa ingår idagtidigt har de kulturella I

lönearbetar, åtminstone deltid,gifta kvinnor och småbarnsmödraratt
hushållsarbetet och vården barn.och deltar imänatt av

stärkt deras förhandlingsposition i förhål-Kvinnors lönearbete har
har ökat ochsina Kvinnors ekonomiska maktresurserlande till män.

position, dvs. alternativen utanför äktenskapet, harderas s.k. fall-back
famil-faktum det pågår förhandlingar iförbättrats Detavsevärt. att

skall städa och skall byta blöjorjerna är ettvem somom vem som
ekonomisktkvinnor stärkt sina positioner.tydligt tecken Juatt mer

kvinnor blir desto ökar förhandlandet ochoberoende män,av mer
arbetsuppgifter förhandlardesto fler man om.

jämföraoch lönearbetar blir det möjligtbåde kvinnaNär attman
tid fått pris och åtminstone visstmakarnas bidrag. Kvinnors har ett

samtidigt det ställshushållsarbete har blivit arbeteettmer av som
känslomässiga gemenskapen i familjen idag ti-högre krav på den än

enbart låta sigdigare. kan inte längreMannen representeras genom
sig fri från hushållsar-i familjen. kan inte längre köpaHanpengar

tid och krävs.bete, hansäven närvaroutan
och beslut fattas hur den skallTid liksomär ompengar en resurs

grälade förr i tiden då och dåanvändas. Sannolikt om pengar,man
medIdag bidrar både kvinnor ochknappast tid. män pengar.men om

sin tid till oavlönat hemarbete innebär dockkvinnanAtt attmer avger
för sin materiellafortfarande ekonomiskt beroendehon är mannenav

Kvinnors tid idag värde och kan inte längrelevnadsstandard. har ett
handlar grälenför given. de familjer där båda har arbeteI etttas san-

tidigarenolikt oftare tid kvinnors kravOmän varom om pengar.
tid.har det idag utökats med krav egenegna pengar, så

familjen specialiseringEnligt Beckers ekonomiska teori ärom
helhet.mellan ekonomiskt rationellt för familjenmakarna Det ärsom

hushållsarbetethuvudansvaret föreffektivt kvinnan sköter elleratt tar
Specialiseringför lönearbetet. före-och vården barnen och mannenav

första hand eftersträvar.det kvinnor ifaller dock inte Devara som
grad delar på hushållsarbetet ochönskar istället i högre tar ettatt man

grundläggandeKanske gemenskapen denär mestgemensamt ansvar.
förutsätter dock samarbete inteförutsättningen för jämställdhet. Den —
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specialisering. individEn kan inte skapa gemenskap, hurensam
sig.mycket hon krävsän Det åtminstoneanstränger två personer.

Väninnan stirrar misstroget. Hade han fönstren Varförtvättat
då För skulle kunna titta det blev våratt han. Ochnärut sa
för han trodde attjag skulle bli glad. Glad blevjagatt förstås -den oväntade arbetsbefrielsen.över framföralltMen lycklig,
överväldigad, rörd han hade förståttöver och sin tidatt sett, gett av

jag huvud behovetöver fönstervård,utan att taget antytt av
mindre tänkt lägga iän hans händerputstrasan

Kanske det själva inititativet fårär häpna. Hanatt attsom oss ser
fönstren randiga. åtgärdarHanär ombedd. Enkeltutan att vara
uttryckt: han Kärlek kan gödas mindre.tar ansvar. av
Ingrid Hagman, Ottar, 1996, 82.nr s.

Kvinnor kämpar "ekonomiski motvind"

Är det då ekonomiskt rationellt för familjen kvinnor sköteratt mer-
det oavlönade hemarbetet ochparten tidägnarav mannen mer

lönearbete för familjenJa, enhet och kanske också för kvinnasom
och för sig under förutsättning äktenskapet inte slutar medattman var
skilsmässa. Kvinnan har i allmänhet lägre lön ochän ärmannen mer
produktiv i hushållet. Familjens samlade inkomster och materiella
standard blir högre det kvinnanär huvudansvaret för hus-tarom som
hållsarbetet och barnen, föräldraledighet och går i löne-tar ut ner
arbetstid.

maktresursteorinKan förklara arbetsfördelningen mellan könen i
hushållen delvis.Ja, flertaletl familjer något äldreär änmannen
kvinnan, han har ofta högre utbildning, högre inkomster och högre yr-
kesposition och han kan undvika hushållsarbete kvin-sättett som

Äveninte kan. kvinnors ekonomiska maktresurser tycks ha vissnor
betydelse. familjerI där kvinnan har högre inkomst och/eller högre
utbildning oftare föräldraledighet.mäntar ut

Även kulturella föreställningar har betydelse för arbetsfördel-
ningen. Manligt kön då maktresurs.är När det gäller hushållsarbeteen
jämförs inte med kvinnormän med andra och föreställningarutan män

det manliga, och kvinnor jämförs med andra kvinnor och före-om
ställningar det kvinnliga. Kvinnors och insatser i hushålletmänsom
värderas därför olika. kvinnorNär utför hushållsarbete så degör
bara vad förväntas dem. När deltar så uppfattas detmänsom av som
något det vanliga,utöver något hustruns uppskatt-är värtsom som
ning, inte något hans lika mycketär hennes. Mångasom ansvar som

de kvinnor intervjuades i Ahrnes och Romans studie talarav som

5 Björnberg Kollind, sou 1997:138.
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jätteduktiga ochlottade, deraslyckligtde män ärockså ärattom
makar.godaovanligt

ochmaktresurserekonomiskarationalitet,Ekonomisk störremäns
verkar så-maktresursmanligt könföreställningar där ärkulturella en

huvudansva-kvinnornämligenriktning,i tarledes alla attmotsamma
ekonomisktdethushållsarbetetet. Dessutom äroavlönadeför detret

stärkerhushållsarbete.undvika Detsynvinkelrationellt attmannensur
arbetsmarknaden.karriärochfå högre lönmöjligheter görahans att

hushållsarbete saknasutföraför honomincitamentEkonomiska att
arbetsdelningen iförändraförsökerKvinnornegativa.eller är som

motvind.ekonomiskikämparhushållen
rationellt sökaekonomisktdet dockperspektiv attkvinnornas ärUr

Jämställd-arbetsfördelning i hemmen.jämställdfå till stånd meren
jäm-i hushålletarbetsinsatsmaktresurs. Mannensdåhetsidealet är en

Jämställdhetstankenkvinnans.medandramedförs då, inte mäns, utan
parförhållan-modernaoch iSverige1990-taletsförankrad istarktär

ideal. medförhandlingarIuttrycktjämställdhetden är ett mannen
i kvinnarättvisadetjämställdhetsnormen,hänvisa till attkan kvinnan

dettasvårthemarbetet. Detpå argumentera motdelar äroch attman
strukturerna ilångtdock interäckerJämställdhetsnormenidag. om

ochsig självaförsörjakvinnorförmöjliggör eventu-intesamhället att
familjen.utanförella barn

kéirlekskraftochSnålskjuts
den inteförkritiseratsfamiljen harteoriekonomiska attBeckers om

och smak,tyckeha olikakanochkvinnor atttillhänsyn mänatttar
skiljermänniskorförtjänarbetydelse attdet har pengarna,vem som

individer.bestårenhetfamiljsig och äratt avsomenen
det varkenvårdarbete,ochhushålls-iinvesterar trots attKvinnor

i äktenskapet,Såvälarbetslivet.meriter iellerpensionspoänglön,ger
arbetsdel-dennaskilsmässa,förtill risken ärmed hänsyn tagetsom

rationellekonomisktendastsynpunktkvinnorsi familjenning omur
Huruvida detalltmer sällsynt.blir ärvilketlivetäktenskapet ut,varar

efteråt. Näs-inte förrändockeller interationelltekonomiskt vet man
enligthadeåttiotaletbörjangifte sig idemfjärdedel avtan somaven

tioårsperiod.inomskilt sigstatistikofficiell en
förochförhandlingsbar ärintelönearbetstid tycksMäns mannen

äktenska-rationellekonomisktfamiljen äveniarbetsfördelningen om
pekarfamiljenteoriekonomiskskilsmässa. Nyaremedslutarpet om

hemarbetet.smita undanförincitamentekonomiskafinnsdet attatt

52 AhrneKollind, sou 1997:138;Björnberg1997:138;souSundström,
1997:139.souRoman,

53 139.1997:139,souAhrne Roman, s.
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inteDen utför hushålls- och vårdarbete kan ändå drasom nytta av
detta arbete och samtidigt säkra plats på arbetsmarknaden meden
högre lön, bättre karriärmöjligheter, högre pensionspoäng Sådantetc.
agerande brukar benämnas fripassagerare free rider problem. Man
skulle också kunna uttrycka det så åker snålskjuts kvin-mänatt

oavlönade hushålls- och vårdarbete.nors
Utifrån helt andra teoretiska utgångspunkter skulle ocksåman

kunna i kraft sinsäga starkare strukturellamän position iatt av sam-
hället kan exploatera kvinnors kärlekskraft. Enligt Jönasdöttir 1994

kvinnor kärlek, kontrollerar inte hur eller i vilka former dettager men
ska ske eftersom de saknar den auktoritet krävs för sådan kon-som
troll. Män däremot låter sig älskas och har den auktoritet krävssom
för ha makten kärlekens yttringar. samhälleligaöver Deatt processer-

fördelar kärlekens makt och makten kärleken systematisktöverna
sådant kvinnor exploaterassätt Kvinnor och intarett att män. mänav

olika positioner i den socio-sexuella sfären och kvinnor fri-även om
villigt sin och kärlek till sina så det frågamän ärger omsorg om en
maktrelation.

73

6 SOU1998:6



Familjen

Familjen kortheti

parförhållanden uttryckt ideal.ärjämställdhet ettl moderna

obetalda hus-förhandlar ska utföra detkvinnorMän och om vem som
hâlls- be-Förhandlingarna formas vadomsorgsarbetet.och somav

respektiveekonomiskt rationellt för familjen, makarnasdöms mestsom
kulturellaform utbildning, inkomstermaktresurser i samtm.m.av

kvinnligt och manligt.föreställningar om

ökaroberoende kvinnor blir destoekonomisktJu män,av mermer
arbetsuppgifter förhandlardesto flerförhandlandet och man om.

hushållsarbetet jam-fördelningen blivitSedan 1960-talet har av mer
påframför kvinnor mindre tid hus-alltställd. Det beror att ägnar

hushållsarbetehållsarbete. utförs totalt i familjen, destomindreJu som
jämställt blir paret.mer

påmakarnalsamborna likasvenska familjerna delardel 13 procent av
arbetsuppgifterna i hemmet. I 90tidskrävande närmarede mest pro-

alltså ojämställd.fördelningen hemarbetetfamiljerna ärcent avav

både det obetaldadet gäller fördelningenjämställda,Mest när ar-av
barn. Närinkomstmässigt, de utani hemmet och är yngstabetet paren

får hus-ojämställdheten och honfamiljen barn ökar tar över mer av
också ifrånhållsarbetet. Den ojämnadrar inkomstmässigt.Han ar-

kvarstår barnenbetsfördelningen även när växer upp.

hushållsarbetetfördelningen ärjämställt närMest är mannen ar-av
heltidsarbetar, inte däroch kvinnan görbetslös mannen mermen ens

hushållsarbetet.hälftenän av

Även förhållanden kvinnor byter lakar ochdeti jämställda är som
kläderblommor, köperspegeln,handdukar, putsar vattnartvättar wc,

på dukar. Männengardiner, stryker och läggerbarnen,till sätter upp
bort fronten badkaret, avlopp,krokar,snickrar, tarsätter rensarupp

vi-till vinterd äck, bilen ochi landet, byter tvättargräver programmerar
deon.

hushållsarbete förväntas dem.de vadutförNär kvinnor gör som av
något det vanliga och hust-deltar uppfattas detNär utövermän som

då "jätteduktiga".lottade" och deras"lyckligt ärmänärrurna

åt de-idag jämfört med tidigare,tid sina barnPappor ägnar menmer
dagarna.tioföräldrapenningen blygsam, procentäruttag ca avras av

har högreföräldraledighet i familjer däroftarePappan uttar mamman
på sinoch/eller har unik kompetensutbildninginkomst, högre ar-en

betsplats.

får.för deföräldraledighet minskar varje barnAndelen tar utmän som
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påMycket tyder föräldraledigt faderskapatt inte detsammaär som
föräldraledigt moderskap. Kvinnorna sig barnenägnar och hus-
hållsarbetet, medan männen med sigtar barnen "ut i världen" och

hushållsarbetet.lämnar

Småbarnsmödrar tillsammansär med barnen 47 timmar iensamma
veckan och fäder 18 timmar.

Mammor och delar jämställt uppgiften lämnaatt ochpappor mer
på påhämta barn dagis fårän ansvaret barnenatt med sig vad de be-

höver till dagis. Planerings- och koordinationsarbetet i samband med
påbarn vilar uteslutandenästan kvinnan.

stårKvinnor för drygt 40 denprocent sammanlagda familjeinkoms-av
hosten sammanboende l 20 harprocent kvinnornapar. av paren

högre inkomster sina Dessaän män. finns främst bland unga par.

90 kvinnorna,procent och drygt 70 harprocent männen,av av egna
bankkonton. Drygt hälften och knapptmännen hälften kvinnornaav av
har kreditkort.egna

Familjens vanligenär Kvinnor har oftare hu-pengar gemensamma.
vudansvar för ekonomin små.inkomsternanär Mänär har maktmer

familjeekonomin inkomsternaöver när är stora.

Kvinnor betalar för barnens kläder och ochmaten betalar hy-männen
amorteringarna och bilen.ran,

Kvinnor i de jämställda familjerna är nöjda medmest relationen imer
allmänhet och med sexlivet. Kvinnorna i de patriarkala familjerna är

missnöjda. Blandmest detmännen är tvärtom.

Skilsmässa leder i regel till kvinnansatt ekonomi blir ochsämre man-
bättre. En förklaringviktig barnen oftastär att bor hos modern.nens

Ur synvinkel det ekonomisktär rationellt undvika hus-attmannens
hållsarbete. Det stärker hans möjligheter högre lönatt och kar-göra

påriär arbetsmarknaden. Ur kvinnans perspektiv det ekonomisktär
ståndrationellt söka tillatt jämställd arbetsfördelning ien en mer

påhemmen, inte minst med tanke risken för skilsmässa.
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ersättningoch denarbetsmarknadenpåpositionochKvinnors mäns
fördelningenförbetydelseavgörandedär hararbetesittde får avav

ochkvinnormakt mellanekonomisk män.ochekonomiska resurser
vertikalt könssegregera-horisontellt ochdenhandlaravsnittDetta om

ochkvinnormellanlöneskillnadernaocharbetsmarknadende om
män.

ochkvinnorfördelningeninnebärHorisontell segregering att av
ii hög gradfinnsolika. Kvinnoroch yrkenmellan sektorer ärmän

arbets-påvissai andra.och Föryrkenochvissa sektorer män grupper
föräldrarensamståendefördubbel,segregeringenmarknaden t.ex.är

invandrare.och
könssegregerad efterdessutomarbetsmarknaden ärVi menar att

oavlönatutfördekvinnordärarbetsdelningentidigarearbetstid. Den
löne-arbetsdelning därhar mänarbeteavlönatoch ersattsmän av en

deltid.gradi högkvinnorheltid ocharbetar
ochkvinnorfördelningen mäninnebärVertikal segregering att av

Kvinnornaojämn.och yrkensektorerinom ten-positioner ärolika
mindreochbefattningsnivåeråterfinnas lägresystematisktderar att

utsträckningioch störrejobb ärprestigefyllda männenmännenän
könssegregeringenvertikalahar denform gettssinchefer. 1 extrema

i före-nivåbeskriver denbegreppglastaketbenämningen ett som-
kommer;intevilken kvinnornastruktur etthierarkiska övertagens

tak.reellthögständåosynligt men

könssegregeradarbetsmarknadenVarför är

kvinnorlönerhögrevarför har änoch män

könsseg-arbetsmarknadenvarförteorier ärolikamångafinnsDet om
Skillnaden gårmänlägre lönerharvarför kvinnor änregerad och

i 1997:137,Wadensjö, SOUPersson s.
2 1997:136;SOUGrand,1997:137;SOUpresentation Jonung,utförligareFör seen

1997:136.Thoursie, SOUArai
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främst mellan de teorier den könssegregerade arbetsmarkna-som ser
därmed följande skillnaderden och i löner och karriärmöjligheter

mellan kvinnor och resultat individrelaterade skillna-män ettsom av
der och individers val, och de detta kvin-resultatettsersom som av

valmöjligheter diskrimineringbegränsade och kvinnor.nors av
förklaringförsta möjlig utgår ifrån individerna och frånEn att

kvinnor mindre produktiva arbetsmarknaden lägreDenär än män.
produktiviteten kan bero på kvinnor har kortare arbetslivserfaren-att

mindre övertidhet arbetar skillnad kan i sinDennaän män, turm.m.
i familjenbero på arbetsdelningen vilket vi i avsnittetsettsom, om

familjen, dellägger hemarbetet kvinnorna påstörre än män-en av
nen.

förKvinnors huvudansvar hemarbetet också påverka derasantas
utbildnings- och yrkesval så de väljer utbildningar och yrkenatt som

förenliga med huvudansvaret för hushållsarbete och vård bam.är av
inte väljer yrkenDet De hög lön. dessaAttmännen.gör som ger yr-

ken högre lön kan bero på kraven yrkesspecifika kunskaperattger
högre, arbetsmiljön det krävs intemutbildningär sämre,är att att mer

övertid, kan karriäroch göraatt man m.m.
Andra möjliga förklaringar till könssegregeringen arbetsmark-

naden och löneskillnaderna ifrån diskrimineringsteorier.utgår Man
brukar könsdiskriminering föreligger individerdå likasäga äratt som
eller potentiellt lika dugliga och kvalificerade särbehandlas enbart
på grund kön form diskriminering kvinnor betalasEn är attav av
lägre löner de utför arbete. formEnän män ärtrots att samma annan

huvudsakligen utförsarbeten kvinnor lägre betaldaär änatt som av
likvärdiga arbeten huvudsakligen utförs Då det intemän. ärsom av
enskilda kvinnor diskrimineras, det kvinnodomineradeärutansom
yrken värderas lägre mansdominerade. orsak kanEnän attsom vara
den kompetens associeras med kvinnliga yrken tenderar attsom ses

naturligt intenågot och kompetens. Vårdyrken kansom som vara
sådana yrken. lägst avlönade kvinnodominerade idagDet yrket är
barnsköterskaf vårda barn uppfattas inteAtt något kräversom som
kompetens, något alla, åtminstone kvinnor, kan.utan som som

diskrimineringform kan arbetsgivareEn uppstå närannan av en
har felaktig ofullständig informationeller de potentiella anställdasom

arbetsgivareproduktivitet. kan ha god uppfattning denEn en om ge-
nomsnittliga produktiviteten hos inte känna till denen grupp, men en-
skilde individens. grupptillhörighet kan då användasEn persons som

indikator för bedöma individs produktivitet. sigTroratt enen en ar-
betsgivare kvinnor frånvarande anställerär än män,attt.ex. veta mer

3Jonung, 1995, 27.s.
Hultin Szulkin, sou 1997:136b.
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han kanske inte kvinnor huvudtaget eller erbjudsså kvinnoröver
lägre lön eller arbete eller befattning. Alla kvinnortypen annan av
drabbas, de aldrig frånvarande. benämns statistiskDettaäven ärsom
diskriminering.

Diskriminering kan resultat preferenser. Enligtäven ettses som av
Gary Beckers diskrimineringsteori1971 kan arbetsgivare helt enkelt
föredra anställa framför kvinnor och beredda denmänatt att tavara
kostnad medfördet de får betala högre löner deatt t.ex. ängenom om
inte diskriminera.skulle Arbetsgivarna kan också företräda de an-
ställdas preferenser. Vill inte manliga anställda arbeta tillsammans

kvinnormed kan de tryck arbetsgivarenutöva att protesteragenom
kvinnor anställs, begära högre löner för arbeta tillsammansmot att att

med kvinnor, sänka sin produktivitet och påverka kvinnornasegen
produktivitet inte integrera dem i nätverk arbetsgemen-ochattgenom
skap eller trakassera dem.attgenom

finns ocksåDet uppsättning diskrimineringsteorierstoren som
framhäver strukturella faktorer. Arbetsmarknaden kan t.ex. ses som
uppdelad i primär och sekundär sektor. anställda i denDe pri-en en

sektorn, där arbetsvillkoren fördelaktiga, försöker skapamära är mo-
nopol pä dessa arbeten och bevara sina privilegier hållaattgenom
andra utanför. selektionsprinciperDe används för avgöraattsom vem

får tillträde förmånligatill befattningar baseras ofta på kön ellersom
etnisk tillhörighet.

Även andra utgår ifrån löner och karriärmöjligheter inte be-att
marknad, i organisationer via administrativastäms utanen proce-

durer och förhandlingar. kunskaperEn och arbetsmarknads-persons
beteende då resultatet vederbörande sig tillattses som av anpassar en
viss befattning, kunskaper och beteendenän attsnarare ses som orsa-
ken till hon/han valt eller rekryterats till sitt Individens posi-att
tion i organisationen, individens karaktäristika,än avgörsnarare egna
produktivitet och lön. kvinnorOm tilldelas jobb med små möj-t.ex.
ligheter till utveckling och karriär så påverkar det kvinnors kompe-
tensutveckling, karriärambitioner, produktivitet och löneutveckling.

kön dominerarDet i organisation påverkar hur arbetet ut-som en
förs och organiseras, liksom hur det värderas i lönehänseende. Mäns
dominans bland beslutsfattare i organisationer viktig maktresursär en
vid utformandet regler och procedurer föroch bevarandet mänsav av
privilegier. makt inomMäns organisationer kanstörre ettses som re-
sultat harde utvecklade och maktfulla sociala nätverkattav mer mer

kvinnor har.5 den kan ocksåMen resultat kulturellaän ettses som av
föreställningar kvinnligt och manligt, påverkar organisatoriskom som

SHultin Szulkin, SOU l997:l36a.
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Mäns makt inom organisationer kanstörre ses som
resultat de har utvecklade och maktfulla sociala nätverk.ett attav mer
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positioner och möjligheter i organisationerna. Organisationermäns är
både konstruerade och konstruerare relationen mellan könenav

Sammanfattningsvis finns det rad olika teorier kan bidraen som
till Förståelsen orsakerna och drivkrafterna bakom den omfattandeav
könssegregeringen arbetsmarknaden och löneskillnaderna mellanpå
kvinnor och Teoriema behöver inte utesluta varandra, kanmän. utan

kompletterande. Olika teorier kan relevanta för vissavara vara mer
yrken och vissa delar arbetsmarknaden for andra.änav

Viktigt observera också de mekanismer de olikaäratt att teo-som
förstärkarierna behandlar kan samverka och varandra i såväl onda

goda cirklar. arbetsgivare har svårt bedöma kvinnasOm attsom en en
produktivitet grund han inte kvinnorsnågotatt vetav om genom-
snittliga produktivitet, kan kvinnors möjligheter komma iatt mans-
dominerade yrken begränsade. arbetsgivare aldrigHar t.ex.vara en
haft kvinnlig byggnadssnickare anställd inte tillså känner han de-en

produktivitet. kan också misstänka gubbarna inte skulleHan attras
så pigga på samarbeta med henne och hon inte skulleatt attvara passa

i arbetslaget. har därmed flera forskäl det säkra detHan att ta
osäkra och inte anställa henne. alla arbetsgivareOm såresonerar-
måste den kvinnliga byggnadssnickaren byta yrke. Varför skall hon
då utbilda sig till byggnadssnickare till börja med ocksåHonatt tar
det säkra för det osäkra och utbildar sig till sjuksköterska och efter-

fårhon då lägre lön sin byggnadssnickaren, så detän årsom man
familjensekonomiskt rationellt synvinkel hon föräldra-att tar utur

ledigheten och deltid för hushållet barnen.går sköta ochattner

Horisontell segregering

förändringenDen vad gäller svenska kvinnors lönearbete komstora
1960-talet då kvinnorna i allt utsträckning började lönearbe-större
Från 1960-talet till ökade kvinnors kontinuerligt,1990 lönearbeteta.

minskade.medan berodde dock inte kvinnorna kon-Detmäns att
kurrerade Anledningen till minskade arbets-männen. männensut
kraftsdeltagande produktiviteten ökade i varuproduktionen ochattvar
därmed behövdes färre anställda i manliga jordbruk,sektorer som
industri byggsektor.och Kvinnornas ökade arbetskraftsdeltagande
från 1960-talet på växande efterfrågan kvinnligär ett svar en ar-
betskraft framför allt inom offentligaden sektorn. Vid 1970-talets
början ifrågasattes hemmafruidealet och jämställdheten blev officiellt
politiskt föräldraförsäkringmål, särbeskattning och infördes.

° Sundin, sou 1998:4
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Privat och offentlig sektor

Hela sysselsättningsökningen under de decennierna har ägtsenaste
inom kommunal sektor, medan den statliga och privata syssel-rum

sättningen har denna bakgrundMot det varkenstagnerat. är överras-
kande eller motsägande kvinnors forvärvsdeltagande ökat kraftigtatt
samtidigt könssegregeringen arbetsmarknaden bibehållits. Settsom
till allt arbete har dock könssegregeringen minskat eftersom både
kvinnor och idag utför avlönat arbetemän under delen sittstörre av

liv.7yrkesverksamma
Fram till och med 1990 ökade kvinnornas sysselsättningsgrad. 81

kvinnorna 16-64 år och 85procent dåmännenprocentav av var
sysselsatta. Andelen arbetslösa bland båda könen 1,5 procent.var ca

försämradesHösten 1990 arbetsmarknadsläget och nedgången blev
kraftigare och har längre någon gång tidigare.än Flera faktorervarat
medverkade till den snabba nedgången, såväl inhemska interna-som
tionella. Nedgången drabbade först och kraftigast den konkurrensut-

privata sektorn och därmed i forsta handsatta neddrag-Menmännen.
ningarna i den offentliga sektorn orsakade också kraftig minskningen
i främst kvinnornas sysselsättning. Under åren 1993-96 vände syssel-
sättningen i näringslivet uppåt, medan bortfallet jobb fortsatte i denav
offentliga sektorn. Den sammanlagda effekten sysselsättningen un-
der denna period blev därigenom noll, nettoeffektennästan men var

sysselsättningen ökade för och minskade föratt kvinnor.män
Andelen sysselsatta bland kvinnor idag 1996är 70 procent,ca

vilket lika lågt 1970-talet,är och för 73 vilketmän ärprocent,som
den lägsta nivån någonsin på detta Andelenmätt arbetslösasätt. män

procents8,5 och andelen arbetslösaär kvinnorprocent 7,5
Av samtliga kvinnoranställda arbetade 54 1996 i offentligprocent

sektor och 46 i det privata näringslivet. 21procent männenprocent av
arbetade i offentlig sektor och 79 i det privata näringslivet.procent
Uttryckt 73 desätt: anställda i offentligannat sektorprocent av var
kvinnor och 63 mände anställda i näringslivetprocent av var

7Jonung, sou 1997:137.
8AKU. För genomgång kvinnors och situation på arbetsmarknadenmäns underen av

delen 1980-talet och Forstahälften 1990-talet Hälften SOUsenare av av se vore nog
1996:56.
" SCB, AKU.
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rbêtsmarknadenA

mänochkvinnorarbetarHär

i Kvinnor Män
OffentligOffentlig
sektorsektor

PrivatPrivat
näringslivnäringsliv

"manliga" yrkenoch"Kvinnliga"
välkänt. Kvinnornasyrkenoch manligakvinnligafinns ärdetAtt

arbete.och socialtsjukvårdsarbetehälso- ochyrkesområde ärstörsta
arbetskraften återfinns där. Män-kvinnligatredjedel denNästan aven

viktigaste områdettillverkningsarbete. Detmotsvarighet nästärnens
och förkontorstekniskt arbeteadministrativt och mänför kvinnor är

humanistisktsamhällsvetenskapligt,naturvetenskapligt,tekniskt, ar-
akade-kräveryrkenområde finns mångadettabete Inom somm.m.

för kvinnor ochomfattningOmrådetutbildning. ävenmisk är storav
könen.bådaforväxande betydelseär av

Ökar arbetsmarknaden Förkönssegregeringenminskareller att
sammanfattande mått. Ett så-något slagsdet behövspåkunna svara

andel kvin-denska tolkassegregeringsindexdant är ett avsomsom
fåskallyrke för kvinnorbytaskulle behöva att samma yr-somnorna

skulleandelalternativt denkesfördelning männenmän somavsom
yrkesfördelningfåskallyrke förbehöva byta mänatt somsamma

Är representeradekvinnorinnebär detindex noll så ärkvinnor. att
År indexarbetskraften. 100,iandelmedvarje yrkeinom somsamma

ñnfördeladhurBeroendeolika yrken.i heltkvinnor ochså mänär
ochdrygt 40 65skulle mellanutgår ifrånstatistikden är mansom

yrke 1990 forbytaalternativt behövtmännenkvinnornaprocent av
kvin-medyrkesfördelning männensfå överensstämmeratt somen
köns-destoyrkesnivå studeras,detaljeradnornas. Ju mersommer

Även varje yrke harinomarbetsmarknadenvisar sigsegregerad vara.
arbetsuppgifter.olikaochkvinnor män

1° 1997:137.SOUavsnitt bygger på Jonung,Detta
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Kvinnor och utför olika arbetsuppgifter.män Också de arbe-när
inom yrkesområden, fördelar sigtar arbetsuppgifternasamma

mellan dem efter ganska tydliga Kvinnorna har demönster. mera
bundna, serviceinriktade och mottagande uppgifterna, medan

har rörliga, breda och utåtriktademän områden. några fåImera
yrkesgrupper könsfördelningen relativt jämn.är Sådana yrkes-

säljare konfektionsfirmor,är Speditör,t.ex.grupper sättare,
bokbindare och tillskärare. Också inom dessa yrkesgrupper skil-
jer sig emellertid könens arbetsuppgifter åt. Männen arbetar t.ex.

sätteriet medan kvinnorna arbetar på datasättningen. Kvin-
företrädesvis innesäljare medanär utesäljare.männen ärnorna

exporten.Kvinnorna speditörer för importen ochär förmännen

ÃrKönssegregeringen har dock minskat från 1960-talet fram till idag.
förändringarna betrakta eller småatt Ett påstora sätt attsom svara
det beräkna hur lång tidär det skulle innanatt utjämningta en av

och kvinnors yrkesfördelningmäns uppnås med nuvarande föränd-
ringstakt. Antag viss olikhet mellanatt könen,accepterar t.ex.en
motsvarande 40-60 procentig fördelning inom yrkena, dvs. in-en ett
dexvärde på ungefär 20. så fallI skulle det minst hundra, kansketa
hundrafemtio år, innan vi har arbetsmarknad könssegregering.utanen

Under 1960- och 1970-talen berodde den minskade segregeringen
kvinnor gick i mansdominerade yrken ochatt i kvinnodo-män

minerade. Under 1980-talet, sysselsättningen ökadenär kraftigt, var
det kvinnorna gick i traditionella mansyrken. Under 1990-taletsom
har könssegregeringen minskat främst beroende andelen iatt män
mansdominerade yrken minskat. Därmed återfinns andelstörreen av

i kvinnodominerademännen yrken. finnsDet också exempel på att
breddar sitt yrkesval.män Det gäller på lärarutbildningen. Läs-t.ex.

året 1989/90 andelen kvinnor bland dem påbörjade 4-9-var som
lärarutbildningen 73 Denna andel har gradvis sjunkit tillprocent. 63

1994/95.procent

Ökad andel kvinnor akademikeryrkeni

Kvinnor har i längre perspektiv gjort inbrytningarett i manligt domi-
nerade yrken kräver akademisk utbildning. förhållandeI till sjuk-som
vårdsbiträden, undersköterskor, barnsköterskor m.fl. de få och deär
påverkar därför inte segregeringsindex särskilt mycket. makt-Ur och
resurssynpunkt dock dessa yrken intresse,är eftersom mångaav av
dem skulle kunna inflytande, hög lön och karriärmöjligheter. Läka-ge

veterinär, biolog, kemist, jurist, journalist, ekonomiska och statis-re,
tiska yrken exempel manligt domineradeär yrken där kvinnor
under 1970- och 1980-talen ökade sina andelar med 20 procenten-

" Calleman, 1991, 85s.
z Lindvert, sou 1997:83.
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vissa mansdomineradeheter eller också inom tidigare yrkenMenmer.
inte kräver så hög utbildning har kvinnornas andel ökat kraftigt,som

postiljon, järnvägsexpeditör och fmmekaniker.exempel Mänutgör
inbrytningar i kvinnodomineradegjorde å andra sidan yrken som

förskollärare m.fl. utvecklingsjuksköterska, på 1970-talet. Denna
under 1980-talet.tycks dock ha avstannat

förändringTabell Andel kvinnor enskilda yrken,12 någrai procent, samt
från till 1990, procentenheter.1960

1960 1990 FörändringYrke

69 +62Psykolog 17
9 48 +39Optiker

Samhällsadmin. 13 +38arb.
6 40 +35Postiljon

Veterinär 4 37 +33
37 +30Domstolsjurist 7
84 +30Bibliotekarie 54

skolledare 10 38 +28
Tullpersonal 27 +27-
Åklagare,kronofogde 2 28 +26
Journalist,författare 19 44 +25

67 +24Farmaceut
28 +23Kemist,fysiker 10

Biolog 24 47 +23
10Högskolelärare 32 +22

Järnvägsexpeditör 1 23 +22
46 68 +22Banktjänsteman
13 34 +21Läkare
3 21 +18Finmekaniker

Tandläkare 24 41 +17
24Företagsadm.arb. 7 +17

1 14 +13Polis
Sjuksköterska 100 94 -6
Förskollärare 100 93 -7
Storköksföreståndare 81 63 ~18

Källa: Folk- och bostadsräkningen 1990 i SOU 1997:137.Jonung,

bör påpekas kvinnor inbrytningar i traditionelltDet även göratt om
tenderar kvinnorna i dessa yrken arbeta inommanliga yrken, så att

privata.den viss utsträckning kanden offentliga sektorn och i lmän
den andelen kvinnor i akademikeryrken ytterligareökade ses som en
feminisering offentliga sektom. de lägre nivåerna i offentligden Påav

kvinnor varit högresektor har andelen länge hög, ersätts männennu

3 Johansson,SOU 1997:83.Wadensjö, SOU 1997:136; ävense
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i hierarkiema delvis kvinnor. Detta innebär den vertikalaattupp av
segregeringen minskar, medan den horisontella bibehålls eller för-
stärks.

Uppgifterna i tabellen bör också läsas med viss försiktighet.ovan
Detta kan illustreras med utvecklingen andelen kvinnliga skolleda-av

Det totala antalet skolledare har ökat väsentligt under det senastere.
decenniet bl.a. beroende de tidigare betecknades före-att som som
ståndare inom förskola och fritidshem ingår i skolledarkategorin.nu
De skolledartjänsterna för förskola, låg- och mellanstadium inne-nya
has i hög grad kvinnor. förklararDetta till del ökningenav en av an-

skolledare.delen kvinnliga
Arbetsmarknaden förefaller, åtminstone ytligt mindre köns-sett,

segregerad inom yrken kräver akademisk utbildning inomänsom ar-
betaryrken och yrken med lägre krav på utbildning. Kvinnor i yrken

kräver akademisk utbildning arbetar i högre grad heltid och desom
finns inom såväl privat offentlig sektor. Inom arbetaryrken ochsom
yrken med lägre utbildningskrav gäller i hög grad industriarbeten i
den privata sektorn heltid för och vårdarbeten i den offentligamän
sektorn på deltid för kvinnor.

Deltidsarbete

—fliviZlzg och ofrivillig arbetstidsförkortning
viktig förklaringEn till kvinnor har lägre löneinkomsteratt än män är
svenska kvinnor i hög grad arbetar deltid, medan arbetaratt männen

heltid. Jämfört med andra EU-länder andelen deltidsarbetandeär
kvinnor högre endast i Nederländerna. Deltidsarbete förekommer
framför allt inom tjänstesektorn och det främst kvinnor med kortär

deltid.utbildning arbetarsom
Ökningen deltidsarbete i Sverige under 1970-talet berodde för-av

modligen till del arbetsgivarna i expanderande verksamhe-stor att
arbetskraft.erbjöd deltidsarbeten för locka till sig kvinnligter att

Deltidsarbete underlättade å sidan för kvinnorna, särskilt mödrar-ena
Ålönearbeta. andra sidan skapades speciell kvinnoarbets-attna, en

marknad med speciella regler och normer.
Deltidsarbete idag kvinnor med barnsmå eller demävenpassar

andra skäl inte vill eller kan lönearbeta heltid. deltidsar-Mensom av
bete innebär också problem: kan inte försörja sig på lönen ochman
det försämrar sjukersättningen, föräldrapenningen och inte minst pen-
sionen.

Lindvert, sou 1997:83.
‘SPersson,sou 1997:137.
6 Tegle, 1985, Sundström, 1987 i Persson,sou 1997:137.
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efter arbetstid,idag könssegregeradArbetsmarknaden är men
överrepresenterade bland deanställningsvillkor.också efter Män är

varje kategori eftertimmar ellerlönearbetar Inom35 ar-mer.som
fast anställda. flergrad kvinnor Jui högrebetstid änär männen ar-

skillnaden.betstimmar, desto större är

arbetstid och anställnings-respektive efterTabell Andel kvinnor13 män
996.arbetslösa och undersysselsatta, Iform procent,samt

MänKvinnor

40 timmareller mera
35,1 64,9anställdaFast

anställda 44,3 55,7Tidsbegränsat
35-40 timmar

42,2 57,8anställdaFast
51,3anställda 48,7Tidsbegränsat

20-34 timmar
34,365,7Fastanställda
32,3anställda 67,7Tidsbegränsat

1-19 timmar
66,5 33,5anställdaFast
67,5 32,5Tidsbegränsatanställda
44,7 55,3Arbetslösa
70,2 29,8Undersysselsatta

Källa: Beräknat från SCB, AKU.

deltidsarbetslöshetHeltids- och

återspeglas i kvinnors ochskillnaderna i arbetstidkönsbaseradeDe
heltidsarbetslösa.i högre grad kvinnorarbetslöshet. Män änärmäns

dvs. arbets-undersysselsatta kvinnor,antaletMen som avpersoner
betydligt flermindre de skulle vilja,marknadsskäl arbetar är änän

vill ha längre arbets-deltidsarbetande kvinnorantalet Mångamän.
tider.

på efter-deltidsarbetslösheten kan antingen beroökningEn attav
sida eller på flerdeltidsarbete ökat från arbetsgivarnasfrågan på att

har sannolikt sinönskar arbeta heltid.kvinnor tidigare Detän senare
till lönearbete idagidentitet starkare knutenbakgrund i kvinnors äratt

ekonomiska situ-också i hushållens försämrade1970-talet,påän men
varit kvinnor arbetarmitten 1980-talet haration. Trenden sedan attav

tid.längre

17 19963.Nyberg,
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Det framförär allt kvinnor i yrken
lågdär deltidsarbete och lön är vanligt vill öka sin arbetstid.som



Arbetsmarknaden

sannolikhe-heltidsarbeteoch sökerarbetslösa kvinnor ärNär män
för kvinnor. Kvinnorfå heltidsarbeteförmycket änmänstörre attten

deltidsarbeten. begränsade möjligheterKvinnorserbjuds istället att
enkätmed resultatetockså illustrerasarbetstider kanvälja en somav

visar kvin-i Växjö kommun.anställda Dentill 000sändes 6 attut ca
sysselsättningsgrad, framför alltkan väljagradi mindre än männor

arbetstidönskar kortarekvinnorna 7deltid.de arbetar Av procentsom
vårdbiträden, undersköter-framför alltlängre. Detoch 28 ärprocent

kvinnor i yrken därekonomibiträden, dvs.ochsjuksköterskorskor,
arbetstid.vill öka sinvanligt, Avoch låg löndeltidsarbete är som

öka den,sin arbetstid och 10minskavill 20 procentmännen procent
grad arbetar hel-redan idag i högfaktumspeglar detvilket mänatt

tid.
så hög andelfrån visarpublicerad LOnyligenEn attrapport en

arbetarkvinnorna inom LOdeltidsarbetandede42 procent avsom
deltidsarbetande LO-deönskar. 81tid dekortare än procent ungaav

arbetstider.2°längrevill hakvinnorna
anpassade sig tillarbetsgivarna1970-taletdetOm ar-somvar

detdeltidsanställningar, så 1990-inrättabetstagarna ärattgenom
till arbetsgivarnastvingas sigvanligt arbetstagarnatalet att anpassa

önskemål.
ökad intemationalise-föreställa sigtill handsliggerDet nära attatt
arbetsgivarna intensi-tillkostnadspress lederochring, konkurrens att

arbetskraftskostnaderna,hållaansträngningarnafierar t.ex.att nere
bekvinnaellerutsträckning bemannaökadiatt snararegenom --

överrepresentationKvinnorsdeltidsarbetande under arbetstoppar.med
Sveri-emellertid ianställningar haroch tillfälligadeltidsarbetslösheti
bordesektorn.i offentliga Dettasamband med arbete denstarktettge

anställ-förhållandevis godamöjligheternainnebära är attatt genom
sektorn påverkaoffentligaarbetsorganisation inomochningspolitik

deltidsarbetslöshet och tillfälligakvinnorsutvecklingenoch styra av
anställningar."

föräldrarEnsamstående

arbetsmarknad dedrabbats hårt på 1990-taletshar ärkategoriEn som
fadermödrar ochEnsamståendeensamstående föräldrarna. är väx-en

ensamföräldrar frånoch ökade antaletMellan 1993ande 1975grupp.
med barn 0-17ensamstående mödrarAndelentill 000.000 258159

3 Thoursie, sou 1997:137.
9 1996.Växjö kommun,
20 high incomeand who thelow incomeWho theLO, 1996, earners,areearnersare

Confederation, Stockholm.Trade UnionSwedishfrom theReport
2 SOU 1997:137.Persson,
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år uppgår till cirka 16 alla bamhushåll och andelenprocent av ensam-
1990."stående fäder till 2,7 procent

harDet varit vanlig uppfattning det i Sverige inte någonatt ären
skillnad mellanstörre ensamstående respektive sammanboende möd-

försörjning och lönearbete. Av tabellen nedan framgår dockrars att
fram till ungefär mitten 1980-talet lönearbetade ensamståendeav
mödrar i högre grad sammanboende.än Idag situationen denär mot-

Ensamstående fader har haft lägresatta. sysselsättningsgrad deän
sammanboende under hela perioden, skillnaderna har ökat påmen
1990-talet.

Tabell 14 Andel sysselsatta, mödrar och fäder, ensamstående E
och sammanboende S, 1970-1995.procent,

Mödrar Fäder
barn0-6 barn7-16 barn0-6 barn7-16
E S E S E S E S

1970 64 47 82 65 92 97 97
1975 64 58 86 76 95 98 94 97
1980 77 73 86 83 95 98 94 97
1985 78 82 89 90 88 96 95 97
1990 79 86 95 96 90 96 95 97
1995 62 74 77 87 77 87 84 89

Fram 1980gällert.o.m. uppgifternaogifta/giftaoch därefterensamståendeochsamman-
boende.Definitionernai AKUförändrades1987och 1993.

Källa: SCB, AKU specialbearbetning.

Arbetslöshetsnivån har hela tiden legat högre för ensamstående för-
äldrar för sammanboendeän med undantag för ensamstående möd--

till barn i åldern 7-16 år 1970. Under 1990-talet har de ensamstå-rar
ende föräldrarnas situation försämrats dramatiskt.

Att ensamstående föräldrars arbetslöshet varit högre under hela pe-
rioden tyder på de länge har haftatt position på arbets-utsatten mer
marknaden. harDetta emellertid inte varit tydligt tidigare eftersom ar-
betslösheten generellt varit låg.sett

Ensamstående mödrar inte endast i högreär grad arbetslösa, de
tvingas också till arbetslöshet på deltid i betydligt utsträckningstörre

mödrar.gifta Medän små barn 0-3 år i familjen försämras dess-
kvinnors sammanboendes ochutom ensamståendes möjligheter att

avsevärt.finna arbeteett nytt

22Folk- och bostadsräkningen, 1990 i Björnberg, SOU 1997:137.
23Björnberg, sou 1997:137.
2 Thoursie, sou 1997: I37.
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ensamstående Eoch fäder,mödrararbetslösa,AndelTabell 15
1970-1995.sammanboende S,och procent,

FäderMödrar
7-160-6 barn7-16 barn0-6 barnbarn

SS ES EESE
0,62,51,6 0,71,42,1 1,22,81970

1,6 0,50,51,2 1,52,14,9 2,01975
0,60,7 1,51,4 1,72,21,94,31980
1,02,46,3 1,72,8 1,42,68,11985

1,6 0,53,4 1,10,91,94,8 1,11990
5,28,415,2 6,64,27,4 9,71995 15,7

ensamståendeochdärefterogifta/giftaochuppgifternagäller1980 samman-Framt.0.m.
1987 1993.förändrades ochAKUiDefinitionernaboende.

specialbearbetning.Källa: SCB, AKU

Sverige,födda iintemödrarensamstående ärSärskilt ärutsatta som
för ensamstående40högstarbetslöshetmed nästan procentsomen

utanförländer Europaövriga länderfrånårmed barn 7-16mödrar
-jutydligtmycketarbetslöshetengällervad ärMönstretoch OECD.

situationen.problematiskavstånd, desto ärkulturelltlängre mer
påharkvalitativ förändringförefaller ägtDet rum ar-ensom om

försörja sigidag svåraremödrar harEnsamståendebetsmarknaden. att
sist-mödrar.sammanboende Delönearbetebarnoch sina ängenom

förstnämnda: 210100delöneinkomsterockså högrenämnda har än
kr.med 883jämfört 84årkr per

ensamståendemålhaftfamiljepolitiken harsvenska attDen som
hushåll. Utveck-självständigabildaskall kunnafädermödrar och

riktningen. Underi dengick också1980-taletoch1970-lingen under
och självstän-maktensamstående föräldrarnasdock dehar1990-talet
allt ensamstå-framförriskuppenbarfinnsminskat. Detdighet atten

arbets-påmarginaliseradblirmödrarlågutbildadeende, gruppen
välfärds-bidrag frånberoendegrad bliri högoch demarknaden att av

arbetslöshets-bostadsbidrag ochsocialbidrag,föräldrapenning,staten;
understöd. länder.i andravanligsituationDet ärär somen

beskrivitdet vikompletterabehöveraspekterviktigaTvå ovan:
finnersmåningommödrar såensamståendeåtskilligadels en nyatt

höga skilsmässo-dagenssammanboende. Delsbliroch åter attpartner
samtligaandelmycketseparationsfrekvenseroch gör storatt aven

arbets-situationenensamstående mödrar. Attpotentielltmödrar är
frågaalltså inte endastkvinnordessaförförsämras ärmarknaden en

25 1997:137.souBjömberg,
2° tabell 27.1997:87,Nyberg, sou
2’ 1997:137.souBjörnberg,
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skilsmässofrekvensDagens höga
ensamstående.mycket andel samtliga mödrarstorgör att äraven
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sammanboende, ochockså för deensamstående mödrama,för de utan
ensamstående mödrama.potentiellt

ensamståendesituationen förekonomiskadenFörsämringen av
fallkvinnors s.k. backsammanboende posi-mödrar innebär ävenatt
och samhälletsarbetsmarknaden utvecklasförsämrats.har Hurtion

offentlig bamom-utformas i formmödrarensamståendestöd till av
familjen.jämställdheten i Ensam-påverkar indirektbidrag m.m.sorg,

själva frågaförsörja sigmöjlighetermödrars ärstående att som an-en
barn.kvinnor och mångagår alla

invandrareSegregeringen av
arbetsmarknad1990-taletsdrabbats hårt påkategori ärEn somannan

1960-taletarbetskraftsdeltagande påInvandrarnasinvandrarna. var -
födda iårtionde högre förarbetskraftsinvandringens än personer-

rekryterades till indust-också kvinnor,FramföralltSverige. män, men
arbetskraftsinvandringen och istället komminskade1970-taletrin. På

Sverige.anhörig bosatt i Un-hade någonoch deflyktingar närasom
servicesektom.invandrarna gått till1990-talet harochder 1980-talet

arbetskraft sjunka förefterfrågan på invandrarnasbörjadeSamtidigt
lågkonjunktur.1990-taletsminska underkraftigtatt

sig starkt efterarbetslöshet skiljerArbetskraftsdeltagande och
Östeuropa, Sydeuropaifrån länderkommerursprungsland. De som

Skillnadernaarbetslöshet.länder har mycket högutomeuropeiskaoch
decennier medolikakommit underinvandrarnaåterspeglar dels att

avståndet,kulturellafinna arbete, dels detförutsättningarolika att
finnakulturellt avstånd desto svårarelängreinnebär att ettattsom

arbete.

arbetsmarknadenbrytare påInvandrarna -
sådana kräveråterfinns i delsframföralltinvandrarnayrken ärDe som

läkare,kulturspecifik yrkesutbildning naturvetare,intelången men
kräver kortsådanaolika slag, delsspecialarbetareingenjör, somav

där godaarbetentillverkningsarbete och service. Iinlärning t.ex.
tjänstemanna-nödvändigt, i mångaspråki landetskunskaper är som

regel få.invandrarna iyrken, är
minska könssegrege-bidrar tillkvinnor ochlnvandrade män att

arbetarInvandrarkvinnorarbetsmarknaden.svenskaringen på den
teko-verkstadsarbete,typiska mansyrken:kvinnor ioftare svenskaän

jämfört medlnvandradeprocessarbete.kemisktarbete och män är
ochinom städ-, hotell-överrepresenteradesvenska restaurang-män

hög.kvinnoandelen Attyrken i vilkatekoarbete, dvs. ärarbete samt

28 Wadensjö, SOU 1997:137.avsnitt bygger påDetta
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invandrade kvinnor och fungerar brytare arbetsmarkna-män som
den dock uttryck for deras position arbetsmarknaden.är ett utsatta

förKännetecknande invandrarnas yrken Skiftarbete ochär mer
högre frekvens arbetsrelaterade sjukdomar for födda iänav personer
Sverige. Invandrarkvinnoma också, relativt svenska kvinnor,är över-
representerade i yrken med höga risker för arbetsolycksfall, vilket be-

på de i hög grad finns i traditionellt manliga Riskenyrken.att attror
lämna arbetsmarknaden med förtidspension högre för i kvin-är män

mansyrkennoyrken och kvinnor i och därmed högre för in-
vandrade kvinnor och män.

viktigt understryka invandrarnaDet inte enhetligär äratt att en
skillnaderna mycketTvärtom bl.a. beroendeär stora,grupp. ur-

sprungsland. Invandrare från näraliggande länder i Norden och Väst-
ställninghar på arbetsmarknaden i mycket överens-europa en som

med svenskars och där skillnaden i arbetskraftsdeltagandestämmer
intemellan kvinnor och så medan invandrare från andramän är stora,

delar världen har betydligt svårare situation och där kvinnorsav en
och arbetskraftsdeltagande skiljer sig åt.mäns

tagit kvinnornas jobbHar männen

Under 1970-talet kan könssegregeringen ha minskatsägas attgenom
kvinnors situation blev lik och situation lik kvin-mäns mänsmer mer

Ökningen kvinnors förvärvsdeltagande innebar kvinnorattnors. av
förflyttade sig från könssegregerat verksamhetsområde,ett extremt

lönearbete.hushållsarbete, till mindre sådant, in-Detett segregerat
utjämningnebar också kvinnors och tillgång till ekono-mänsen av

miska kvinnor mindreoch blev ekonomiskt beroende män.resurser av
1970 30 kvinnorna hemmafruar. andel idagDenna ärprocentvar av

vilket ungefär hälften3 så många antalet arbetslösaärprocent, som
kvinnor. Kvinnor har inte bara fått ekonomiskt inflytandestörre ge-

förstå allt del familjeinkomsten, finns ocksådestörreattnom en av
plats på arbetsmarknaden och kan medverka i beslut och utform-

ning verksamheten där.av
Många de kvinnor kom på arbetsmarknaden på 1970-ta-av som

let lönearbetade deltid. gickDe i hög utsträckning till kvinnodomine-
rade yrken: sjukvårdsbiträden, undersköterskor, hemtjänstpersonal,
barnsköterskor m.fl. medan lämnade traditionella mansyrkenmännen
inom jordbruket, industrin och byggsektorn. Könssegregeringen på
arbetsmarknaden bibehölls. gjordes dock inbrytningar kvinnorDet av

29Höög, sou 1997:137.
3°Jonung, sou 1997:137.

SCB, AKU.
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i mansdominerade akademiska yrken och invandrade kvin-attgenom
mansdomineradeanställdes i yrken i industrin. kom också iMännor

i kvinnodominerade yrken.någon mån
Under 1980-talet minskade könssegregeringen framför allt genom
kvinnors situation blev lik Eftersom situation påmäns. mänsatt mer

arbetsmarknaden generellt bättre kvinnors det oproblema-är än ärsett
tiskt. Kvinnors lönearbete och arbetstider ökade och kvinnor stärkte
sin position ytterligare inom akademikeryrkena, också inom tra-men
ditionellt manliga yrken kräver mindre utbildning.som

Även framförunder 1990-talet har könssegregeringen minskat, allt
situation blivit lik kvinnors. Dettamäns äratt mer mergenom pro-

kvinnors situationblematiskt eftersom på arbetsmarknaden generellt
heltidsarbetande ochAndelen medär sämre än mäns. män mänsett

deltidsarbetarfast anställning har minskat, medan andelen män som
andelenoch har tidsbegränsad anställning har ökat. gällerDet även

män.deltidsarbetslösa
tidigare lågkonjunkturer och omvandlingsperioder har köns-Under

segregeringen efter sektor och yrke arbetsmarknaden delvis tjänat
kvinnogrupper. offentliga sektorn och kvin-skydd for Denstorasom

inte i utsträckning in-nodominerade yrken har påverkats samma som
dustrin och mansdominerade yrken sysselsättningsminskningar.av
Kvinnor har inte generellt fungerat på arbets-reservarmésom en
marknaden, i högkonjunktur och avskedas i lågkonjunktur.att tas

kvinnlig förutsätter kvinnor och finnsEn reservarmé mänatt sam-
utbytbara.positioner på arbetsmarknaden och de deDetär ärattma

inte, åtminstone inte kort sikt. Frågan de det på längreär ärom
börjansikt. kris Sverige befinner sig i har sedanDen varatnu av

minskat.l990-talet. Under denna period har könssegregeringen Har
det skett bekostnad kvinnors sysselsättning Innebär det i så fallpå av

jämställdheten ökat eller minskatatt
från kvinnor inom olika yrkesområden ochUtgår andelen nä-man

ringsgrenar förefaller den minskade segregeringen i första handså
anställda i mansdomineraderesultat antalet mycketett attvara av yr-

minskat kraftigt. Därigenom ökarken, inom byggbranschen hart.ex.
andelen samtliga sysselsatta arbetar i kvinnodomi-mänmän somav

könssegregeringen före-nerade eller blandade yrken och minskar. Det
kvinnor arbetsmarkna-faller däremot inte har påmän ersattsom om

den."
minskat kanskeViktigare könssegregeringen huruvidaärän att

inomkvinnors andel de anställda ökar eller minskar expanderandeav

32sou 1996:56, 44, 50, 52, 58; sou 1997:137.Persson,s.
33 Greiff, 1996.Nyberg, 1995;
3‘ sou 1997:137.Jonung,
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yrkesområden minskade antaleteller stagnerande yrken. 52 iAv AKU
yrkesområden mellan och inomanställda inom 1990 1996, l39 var

ökade Totalt ökade andelenantalet oförändrat och inom 12 antalet.
från till inom de yrkesområden därkvinnor 46,8 48,6procent procent

i de däranställda ökade och förändrades inte inomantalet stort sett
tillanställda oförändrat eller minskade. Ser iställetantalet nä-manvar

ökade antalet anställda i och minskade i 36 närings-ringsgrenar så l l
ökade i de expanderande näringsgrenarnaAndelen kvinnorgrenar.

Utifrån förefaller inte kvinnorsoch minskade i de stagnerande. detta
arbetsmarknaden försämrats relativtsituation på ha männens.

yrkesområden och där antalet anställdaTabell Antal16 näringsgrenar
minskade, kvinnor,Ökade, oförändrat eller andel procent,var

förändring, och procentenheter.l 990 1996,samt

FörändringAndelkvinnorAntal
1990 1996

Yrkesområde
Ökade 46,8 48,6 1,812

82,6 82,2 -0,4oförändrad 1
48,0 48,5 0,539Minskade

Näringsgren
Ökade 62,4 63,1 0,7

44,9 43,6 -1,3Minskade 36

BeräknatKälla: från AKU.

den svenska arbetsmark-1970-talet har jämställdheten ökatSedan
mellanhar jämlikheten minskat; skillnadernanaden samtidigtmen

ökat. andel kvinnorkvinnor och kvinnor och och har Enmän män stor
arbetskraften arbetslösheten hög.och idag utanför ochstår ärmän

utbildning, ensamstående föräldrar ochKvinnor och med kortmän
och marginali-invandrargrupper har fått allt svårare situationstora en

välutbildade kvinnor med goda kar-på arbetsmarknaden medanseras
både arbetetriärmöjligheter har jämställdhetssträvandenanytta av

och i familjen.
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Vertikal segregering

Den vertikala könssegregeringen arbetsmarknaden viktigär en or-
sak till kvinnor har lägre löneratt Vertikalän män. segregering
uppenbarar sig på två sätt:

kvinnors möjligheter nå chefspositioneratt är sämre än mäns-
kvinnor har i högre grad s.k. dead endän jobs, dvs.män arbeten-

utvecklings- eller karriämiöjligheter.utan
Den manliga dominansen bland chefer på arbetsplatser med minst

tio anställda mycket stark. Påär 43 arbetsplatserna finnsprocent av
det inga kvinnliga chefer överhuvudtaget. 15 arbetsplat-procent av

har mansdominerad chefsbesättning medan knappt 25serna en pro-
har jämställd könssammansättningcent och resterande 20en procent

35kvinnodominerad.en
den privataI sektorn den manliga dominansenär på chefsnivå sär-

skilt framträdande. Nästan 60 arbetsplatserna i den privataprocent av
sektorn saknar kvinnliga chefer helt och hållet. knapptBara 20 pro-

de privata arbetsplatserna har jämställd ledning.cent Kvinnligav en
dominans bland cheferna eller uteslutande kvinnlig chefsbesättningen
finns bara 5 arbetsplatserna inom den privata sektorn.procent av

den offentligaI sektorn kvinnors representationär bland cheferna
överlag i den privata.större än Mer 35 de offentligaän procent av ar-
betsplatserna har ledning enbart eller framför allt beståren som av
kvinnor. fjärdedelDrygt de offentliga arbetsplatserna haren av en
jämställd könsstruktur på chefspositionema. 37 heltärprocent man-
liga eller mansdominerade. börDet påpekas i förhållande tillatt an-
talet anställda kvinnor i offentliga sektor andelen kvinnliga cheferär
ändå låg.

Tabell 17 Känssammansättning bland cheferna, procent.

Manlig Mansdominerad Jämställd Kvinnodominerad Kvinnlig
Samtligaarbetsplatser 43 15 23 5 14
Privatsektor 58 19 19 2 3
Offentligsektor 26 27 9 27
Manlig 100 män;Mansdominerad 71-99procent mänprocent
Jämställd 30-70 antingenkvinnorellermänprocent
Kvinnodominerad 71-99 kvinnor;Kvinnligprocent 100 kvinnorprocent
Källa: Hultin Szulkin a, tabell 6.1, SOU 1997:136.

dettaI avsnitt granskar vi inledningsvis några tolkningar betonarsom
skillnader i individuella faktorer orsak till den vertikalasom segrege-
ringen. Därefter övergår vi till kring kontrasterande tolk-att resonera

Hultin Szulkin a, sou 1997:136.
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ningar: segregeringens orsaker står finna i organisationemasatt in-att
strukturer.re

"Familj och karriär går förenainte att

Individuella faktorer ofta förklaring till varför kvinnor äranges som
underrepresenterade bland chefer. Orsaken arbetsdelningenanses vara
i familjen och därmed sammanhängande skillnader i kvinnors och

kompetens, utbildning och tidstillgång.mäns
PetersensMeyersons och bidrag till Kvinnomaktutredningen är

exempel på sådan studie. konstaterarDeett andelen kvinnor påatten
toppbefattningar i det privata näringslivet under perioden 1970-1990

låg, och anledningarnaär kvinnor i högreär gradatt att än mänmenar
arbetar deltid, kvinnorna i organisationernaatt är än männenyngre
och, framför allt, få kvinnor civilingenjörer och civilekonomeratt är -
utbildningar oftare andra leder tillän chefsbefattningar i densom
privata sektorn.

När kvinnor och med kvalifikationermän hamnar på olikasamma
befattningsnivåer beror det, enligt Meyerson och Petersen, inte att
arbetsgivarna diskriminerar kvinnor, kvinnor har huvud-utan att

för familj och barn:ansvaret

Karriärutvecklingen sammanfaller ofta med kvinnors bama-
födande och småbamsperiod. Detta leder vanligtvis för kvinnor
till situation med mycket arbetsinsats, både under arbetstidstoren
och fritid. Bristen på tid och energi kan därför medföra negativa
effekter på kvinnors karriärutveckling relativt männens.
Meyerson Petersen, SOU 1997: 136.

drarDe sin slutsats utifrån det faktum skillnaden i befattningsnivåatt
mellan jämförbara kvinnor och under 35 år mycketmän små,är men
sedan ökar den med ålder och, ökat familjeansvar. Sammaantar man,
uppfattning uttrycks i studie inom Kvinnomaktutredningenen annan

flera styrelseordföranden med inflytande vid anställningstortav av
chefer. Avsaknaden kvinnor på VD-nivå beror kvinnor föderattav
barn och därmed utvecklingen."halkar efter sina manliga kollegor i

Hörnqvist bekräftar i artikel till Kvinnomaktutredningen del-en
vis denna bild. harHan undersökt vad sammanboende respektive en-
samboende och barn har för inverkan kvinnors och karriär-mäns
möjligheter, vilket här betyder möjlighet byta klassposition,att men
inte nödvändigtvis bli chef. Småbarn visar sig ha kraftigtatt en nega-
tiv effekt på kvinnors karriärchanser, inte barnenNärmäns.men

35sou 1997:136.
37Holgersson Höök, sou 1997:135, 25.s.3 sou 1997:138.
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iintekommer männenschanser,kvinnornasökarblir äldre uppmen
uppåtgåendeförsvagas derassammanboendeblirkvinnornivå. När
sig ökar denskiljerkvinnanmed Omjämförtkarriärrörlighet mäns.

endast barninte ärtyda dettakunna ettskulle attigen. Man som
ocksåför kvinnor,hinder utan man.en

problematisktför detuttrycksjälva attockså ärKvinnor attger
arbetasvårtdetkrävande jobb. Barnoch gör attfamiljförena t.ex.ett

där-gräns. Mänvisssmå barnhar sättermycket. Jagöver ensom
går detSjälvklartunderlig.frågeställningen atttycka ärkan attemot

arbetefamilj ochkombinera
förbetydelseolikafamilj harhavisar attcitatetDet attsenare

olika villkor.familj påharochkvinnoroch mänkvinnor män, att
hushållsarbetetförhuvudansvaretvanligtvisdetbetyderkvinnorFör

kvinnorför Vissaintevilket detbarnen, gör män.vårdenoch ger,av
uttryckfamiljen,avsnittbetänkandesi dettakvinnornaprecis omsom

och hjälp-förståendehareftersom delottadelyckligtdeför äratt en
lottadlyckligtföruttryckmanligaMotsvarandemake. att varasam

saknas.
yrkeslivförenasvårtdetdock intetycker ärkvinnor attAlla att

chefsjobbhögapåfler kvinnor attfamiljeliv.och Det är svararsom
karriärenförhinderallsintehushållsarbete äroch ettvård barnav
kvinnor-hinder. Menmycketganskadet är ettde attän menarsom

männen.hinderdet änupplever störreettsomna
det inteuttryckerstarktmycketkvinnor attocksåfinnsDet som

vi måstekvinnor nåhinder för attfinns några toppen,att ansersom
samtidigtochveckantimmar iarbeta 60det gårinselära attattattoss

sitt liv,organiserafrågabara t.ex.god Det är att ge-ommor.envara
huset.‘au-pair inom en

hemmafru"behöverchef"En en
hus-handochställerhustrukräver tarchefsskapAtt omuppsomen

uppfattning. Hurvanligbarnenvårdenoch ärhållsarbetet van-enav
förhelahustruchefer harmanliga ansvaretdå tarligt detär att somen

Är hemmafruarcheferhögatillhustrurfamiljochhem
Sveri-koncernchefer imanligatillställtsenkät,påSvaren somen

hemma-hustrude harvanligt ärrelativtdetvisar attär somatt enge,
manli-kvinnliga ochtillocksåställdesenkätSammafru 25 procent.-

detkoncernchefema. Därunder ärnivåernade tvåchefer på ovan-ga

1997:83.Holmquist, sou1997:135;Esseveld, sou1998:4;Sundin, sou ävense
4° 99 ff.1997:135,souAndersson, s.
‘ 140.1997:135,Billing, souDue s.
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ligare respektive15 de4 manliga cheferna har hemma-procent av-
fru."

Å andra sidan det också så andel koncemchefema,är att storen av
40 gifta med kvinnor har magister- ellerär doktorsexa-procent, som

hälften hustrurna harNästan arbetsledande funktioner. Kon-men. av
cemcheferna de enda manliga chefer hustrur toppchefer.är ärvars

speglarDetta sannolikt, åtminstone delvis, hustrurnas ålder. äldreDe
kvinnorna i högre grad hemmafruar, medan deär har doktors-yngre

och de chefer. Bland chefer nivånär underäven närmastexamen
koncernchefer har 36 hustru med arbetsledande funktioner,procent en

ytterligarepå nivå under har 37 hustru med sådan funk-procenten en
tion.

Bland höga chefer i det privata näringslivet tycks det således fin-
kategori där hustrun hemmafru, det vanligare idagär är attnas en men

hustrun chef. Manliga chefer i hög grad giftaäven med kvinnligaär är
chefer. Kvinnliga chefer i högre grad gifta med manligaär che-ännu
fer.

serie makthavaresAv nätverk i Månadens afldrer kanen om man
utläsa manliga makthavares hustrur kan doktor i kvant- ochatt vara:
kärnkemi, Kemikalieinspektionen,GD GD i chef förEU miljö--
direktoratet, GD Riksrevisionsverket, barnläkare, redaktör för Tiden,
kommunalpolitiker, flygvärdinna, inredningsarkitekt, innehavare av
antikvitetsaffar, guide, personalkonsult och bibliotekarie på advokat-
byrå. Många hustrur till höga chefer har således yrke, och relativtett
många yrke mycket hög nivå ofta, tycks det, i offentlig sek-ett
tor. framgårdärMen också hustrurnas karriär tagit slut fa-att när
miljen flyttat utomlands eller de lagt sin karriär på hyllan föratt att
istället ställa upp mannens.

i vilkenIntressant utsträckning höga manliga ochatt vetavore
Anderssonskvinnliga chefer köper hushållstjänster. materialI fram-

dettastår dock inte väsentligt inslag, vilket till dels beror påettsom
det inte detta har undersökts. detNär gäller barnomsorgenäratt som

dock dominerandeden formen offentlig barnomsorg.ärt.ex.
Att någon måste hela för hem och familj för detta ansvaret att

skall möjligt kombinera karriär och familjelivatt är ett argumentvara
kan ifrågasättas. kanskeDet mindre vanligtär än tror attsom man

yngre manliga chefer kan överlämna hela för hemarbetetansvaret
hustrun. oftareDe andra gifta eller sammanboendeär medän män
kvinnor också chefer. inteDet självklart manliga cheferär är attsom
deltar i hushållsarbetet och vården barn i mindre utsträckning änav

‘2 Andersson, sou 1997:135.
43Månadens affärer, 1994-juni 1996.mars
4‘ SOU 1997:135.
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med hustrurmanliga byggnadsarbetarekanandra Kanskemän. t.ex.
vård- och hus-självklart överlämnai vårdenarbetar deltid mersom

manliga chefer kan.vadhållsarbetet hustrun än
familj med chefsjobbkombineraför kvinnordet svårtAtt ettär att

till kvinnorsorsakoftare kvinnornågot änmänär anger som ensom
förklaring oftareKvinnorschefspositioner.underrepresentation på är

organisationema. Frågan hurkvinnor ihinder fördet finns äratt man
kräver hustrukarriärföreställningenskall uppfatta taratt somenom

förförutsättningfamilj. faktiskför hem och Somhela attansvaret en
konstruktion le-eller socialtoppositioninnehakunna avsom enen -

kvinnordarrollen utestängersom

kvinnorkompetentasaknas"Det

underrepresenteradetill varför kvinnorvanlig förklaringEn ärannan
rekryteringsun-kvinnor idet råder brist påchefspositioner är att

iprivata sektorngälla i högre grad i denkanderlaget. änDet sägas
byggbran-gäller vissa områden.och det Inomden offentliga t.ex.

inte särskiltchefer mycket låg, vilketkvinnligaandelen ärschen är
andrabransch. Påså få i dennaeftersom kvinnornaunderligt är om-

emellertid många kvin-finns detvård ochråden, såsom t.ex. omsorg,
därmedbli chef bordeför kvinnorMöjligheterna störreatt varanor.

mansdominerade.inomkvinnodominerade områdeninom än
sektorn också högrechefer i den offentligakvinnligaAndelen är

kvinnligaAntaletrespektive 20privatai den 43 procent.än procent-
sektor: i privatprivat i offentlig 14 140dock högre ichefer än motär

570.ochMotsvarande tal för 58 160 14offentlig.i10 840 män är
kvinnodominera-bli chef inomkvinnors chanserFrågan är attom

tabellen nedan över-de sektorer I mäts männensän mäns.är större
manligamellan andelenchefer kvotenrepresentation som genom
bransch-anställda inom olikatill andelen manligai förhållandechefer

samtliga chefercheferbetyder andelen manligakvot 1En att aver.
likasamtliga anställda Enmanliga anställdaoch andelen är stora.av

dubbelt så högandelen manliga cheferbetyderkvot på 2 äratt som
fem sektorer medtabellen har endast demanliga anställda.andelen I

tagits med.fem med lägst kvothögst kvot och de

45 1997:135, 26;Höök, SOU1994 i HolgerssonAsplund, 1984; Franzén,Se t.ex. s.
1997:135, 295.Sundin, SOU s.

6 1997,SCB, s.
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Tabell 18 Andelen bland de anställda,män kvoten mellanprocent, samt
andel manliga chefer och andel manliga anställda, 1995.

Sektor Andel Kvot

Hälso- sjukvårdoch L 17 2,82
Omsorg psykisktutvecklingsstörda L 16 2,81om
ÖvrigstatligIöneregleradverksamhet S 28 2,50
Hälso- sjukvård,och socialtjänst P 16 2,25
Pedagogiskverksamhet K 20 2,15

E1-, värmeochvattenverk P 1,15gas-,
Försvarsväsendel S 79 1,14
Transportoch kommunikation P 69 1,06
Byggverksamhet P 92 1,02
Utbildning P 45 1,00
Pprivat, SstatIig, Kkommunal och Llandsting

Källa: Beräknat från SCB 1997, 30 och 38.s.

Mätt på detta isätt är männen överrepresenteradestort sett mer som
chefer kvinnodominerad sektor I endast 30 sekto-är.mer en en av

andelen manliga cheferär lika hög andelen manliga anställda:rer som
utbildning i privat sektor. Där andelen i båda fallenär 45 procent
Detta också den minsta sektornär i antalet anställda.termer av

Att möjligheter bli chefermäns kvinnodomineradeatt är större
områden Öhman.på mansdominerade bekräftasän Ohlssonav
Bland socialtjänstemän blir kvinnorna biträdande chefer och stannar
där, medan går vidare och blir socialchefer.männen Trots männenatt
endast utgjorde 15 det totala antalet socialtjänstemänprocent 1996,av

det i absoluta tal dubbelt så många kvinnor blevmänvar som som so-
cialchefer.

kvinnorFör tycks gälla; fler kvinnortvärtom desto svårare att
bli chef. förefallerDet svårare för kvinnor nå chefsposi-t.ex. attvara
tioner fler kvinnor har viss utbildning. Kvinnliga civil-som en
ingenjörer få kvinnor har sådan harexamen chans blistörret.ex. att
chefer kvinnliga civilekonomerän något fler utbildade kvinnor,
vilka i sin har bättre möjligheter kvinnliga juristertur än och sam-
hällsvetare ännu fler kvinnor utbildade. I samtliga fall kvinnorsär

mäns.chanser lägre än
Att det inte finns några kompetenta kvinnor att därföravta att

det saknas kvinnor i rekryteringsunderlaget tycks endast till viss del
kunna förklara varför de kvinnliga cheferna så få.är

‘7 sou 1997:137.
‘3 Öhman,Ohlsson sou 1997:137, Diagram 5.5a-5.5d; Meyersonävense
Petersen,SOU I997:137; Wadensjö, SOU 1997:137.
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andelen kvinnorskillnaden iockså denSvårförklarlig är stora
i politi-Andelen kvinnori Sverige.olika områdeninombland ledare

kvinnor och 44regeringsmedlemmarnahög, 50 ärken är procent av
verkställandekvinnor blandAndelenriksdagsledamöterna.procent av

låg.mycketbörsnoterade företagistyrelseledamöteroch ärdirektörer
ochkvinnliga 0,4andelen VDbörsnoterade företag procent,I är an-

procent. Arbets-styrelseledamöter 3ordinarieblandkvinnordelen
regeringsmedlemmar ochmindre försannolikt intebelastningen är

styrelseleda-ellerdirektörerverkställandeförriksdagsledamöter än
fin-det gårförefaller märkligtbörsnoterade företag.i Det attattmöter

i detdet verkarmedantill regeringen när-kvinnorkompetenta varana
företags styrelser.börsnoteradegälleromöjligt detnärmaste

jäm-världensframställasocksåSverige brukar mestettsom av
politikenpositioner inomledandekvinnorländer. Andelenställda

Storbritannien.i och MenSverige USA närhögre imycket änär t.ex.
mycket lågt. MedanSverigeliggerstyrelserepresentantergällerdet

minstföretag har100A-listans bolag caendast 22 procent enav
de 100i Storbritannien 41 störstaharkvinna i styrelsen, procent av

sifframotsvarandestyrelsen. USAkvinna i Iminst ärföretagen en
procent. till skill-förklaringamaförefaller troligarehela Det95 att

olikamellani Sverige ocholika områdenpåi andelen kvinnornader
organisationerna.inom de olikafinnaländer är att

styrelsenkvinna imed minstFöretag en

USAStorbritannienSverige
De 100De 100Svenska aI störstastörstaA-Iistan,
företagenföretagen100ca

företag

y

‘9 tabell1997:135,Sundin, souNyberg
50 maj 1996.9industri, Pengar Passioner,Business Week i Dagens
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kompetenta kvinnorNär finns
råder idag ingenDet brist kvinnor med lika hög eller högre utbild-

ning Såväl antalet andelen kvinnorän män. med eftergymnasialsom
männen. Ärutbildning högre för dessa kvinnorsär möjligheterän att

bli chefer lika goda männenssom
Andelen kvinnliga chefer har högskoleutbildning betydligtärsom

chefer.högre andelen bland manliga Störst skillnadenän mellanär
kvinnliga och manliga chefer i industrin, där 62 kvinnornaprocent av

Ävenendast 50 har högskoleutbildning.männenprocentmen av
studieMeyersons och Petersens visar kvinnor på de högsta be-att

fattningsnivåerna i det privata näringslivet i genomsnitt har högre ut-
bildning motsvarande nivå. Kvinnor såledesän männen utbild-är
ningsmässigt högre kvalificerade befattningsnivå.än män samma

Jämför istället kvinnor och med utbildning såmän ärman samma
kvinnors möjligheter till chef inom det privata närings-att avancera
livet mindre Kvinnliga ochavsevärt manliga civilekonomer,än mäns.
civilingenjörer, jurister och samhällsvetare byter befattningar lika
ofta, kvinnornas75 byten på nivåerna under chefs-procent ärmen av

chefsnivå.nivå, medan 60 byten på demännens Avprocent ärav
kvinnor hade licentiat- eller doktorsexamen teknisk fakultetsom
nådde 27 toppbefattning, medan det gällde for 54procent procenten

civilingenjörernaFörmännen. motsvarande siffror 6 respektiveav var
24 lägre andelEn de kvinnor har samhällsveten-procent. av som en
skaplig eller juridisk licentiat- eller doktorsgrad i det privata närings-
livet toppchefer motsvarande andel för med lägre utbild-är än män

procent.ning i ekonomi 19 jämfört med 21 varjeFörprocent ut--
bildningsnivå kvinnor placerade lägre befattningsnivåerär än män.

kvinnorNär blir chefer får de lägre löner Om det såän männen. är
kostnaderna for chefsjobb högre for kvinnor iatt äratt ta termer av
de inte på kan förlita sig påsätt någonatt t.ex. män attsamma som

huvudansvaret for hem och barn, och kvinnor samtidigttarannan er-
bjuds lägre lön så det begripligt kvinnorän män, tvekarär att taom
jobben. få flerEtt kvinnor intresserade chefsjobbsätt att attav vore ge
dem lika hög lön manliga chefer.som

Av ovanstående framgår det finns rekryteringsbaraävenatt om
kvinnor, så möjligheter bli chefer kvinnors.är mäns större änatt
Kvinnor likamed hög utbildning och utbildning harmänsamma som

5‘ Öhman,Ohlsson sou 1997:137.
5’ SCB, 1997, 47-48.s.
53Meyerson Petersen,SOU 1997:137.
5‘ Öhman,Ohlsson sou 1997:137; Wadensjö sou 1997:137.ävense
55Meyerson SOUPetersen, 1997:137, tabell 4.9.
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förklaringverkar troligtbli chefermindre chans Detän män. attatt en
organisationema.inomstår finnatill detta att

karaktärmanligaOrganisationernas
led-underrepresenterade påvarför kvinnorFörklaring tillEn ärannan

skillnader mellan kvin-organisationerna intedetningsnivå ärär att -
hindrar dem. En-familjeansvar och kompetensoch mäns somnors -

denkaraktäristikadet organisationernasperspektivligt detta är —
underrepresenta-arbetsmarknaden, kvinnorskönssegregerade interna

prestige ochmöjligheter få makt,chefer ochtion bland störremäns att
Kvinnor de ochavgörande betydelse.hög lön är ärär somsom av-

kvinnor, därför dedärför deintesig debeter är utan attgör, attsom
organisationerna ochpositionerna iunderordnadebefinner sig på de

Organisa-därmed avvikande.i minoritet ochchefer så dede ärnär är
kvinnor ochmöjlighetsstrukturer förolikaerbjuder män.tionerna

karriärmöjligheter och högamindre graderbjuds iKvinnor än män
ambitionsnivåkvinnor har lägreintryckvilketlöner, ett att enavger

barn.ochhemoch hellre satsar
Perssons karriärrörligheten i varuhan-studieGranqvists och av

här endastkarriärrörlighethypotes. Meddeln stödjer denna attmenas
arbeten inom han-bli chef. flestaarbete, inte Detill bättrebyta attett
handeln mycketkarriärchanser inomKvinnorslåg nivå. ärdeln är

lönerarbete ökarbyte till bättreoch männensmänssämre än ett men
förvänta sig,utbildning kanhar,inte kvinnornas. Högre ensom man

arbete, betyd-få bättreeffekt på chansenstarkt positiv ärettatt men
arbetslivserfarenhetMedkvinnor föravgörande förligt än män.mer

karriärmöjligheter och löneut-förbättrarSådandet mänsär tvärtom.
påverkas och knapptintekarriärmöjlighetermedan kvinnorsveckling,

barninte och de hargifta ellerHuruvida kvinnorlönen heller. är om
till bättrebytainte möjligheternapåverkar i detta falleller att ett

såledesarbetslivserfarenhet harfamiljesituation ellerjobb. Kvinnors
handeln. Granqvistinomkarriärmöjligheterbetydelse för derasingen

gradkvinnor i högredetta tyder än mänoch Persson attattmenar
jobs.kallade dead endhar så

utifrånarbetsmarknadenhelainte dra slutsatserkanNu omman
ivaruhandelnvanligare inomDead endjobsvaruhandeln. änär

förefaller skill-finansiella sektornbranscher. denmånga andra l t.ex.
karriärrörlighet och på-och vad gällermellan kvinnornaderna män

varuhandeln.mindre ilöneeffekterföljande änatt vara

56 l977.Kanter.Moss
5’ sou 1997;137.
S 1997.Granqvist Persson.
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Kvinnor fastnar i högre grad än i deadmän endjobs.

105

8 SOU1998:6



Arbetsmarknaden

emellertidtyderi dead end jobsofta finns ävenkvinnor stu-Att en
höglönekategorier på. Kvinnorlåglöne- ochmellandie mobilitetenav

flyt-gradbetydligt högre Delåglönekategorin ii än män.förblir kvar
höglönekategorin,låglönekategorin tillfrånutsträckningi mindretar

hamna i låg-förgrad höglönegruppeni högrelämnar dedäremot att
lönegruppen. börjafår omkvinnorberor kanske närDetta att

mellanSkillnadernafamiljen flyttar.arbete ochfårmaken nyttett
utbildning ocholikheter iförklaras medkan inteochkvinnor män ar-

periodenfrånförefaller ha försämratsSituationenbetslivserfarenhet.
1981-1991.till perioden1974-1981

organisationernahindren idel tyderhel görfinnsDet attsomen
tidigaredead end jobs. Denfastnar igradi högrekvinnor mänänatt

Peterson stödtydasoch kanstudien Meyersonnämnda ettsomav
uteblivna kar-för kvinnorshypotesenför denna hypotes än attsnarare

tolkningochfamiljeansvaret. PetersensMeyersons ärriärer beror
i åldrarnakarriärutvecklingenefterkälken ipåkommerkvinnoratt

försprång.°riktigt återhämtaaldrigsedanår för männens35-50 att
effektenifrågasättas. det förstadock Förtolkning kan ärDenna av

bor-för det andraålderskategorier,negativ i samtligakvinnaatt vara
35-årsåldem.ikvinnornafamiljeansvaret förvärsta överde det vara

gällerålder,kontinuerligt med kvinnansinte hellerökar utanAnsvaret
kvin-negativa effektendensedanför Attnågra år, attavta.att varaav

svårtåldernålderskategorier och ökar medsamtliga äri attökarna
familjeansvar.utifrånförstå ett resonemang om

befattningsnivåför uppnåddkvinnaEffektenTabell 19 att varaav
1990.olika åldersgrupper,och förför alla åldrar

Ålder kvinnaEffekten att varaav
-0,10120-24
-0,22725-29
-0,41230-34
-0,61435-39
-0,74440-44
-0.84445-49
-0,90550-54
-0,90755-59
—0,93760-
—0,589Alla

tabell 4.10.1997:137,SOUPetersen,Källa: Meyerson

5° 1997:136.Szu1kinb, souHultin
°° 1997:136.sou
6 1997:137.SOUPeterson,Meyerson
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ochMeyersons och tolkning byggerPetersens kvinnoratt män-
på tjänster och i 35-årsåldem går Vida-männenstartar sorts attsamma

medan kvinnorna blir kvar. kanDet emellertid ifrågasättasre, om
kvinnor och verkligen från tjänster.män Sanno-startar sortssamma
likheten kvinnor har assistenttjänster och andra slagsär stor att män
tjänster i början sitt yrkesliv, dvs. kvinnor har redan från börjanav
dead end jobs i mycket högre grad än män.

harMellan 1970 och 1990 den genomsnittliga befattningsnivån för
från tillökat 3,56 3,95, där befattningsnivå den lägstal nivånmän är

och kvinnorden högsta. har den7 För genomsnittliga befattningsnivå
2,91.ökat från till Både kvinnors1,97 och genomsnittliga be-mäns

fattningsnivå har således ökat, kvinnors har ökat med halv be-men en
fattningsnivå Med tanke kvinnors utbildningsnivåmäns.än attmer
och arbetslivserfarenhet har höjts väsentligt under perioden kan den
höjningen betraktas blygsam.som

tycks förändringen beroDessutom den lägsta befattningsni-att
Åri försvunnit.vån befann sig1970 38 kvinnor-stort sett procent av

Åroch befattningsnivâ2 1990 hade dettamännenprocentna av
förändrats till för kvinnorna4 och under för1procent män-procent

den lägsta befattningsnivånOm försvinner, höjs naturligtvis dennen
genomsnittliga befattningsnivån för kvinnorna, medan det inte har
någon betydelse för eftersom de inte fanns på den befatt-männen
ningsnivån varken 1970 eller 1990.

Kvinnor tycks befinnaoch sig olikapå interna arbetsmarkna-män
der, där arbetsmarknad kännetecknas det finnsmäns attav avance-
mangsmöjligheter, medan kvinnors kännetecknas sådana sak-attav

Kvinnor Ressner 1985 uttrycker det, den horison-utgör,nas. som
tella basen för den vertikala hierarki där arbetar och verkar.män

manligt ledaDet är att

Kvinnors underrepresentation bland chefer kan tolkas resultatettsom
den sociala konstruktionen ledarskap sammanfaller med denattav av

sociala konstruktionen manlighet, ledarskap utformatärsamt attav
Hvssammanhang.utifrån traditionellt manligtett

Själva föreställningen vad ledarskap inte könsneutral.är, ärom
Chefsjobb förknippas helt enkelt med Föreställningarnamän. om
vilka egenskaper chef skall besitta och hur chef skall bete sigen en

med existerande föreställningar manlighet. Che-överensstämmer om
fer har familj, intesig hushållsarbete eller vård barn,ägnarmen av

62Meyerson Petersen,SOU 1997:137. tabell 4.3.
63Holgerson Höök, SOU 1997:135. 38; flera andra artiklar i Nybergävens. se
Sundin, SOU 1997:135; Lindvert SOU 1997:83; Holmquist, SOU 1997:83.
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konkurrensinriktade, chefercheferföräldralediga,chefer inte ärär ar-
övertidmycketbetar osv.

denledarskap behöver inte kommenteras,i relation tillManlighet
det.del Deskild från ledarskap mäninte ärutan somen avses som

heller vilkachefsposter inteskall rekryteras tillvilka äravgör som
utifrån position,tolkningsföreträdeharhelst, mänmän utan somsom

förstärkerkriteriernaläggning. olikaoch sexuell Deetnicitetklass,
Konsekvensen blir dessatolkningsföreträdet.därmedochvarandra att

kansanningar. Gruppentolkningar framstår sägasmäns repre-som
maskulinitet.hegemonisks.k.sentera en

självklarhet detframstår detrekryterar ärdessaNär attmän ensom
ifrågasätts dockinnebärVad denna kompetenskompetens avgör.som

hegemoniskadenåterskaparföljd dettainte. Som mas-gruppenaven
representerar. be-medför ocksåOsäkerhetsjälvadekulinitet ettsom

med,för dem arbetarförtroendekännahov att veta attatt manmanav
till chefer tenderarlika. lederungefär Detochtänker attatt om-agerar

själva. studierfinns flerademliknar Detmedsig personer somge
homosocialitet mycketkalladlikhet ocksåsocialvisar ärattsom

i flestabeslutsfattare deelitnivå. innebärallt Detframförviktigt att
och detsocialt liknar dem självaföredrarsituationer attpersoner som

förstärks deframåt.och hjälps Dettadessaär uppmuntras genomsom
nätverken.sociala

och relevantakontaktytadet viktigt hastyrelserummenl rättär att
lättarekontaktnät krävsbyggareferensramar. Att ärett somupp
exempelVi träffas tillhar andra kanaler.i allmänhetför män som
rekom-faller sig naturligtpå tennisbanan.eller Deti jaktlaget att

välfkännerdessa bekantskapermendera någon manav

ledarskap.i relation till Före-problematisktdäremotKvinnlighet är
föreställningartilloftakvinnorställningar utgör motsatsen omom

kvinna ochifinns motsägelseinnebär detchefer, vilket attatt varaen
chefsegenskaper. kandida-inteframstår därmedKvinnorhaatt som

karriärutveckling ihindrar kvinnorschefsposter. störstatill Dettater
kvinnorinte finns så mångai detoch resulterarallmänhet attatt re-

nivå.högrekrytera på

Wahl, 1996.
‘5 Lindgren, 1996.Connell, 1995;Lindisfarne, 1994;Cornwall
66 1997:135.Höök, SOUHolgersson
67 1977.Kanter,Moss
68 styrelsemedlem iSwedish Match,styrelseordförande i NCC ochBernt Magnusson,

i Hultbom, SOUShipping och Nordbanken,CBSheffield, Höganäs,Avesta
58.6l9997:135,s.

1996.Wahl,
7°Cockburn, 1991.
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Chefer tenderar att sig med liknar dem själva.omge personer som
En del manliga beslutsfattare uppfattar kvinnor väsentligen olika män.som
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kvinnorbeslutsfattare uppfattar dessutommanligadel vä-En som
kvinnor försökerdärför inte positivtolika Detsentligen ärmän. om

hosuppträdandebeteende. Auktoritärt är accepteratmänsanta en
negativt. Slut-kvinnor uppfattasauktoritärachef, medannormal
därför inte bliauktoritet och kankvinnorantingen saknarärsatsen att

chefspositioner, vilketauktoritära de väl nåttblir dechefer eller så när
önskvärt."inte är

får inteskallvill framKvinnor varasom en man menvarasom
skall ändå en man.vara somman mensom en

Dahlbom-Hall, 68.1996, s.

detuppfattningen svå-denoch tycksBåde kvinnor ärmän attvara av
detmansdominerad arbetsplatsbli chef påför kvinna änatt enrare en

Kvinnor i högrekvinnodominerad.det påbliförär män att menaren
chef tabellenkvinnlig sekvinnorgrad än män accepteraratt en

nedan.

utsträckning deenligt vilkenAndel ochTabell kvinnor i20 attmän menar
ellerpåståendena inte stämmer,stämmer procent.

StämmerganskabraStämmervarkenStämmer allsinte
hålletdåligt ellerheltochdåligt ellerellerganska bra
MänMän KvinnorMän KvinnorKvinnor
8012 858svårt 5 5förkvinnorDet att

kunna mans-avancera
arbetsplatserdominerade

1741 1341 28svårt 57Mänhar attavancera
kvinnodomineradearbetsplatser

3628 6432 21svårt 12Mänhar accepteraatt om
kvinnaiderasarbetsgruppen

chefblirbefordrad
23 313929 27svårt 47Kvinnorhar attacceptera

arbets-kvinnai derasatten
befordrad chefblirgrupp

fåtalEtt har inte svarat

al, 1991.Arbetsmiljöfonden, fråga ah,7Källa: SIFO, ar,ag,

ButikskedjanExempel."
Följande empiriskautklassar kompetensdå till köngår detHur när

stormark-butiker ochhandelsföretag medfrånexempel hämtatär ett
nader.

fö-positionerna inomhaft ledandedet deTraditionellt är män som
ville1980-taletbörjangått den långa Ioch de har vägen.retaget

traineeprogram.startade Ungaföretaget ochmodernisera ettman

71 1997, 26.Holgersson Höök, s.
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kvinnor och från och med och till1983 och med 1990män som ge-
studie.nomgått detta har ingått i Kvinnomaktutredningensprogram

manligt såväl kvinnorFöretaget Enmän.ses som av som man me-
till och med företaget måste de mansdomine-att ett mestnar vara av

rade i landet 70 de anställda kvinnor. Kvinnornaärtrots att procent av
företagskulturen har ändrats från gubbig vid börjanattmenar av

1980-talet, tidigare, tilloch grabbig idag.
Företagsledningen hade ingen medveten könsstrategi i rekryte-

ringen till traineeprogrammet och inte negativ till rekryteraattvar
kvinnor. Kanske kan gick kompetens och fick 50sägas att man

vardera könet. det sedan gäller väljaMen chefernärprocent att utav
tycks betraktas kompetenta tills de bevisarmän motsatsen.yngre som

gäller inte for kvinnorna. äldreDet En upprätthållermän,grupp som
gällande värderingar, har svårt kvinnor chefer. Attatt se som vara
chef för stormarknad kräver, enligt dessa långvägare,en en man.
Helst långvägare likhet, med hustru vid sin sida,trogenen annan en

finns föredraringen sådan så manlig akademiker.men om man en
de började traineeutbildningenAtt inriktade på karriärsom var

framgår både enkät och intervjuer. karriären har utvecklatsMenav
olika för kvinnor och stormarknadschefer,Männen butiks-män. är
gruppschefer och medan kvinnorna avdelningschefer/butiks-VD, är
chefer projektledare.och vanligare deltagarna blivitDet erbjud-är att

Årbättre jobb de tagit initiativ. 1990 fanns 75änett attna egna pro-
och 65 kvinnorna kvar i företaget. Kvin-männencent procentav av

tjänar i genomsnitt kr8 000 mindre i månaden än männen.norna
bilförmånhar oftare och datorMännen kvinnorna och kvinnornaän

oftare kostförmån.än männen
karriär- och löneutvecklingen diskuteradesNär menade kvinnorna

de harde hade känn mycket lägre lön Mångaatt än männen.att
delade kvinnornas uppfattning andraFörmän mänatt terom gynnas.

det sig naturligt: Vi duktigare.8 000 kr Så måste det vara.är
Sundin konstaterar jämställdhetsarbete synliggör det för-att mest

bjudna organisationer inte rationella. Jämställdhetsarbeteäratt-
ifrågasätter existerande kultur och institutioner, och könsordningen är
ofta central del kulturen och etablerad institution.en av en

Kvinnliga chefer har förbetydelse kvinnors löner

Alvesson ställer frågan ökning antalet kvinnligaom cheferen av an-
andragår den relativt lilla kan komma ifråga, respektiveän grupp som

utkonkurrerar."har chefsjobb, och de de då Hanmän som svarar

7’ Sundin, sou 199824.
7’ Alvesson, sou 1997:135, 180.s.
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intresserade någotså-själv arbetsgivarna kan attatt vara av genom en
få bättre funge-könsfördelning tillvara mänskligalikanär ta resurser,

legitimitetsproblem kanundvika derade arbetsgrupper attsamt som
män."alla cheferuppstå alla eller nästan ärom

organisationerkvinnor högre nivåer irimligt hög andel påEn
definie-kvinnor definierar sig själva ochtycks också återverka hur

andra. Organisationer haft kvinnor i ledande positionersomras av
sin kompetens. Kvinnornakvinnorna insikt ser genom-om egenger

verksamhet och yrkesutövning vadpositivt singående änegenmer
yrkesutövning och kvin-kvinnornas verksamhet ochpåmännen ser
yrkeslivet och privatlivetsjälva de klarar hanteraattattanser avnorna

sätt. där maktKvinnor har intresse medbra ett att ut-ett av vara
uppfattningar."med åsikter ochoch aktivt deltaövas att egna

det förstaockså ha konkreta betydelser.Chefens kön kan Förmer
kvinnor i högre utsträckning med sigdet kanske så än mänär taratt

organisationen. det andra visar studieandra kvinnor uppåt i För en
med rela-Kvinnomaktutredningen kvinnor på arbetsplatserinom att

kvinnor arbetsplat-tivt kvinnliga chefer l1ar högre lönermånga än
speciellt tydligtmanliga chefer. Resultatetmed många är ar-ser

nivåer hoslönesättning fattas lägrebetsplatser där beslut änom
godtycke i lö-arbetsplatschefen. tyder flexibilitethögste Det att

löneskillnader.för orättfärdiganesättningen ökar Däremotutrymmet
cheferna påverkakönssammansättningen blandtycks inte männens

löner de arbets-har varken högre eller lägre pålöner Männämnvärt.
Hultins ochförhållandevis många chefernaplatser där är män.av

Szulkins7° beslutsfattare aktivt diskriminerarmanligaslutsatser är att
beslutsfattareoch kvinnliga ikvinnor lönesättningsprocessen,i att

kvinnligaregistrerar och belönar de anställ-jämförelse med manliga
rättvisandeproduktivitetdas på sätt.ett mer

egenskaper kvinnligamanliga ochFrånvaro närvaro avav
könssegregerad efter yrkearbetsmarknaden inte barasvenskaDen är

tillvertikalt. Kvinnors möjligheter bytaoch sektor också attutan
karriär mindre kan delvisarbeten och Detbättre göra är än mäns.att

familjenmed nuvarande könsarbetsdelning iförklaras med detatt --
för karriär. Chefs-för kvinnor med barnsvårare än män göraär att

74 1997:135.Blomqvist 1997 i Alvesson. sou
75 Sundin. sou 1997:135.1977; Wahl. 1997; 1997 i Alvesson,Ely, 1995; Kanter,
7° Wahl souSundin, 1997:135. 297. Fürst, sou 1997:135;sou ävens. se
1997:135.
77Jönasdöttir, 1985: 1991.
7 Blom, sou 1997:135, 201.s.
7°Hultin Szulkin sou 1997:136.a,
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rollen manligdessutom konstruktion där kvinnor inteär en passar
och där det råder negativ effekt kvinna. innebärDenatten av vara

kvalifikationerkvinnor med återfinns längre imänatt samma som ner
hierarkin och kvinnor har högre utbildning påän män, än mänatt

hierarkiska nivå.samma
dominerar högre chefsbefattningarAtt har betydelse förmän

hur ledarskapet definieras och utformas. regelnMän och man-utgör
liga egenskaper detsamma chefsegenskaper. Kvinnor måsteär som
visa de exceptionella, de undantagsfallen bland kvin-är utgörattatt

och de har begränsad uppsättning kvinnligaattnorna, en egen-
skaper.

uppfattningar gälldeSamma 1920-talet vad gäller kvinnli-som
chefer idag råda framföri tycks allt i privat sektor. Hjalmarstatenga

Hammarskjöld statsminister 1914-1917, 1920-talet ledamotmen
riksdagens första ickekammare, partiansluten konservativ menadeav
kvinnor inte borde få inneha statliga tjänster, af-det inomävenatt om

fannsfärslivet och andra områden exempel kvinnor, tydligtsom
visat synnerligen framstående egenskaper. Men:

därifrån mycket långt till medgiva kvinnor allmänär steget att en
bör i allmänhet intekompetens. lagstifta for undantagsfall,Man

lagstiftar för regeln.utan man

Och regeln kvinnor inte passade. Konsekvensen lagen skul-attvar av
kunna bli formella meriter blev avgörande vid tillsättan-att ensamt

de chefstjänster. Risken förelåg då kvinnor skulle dominera.attav
fortsatte:HammarskjöldHerr

Då fråga, varfor icke farakan uppstår med avseendeman samma
också fästerså här sig alltför mycket vid de for-män, att man

mella meriterna och bort från den personliga lämpligheten.ser
det många gånger detta.nödgasTyvärr Menär görasom man

faran dock icke likahär olämplig för vissaär ärstor, om en man
uppgifter, så kan det bero på frånvaron vissa manligaav egen-
skaper, medan däremot kvinnas olämplighet för vissen en
befattning kan bero vissa kvinnliga egenskaper.närvaron av
Hamrin-Thorell, 1969, 121.s.
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och lönKön

timlönerskillnaden mellan kvinnors ochgenomsnittligaDen mäns är
genomsnittligakvinnornaskan ocksåknappt Man25 sägaprocent. att

varitlöneskillnad harDennatimlön 80 männens.är procent re-avca
efter under 1960- och 1970-sedan början 1980-taletlativt stabil attav

krympande.talen varit
jämförsmed identiska individegenskaper såkvinnor ochNär män

löneskillnaderteorier könssegregering ochenlighet med dekan, i om
olika mekanismeri inledningen till detta avsnitt,presenteradessom

leda till
får olika lön i identiska jobb,kvinnor och mänatt-

olika lön för lika arbetedvs.
olika sektorer och yrkes-och tillkvinnor mänatt segregeras-

därmed erhåller olika lön,ochgrupper
olika arbeteolika lön fördvs.

yrken erhåller lägreoch i kvinnodomineradekvinnor mänatt-
likvärdiga mansdominerade yrken,och kvinnor ilöner än män

olika lön för likvärdigt arbetedvs.
värderas olika,och kompetens och beteendenkvinnors mänsatt-

olika lön för olika kön.dvs.
iemellertid också bero på skillnaderi löneinkomster kanSkillnader

vilket i sinutbildning, arbetslivserfarenhet,kvinnors och mäns m.m.,
familjen.arbetsfördelningen iha samband medkan etttur

produktiva de gifter sig,Blir närmän mer

produktivade gifta för deeller blir äratt

vilketfamiljeorienterade,teorier kvinnorEnligt några antas vara mer
mindre i utbildning ochi jämförelse med investerarmedför de mänatt

arbetsori-uttryckt: kvinnor mindreyrkesfárdigheter. Annorlunda är
i arbetslivet.därför mindre produktivaenterade och blir Re-mänän

mäns speciali-kvinnor får lägre löner Omsultatet blir änatt mannen
innebäroch kvinnan på hushållsarbete detsig på lönearbete attserar

ökar. kanproduktivitet arbetsmarknadensammanboende på Demäns
förhållande till kvinnor,lön, inte endast idå förväntas ha högre utan

ocksåensamstående det kan såi jämförelse med Menockså män. vara
deutsträckning blir giftahögproduktiva i högre än ärmänatt som

både arbetsgi-Vissa kan ha egenskapermindre produktiva. män som
oklart."egenskapervärderar högt. Vilka dessaoch kvinnor ärär,vare

8° Wadensjö, SOU 1997:136.Persson
s Mincer Polachek 1974.Becker 1964, 1985;
2 Richardson, sou 19972136.
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Äktenskap och sammanboende "äktenskapspremie".mänger en
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arbetsgivareförefaller dock inte osannolikt såväl kvinnorDet att som
föredrar ambitiösa, flitiga och friska män.t.ex.

Äktenskap äktenskapspremieoch sammanboende mänger en
Högproduktiva gifterarbetsmarknaden. visar flera studier.på Det män

blir produktivasig i utsträckning andra ochän män mänstörre mer
enligt Richardsons studie för årgifta sig. gälldeDetatt senaregenom

specialiseringen mellanför vilket kan bero påinte 1991,1968 attmen
kvinnorsi Sverige. skulle också kunna beromakar minskat Det att

förändrats. Kanske kvinnor idagpreferenser vad gäller harmän är
produktiva både i arbets-intresserade något såmän är närav sommer

högproduktiva arbetsmarknaden ochlivet och i hemmet, änsnarare
lågproduktiva i hemmet.

det fak-äktenskapspremie för stödsFörekomsten män avav en
ski-ljer sig får mycket negativ eko-dedel mäntum att enav somen

skilsmässan och ensamståendeutveckling efternomisk mänattav
sammanboendeingå i låglönegruppen Förhar risk män.änstörre att

betydelse. Sannolikheten skildacivilstånd mindrekvinnor har att
giftaförtidspensionerade ocksåkvinnor bliroch är större än attmän

det. tycks således gälla starkblirkvinnor och För mänmän att en
ställningsamband med stark påarbetsmarknaden harställning på en

inte sådant samband.kvinnor finns någotäktenskapsmarknaden. För

Olika lön för olika kön

Föräldraledighet
därför defler avbrott i yrkeslivet blandKvinnor än mängör attannat

vanligtvis till löneutveck-föräldraledighet. Avbrott leder sämretar ut
också för föräldraledighetling. Gäller det

moderskapsförsäk-den tidigareFöräldraförsäkringen 1974ersatte
ökad jämställdhetled i främjaringen. Reformen sågs ett attsom en

kvinnor i hemmet,reellt mellan ochinte bara formellt mänutan ar-
samhälletbetslivet och

utnyttjatsföräldraledigheten haröverväldigande delenDen avav
föräldrapenning har dockAndelen fader demödrama. tar utav som

fä-föräldraförsäkringens första år, 1974,Understigit åren.över var
tabelluppbar föräldrapenning 2,8 seandel dedernas procentsomav

följande och uppgick tillunder de åren 31,1nedan. andelDenna steg
1996.procent

‘3 Gähler, sou 1997:138.
8 Hultin Szulkin b, sou 1997:136.
5 1997:137.Hoog, sou
5 1998:3.i Sundström Dufvander, souProposition 1973;47,

116

7



SOU 1998:6 Betänkande från Kvinnomaktutredningen

Fädernas andel de dagarna, liksom medeltal utnyttjadeersattaav
dagar för fäderna, ökade fram till och med minskade1994. 1995 fä-
dernas andel de dagarna för åter öka något 1996.ersatta Me-attav
deltalet utnyttjade dagar minskade dock. sistnämndaDet kan tyckas
överraskande eftersom den s.k. pappamånaden infördes den januari1

Möjligen1995. de fader tillkommitär mindre motiverade deänsom
pappamånad, ändå föräldraledighet.utan tog utsom,

Tabell 2 Andel fäder de uppbar föräldrapenning, deras andelav som av
de dagarna, medeltal utnyttjade dagarersatta procent, samt per
fader 1974-1996.

Andelfäder uppbar Fädernasandel de Medeltalutnyttjadesom av
föräldrapenning dagarna dagarför fädernaersatta

1974 2,8 0,5 uppgiftsaknas
1977 7,0 2,2 uppgiftsaknas
1987 24,5 7,3 27,1
1990 26,1 7,7 32,9
1993 27,0 10,1 39,5
1994 28,1 11,4 39,5
1995 27,9 9,6 34,3
1996 31,1 10,6 30,5

Källa: Sundqvist Dufvander, SOU 1998:3, tabell 5.1.

Fäder tjänstemän i privat sektorär och i ledande ställningsom
mindre företag hinder sin arbetsplats förstörre ledigtatt tauppger

män.andra Fäder varit ledigaän i minst månad i betydligtärsom en
utsträckning anställda i den offentligastörre sektorn i den privata,än

arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser i högre grad mansdo-än
minerade och har högre utbildning de fäder inte varit ledigaän som
alls.

En månads föräldraledighet påverkar lönen negativt för såväl
lika."kvinnor för alltmän, tydermän, Det påmest annat attsom men

de negativa reaktioner från arbetsgivare och arbetsledare männensom
förutser inte alltid inbillade.är

vanligtDet den svenska föräldraförsäkringensär regleratt anta att
kvinnor starka incitament etablera sig på arbetsmarkna-attger unga

den innan de får barn, dvs. med få barn tills de harväntaatt att ett
heltidsarbete med tillräcklig lön. jämförelseEn med Tyskland och
Storbritannien visar dock andelen heltidsarbetande kvinnor i Sve-att
rige betydligt lägre i dessa länder före förstaär barnets födelse.än
Andelen arbetar deltid däremot högre, medan andelenär äg-som som

87Detta avsnitt bygger på i Sundqvist Dufvander, SOU 1998:3.
3 Albrechts m.f1., sou 1997:136.
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lägre.i hemmet någotobetalt arbetesig ärnar
till möd-ha bidragiti Sverige dockFöräldraförsäkringen tycks att

de har fått bam. An-arbetsmarknaden efter detinte lämnar attrarna
iföräldraledigheten högreeftertill lönearbeteåtergår ärdelen som

Norge.Storbritannien ochTyskland,Sverige iän
lönemässigtstraffasyrken tycks intekvinnodomineradeiKvinnor

arbetslöshet eller frånvaroföräldraledighet,frånvaro;för någon typ av
såväl arbetslöshetyrken däremotblandadehushållet.för sköta I äratt

både kvinnor ochlöner förförknippat med lägrehemarbete män,som
tid andraför kvinnor. Mänfor änägnarmän än som mermen mer

med lägre lön.tydligt för dettastraffashemarbeteoavlönatmän
negativt.° Sammanfatt-påverkar inte lönendäremotMilitärtjänst

olika. Kvinnorsbeteenden värderaskvinnors ochningsvis tycks mäns
kvinnor ilöneutvecklingen mindre Attpåverkarfrånvaro än mäns.

lönemässigt, berorstraffas for frånvaroyrken intekvinnodominerade
arbetslivserfar-därend jobs och yrkenfinns i deaddesannolikt på att

dessa yrkensärskilt mycket.löneutvecklingen Iinte påverkarenhet
frånvarande eller inte ochbetydelsedet ingenhar ärstörre manom

frånvarande.intedealla straffas äräven som

arbetslivserfarenhetUtbildning och

roll vitänkas spelautbildningsbakgrunden kanfaktorer i närVilka en
faktorlöner män Enkvinnor har lägretillsöker förklaringar änatt

kan ocksåutbildningsnivå lägre Detkvinnors än mäns.kan ärattvara
avkastninglägreutbildningarkvinnor har än mäns.så att som gervara
utbildningkvinnor med mäntredje faktor kanEn att somsammavara

utbildningen.avkastning påfår lägre
löner gäl-lägreförklaring till kvinnorsutbildningsnivåLägre som

Ända andell980-tal gårsedan tidigtidag. störreler knappast aven
gymnasielinjerteoretiskapå längrekvinnorna samtmännenän av

högskolor. medandelen kvinnorantaletSåvälochuniversitet som
idag högrearbetsmarknadeneftergymnasial utbildning på änär anta-

idagutbildningsnivåerkvinnorsochandelen Män ärlet och män.
lika.mycket

utbildningsin-i kvinnors ochskillnaderfinns det mänsDäremot
har lägrekvinnorförklara varfördelvis skulle kunnariktning, vilket

låg samtidigtcivilingenjörerAndelen kvinnligalöner är t.ex.män.än
löner.har högachefer ochcivilingenjvanligtdet örer ärär attsom

89 tabell1997:115,Gustafsson, sou
9° Duvfander, 1998:3.souSundströmGustafsson, sou 1997:115;
9‘ 1997:138.1997:136; Hörnqvist, SOUm.fl., SOUAlbrecht
92 1997:137.souJonsson,
93 1997:137.SOUPeterson,Meyerson
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Vilken betydelse skillnader i utbildningens inriktning mellan kvinnor
och totalt har för löneskillnadenmän känner emellertid inte till.

Men det också så kvinnorär ochnär med högreatt män ut-samma
bildning går i arbetslivet så får kvinnorna lägreut arbetsinkomster än

Denna skillnad kanmännen. endast till mindre del förklaras meden
kvinnor och har olika arbetsrelateradeatt män karakteristika olika-

antal år efter ålderskillnader Däremot är mänexamen, m.m. genom-
gående överrepresenterade inom privat sektor och for åtskilliga exa--

hör arbete i privat sektor ihop med högre arbetsinkom-mensgrupper
Ävenarbete inom offentligän sektor.ster denna faktor förklarar

emellertid endast mindre del inkomstskillnaderna mellan kvin-en av
män.ochnor

Kvinnor får alltså utdelning på sinsämre utbildning än männen
utbildningsnivå. Särskilt låg avkastningenär på utbildning isamma

kvinnodominerade yrken; 2,2 utbildningsår for kvinnorprocent per
och 2,8 för kanDetta jämförasmän. med drygtprocent 4 förprocent

yrken.i mansdominerademän Som vi har har kvinnor medsett
utbildning möjlighetermän sämre karriär, ochgörasamma attsom

kvinnliga chefer har högre utbildning manliga. Detta betyderän inte
det inte lönar sig för kvinnor utbildaatt sig det det. detatt Mengör-

lönar sig bättre för män.
Sedan början 1980-talet har kvinnorna kommit ikapp männenav

både i utbildningslängd och antal anställningsår hos nuvarande ar-
betsgivare. Skillnaden i arbetslivserfarenhet har krympt från cirka fem

Ävenår till avkastningen arbetslivserfarenhettre. lägre för kvin-är
för gällerDetän män. yrket kvinnodominerat, jäm-oavsett ärnor om

ställt eller mansdominerat. Lägst avkastning på arbetslivserfarenhet
har kvinnor i kvinnodominerade yrken och högst har i jämställdamän
yrken.°° Sammanfattningsvis får således kvinnor lägre avkastning än

både på utbildningmän och arbetslivserfarenhet, dvs. olika lön för
olika kön.

Olika lön för lika arbete

1990 tjänade kvinnliga arbetare i medeltal 12,8 mindre änprocent
manliga arbetare. Men vi jämför kvinnor och på be-mänom samma
fattning och på arbetsplats så uppgår skillnaden endast till 1,4samma

Mellan kvinnliga och manligaprocent. tjänstemän skillnadenvar
1990 27 jämförsstörre; kvinnliga och manliga tjänste-procent, men

° Öhman,Wadensjö, sou 1997:136. Se Ohlsson souäven 1997:137; Edin
Richardson, SOU 1997:136; Arai Thoursie, SOU 1997:136.
95Hörnqvist, sou 1997:138; Grand, sou 1997:136.ävense96Hörnqvist, SOU 1997:138, Arai Thoursie,även SOU 1997:136.se
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arbetsplats den 5befattning och på ärpåmän pro-sammasamma
cent. innebär kvin-dettaslutsatsoch Petersens är attMeyersons att

betyder löne-lika arbete.olika lön för Men 5fårinte procent ennor
kr.lön på 000månaden har 15ikronorskillnad på 750 man enom

ungefäri lönskillnadforskare finnerlite. AndrasåinteDet är aven
finner,och Meyersenden Petersenomfattning somsomsomsamma

i arbeteterfarenhetutbildning,ålder,förklarasinte kan m.m.av
tillskrivasdelvis,brukar då, helt ellerskillnadoförklaradeDenna

Löneskillnadsutredningen SOUkön.grunddiskriminering på av
intemellan och 8löneskillnader på 1fann procent1993:7 t.ex. som

förklara.går att
och manligakvinnligamellanskillnadernaSom ärnämnts ovan

manligakvinnliga ochmellanskillnaderna äns-mindrearbetare än
arbetaryrkenför godtycke i ärbero påkanDet utrymmetatttemän.

harm.fl. 1997ackord.arbetar Petersenmångabl.a. förmindre att
respektive vid tidlön.ackordslönvidlönerochjämfört kvinnors mäns

mindre vidochkvinnorlöneskillnaden mellan män ärfinnerDe att
i kvinnligt do-ocksåUndersökningen visarvid tidlön.ackord attän
påverkar dockproduktiva Detkvinnorminerade yrken än män.är mer

fårhar tidlönkvinnorbaserad ackord. Närdenderas lönbara ärnär
produktivitet högre.deraslön ärde lägre ävenän män om

förlönfår något lägrekvinnormöjligt än mänDet är att samma
löneskillnadematillförklaringenfrämstadock inte denarbete. Det är

höglöne-finns påavgörandeoch Merkvinnor är mänmellan män. att
låglöne-kvinnor finnsochhöglönearbetsplatserbefattningar på att

låglönearbetsplatsengspåbefattningar

arbetelikvärdigtforOlika lön

likvärdigaikvinnor,dominerasyrkeni änlägreLönerna är avsom
utbildningsnivå.gäller Dettavaddominerasyrken män, t.ex.avsom

iför medlemmarnagenomsnittliga lönenmed denkan illustreras
drygt 600 000Kommunal harKommunalarbetareförbundet.Svenska

mansdo-betaldalägstkvinnor. Det80medlemmar ärprocentvarav
betalda kvin-högstgenomsnittslön dethar högreyrket änminerade

Ändå ochkvinnormellanlöneskillnademanodominerade yrket. är

°7 1997:136.souPetersen,Meyerson
98 Kriti-datakälla.studie och valetPetersensriktats MeyersonsKritik har mot av

befattnings-inte visararbetarsidan,lönekategorierna, särskilt påken bl.a. pågår attut
Thoursie, SOUAraiindelninglöneadministrativtillhörighet ärutan renen

någorlunda likamedkvinnor ochinnebär detfallet så mändetta1997:136. Om är att
befattning ochde harbefattningskategori,indelas i änlön att sammasnararesamma

ungefär lön.därför samma
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inomsmå fackförbund.Kommunal jämförtmän med andra

Tabell 22 Medellönen, kr månad heltid, för olika yrken inomper
Kommunal, andel kvinnor, 1994.samt procent,

Medellön Yrke Andelkvinnor

13856 Elmontör 0
13806 Brandpersonal 1
13597 Maskinist 0
13560 Yrkesarbetare 1
13319 Anläggningsarbetare 0
13279 Hantverkspersonal 2
13 177 Fordon/maskinförare 1
12964 Park/trädgårdsarbetare 7
12761 Ambulanssjukvårdare 15
12560 Vaktmästare/bilförare 8
12415 Skötare 65
12366 Undersköterska 96
12 162 Barnsköterska 97

vårdbiträde12053 97
983 Fritidsledare 70
939 Vårdare/vårdarinna 87
883 Sjukvårdsbiträde 92
804 Dagbarnvårdare 100
785 Skolmåltid/ekonomibiträde 98
783 Städpersonal 98

Källa: Kommunal isijfror. I996, i Fürst, SOU 1997:135, tabell

Manliga kommunalarbetare lönejämförelse för kvinnliga kom-som
munalarbetare krympande skara allt flerär Kommunals mänen av-
arbetar i kommunala bolag enligt löneavtal och där lönerna iett annat
genomsnitt ligger 2 000 kronor de kommun- ochöver landstingsan-
ställda Under högkonjunkturenmännens. försvarades högremännens
löner med marknaden fixar de sina bättre löner bolagi-men nu genom
seringen sektionsordf‘drande.‘°°luttrad kvinnligsäger en

Den krympande skaran manliga kommunalare leder också till att
löneutrymmet i form den från medlemmarna genereradeav potten
minskar, och därmed möjlighetenäven till löneorättvisorrätta denatt

Många för övrigtvägen. det fel lågavlönadeär manligaatt attanser
kommunalare i längden skall frånavstå löneökningar för tillrättaatt
den samhälleliga felvärderingen kvinnors arbete.av

99sou 1993:97, 131 r i Fürst, sou 1997:135.s
‘°° Fürst, sou 1997:135, 344.s
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arbeteolikaforOlika lön

tillviktig orsakolika yrkeninomarbetaroch ärkvinnorAtt män en
genomsnittlig lönSkillnaden ilönerlägrekvinnor har än.än peratt m

procent.° tillhänsynTartill 19,6uppgår attföre skatttimme man
till 12,8lönegapetyrken minskari olikaarbetarochkvinnor män pro-

utbild-egenskaperindividrelateradetillhänsyndessutomTascent.
arbets-egenskaperarbetsrelateradearbetslivserfarenhet m.m.,ning,

vifåroch näringsgrenyrkesklassarbetskrav m.m.miljö, samt en
oförklarade ochdå6Dessa ärlöneskillnad 6 procentprocent.

utbildning och arbets-avkastning påfår lägrekvinnorbero påkan att
livserfarenhet.

ochmellan kvinnorl män,DekomponeringTabell 23 Önegapetav
1991..procent,

19,6Lönegapetbrutto
Återstående för:efterStandardiseringIönegap

12,8könssammansättningYrkets
7,6egenskaperIndividrelaterade
5,4villkorArbetsrelaterade
6,2näringsgrenYrkesklassoch

tabell 2.4.1997:136,Grand, SOUKälla:

så-lägre lönerkvinnor hartill än män ärförklaringviktigEn att
varför dåkvinnoyrken. Menlågavlönade äriarbetarkvinnorledes att

låglöneyrkenkvinnordomineradeyrken av
Szulkinm förkla-lågavlönadei sin studiefinnerHultin och attav

medförklaraskanintelönerhar lägrekvinnortill än mänringen att
kvalifikationskrav,olikamedfinns i arbeten utanochkvinnor mänatt

föryrken. Riskenkvinnodomineradeide arbetarfaktumdetjust attav
såväl kvinnorföri yrketandel kvinnorökadmedökarlåg lön som

män.°3
yrke kan för-ikvinnorandelenvisarstudierandra ettFlera att

ochgenomförde Jonung1980-taletslutetlönen. Isänkaväntas av
i yrkekvinnorandelenvisarstudie ett1990 attPersson omsomen

minska med 1förväntasmedellönenkanmed 10ökar procent ca pro-
på löneneffektennegativadenocksåfannLöfström att varcent.

förhållandeiförlorarkvinnor.för Mänformarkant högre män än mer
vad kvinnorkvinnodominerade yrkeni änarbetatill andra män att

° 1997:136.Grand, sou
m 1997:136.Szulkin b, souHultin
°3 1997:136.Grand, sou1997:136;Thoursie, souAraise även .
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kvinnor.förlorar i förhållande till andra
Sammanfattningsvis beror kvinnors lägre löner delvis på skillnader

mellan könen vad gäller individ- och arbetsplatsrelaterade egenska-
Men minst lika betydelse kvinnors utbildning ochstor är attper. av

arbetslivserfarenhet värderas lägre och kvinnodomineradeän mäns att
yrken värderas lägre mansdominerade yrken.än

Anställningsförmåner

I traditionella studier löneskillnader mellan kvinnor och män tasav
ingen hänsyn till icke-kontanta anställningsförmåner. arbetstagarensI
ersättning för arbete ingår dock inte bara penninglönen ocksåutan
värdet olika förmåner, naturaförmåner och lönerelaterade för-Lex.av
säkringsrättighetenms

Anställningsförmåner
Andel kvinnor respektive förmánstagarnamän av1

Tjänstebil Telefon

VKvinnor Kvinnor
10,9% 27,5%

Fritids- Lunch
bostad

Kvinnor Kvinnor
32,6% 50,3%

Män Män
67,4% 49,7%

° Löfström, sou 1997:136.
105Detta avsnitt bygger på Granqvist, SOU 1997:136.

123



Arbetsmarknaden

tillerhåller i genomsnitt 70 94Kvinnliga tjänstemän män-procent av
branschberoende på vilkengenomsnittliga penninglön stu-somnens

anställnings-procentandelar vad gäller värdetMotsvarandederas. av
tyder på anställ-och Mycketsig mellan 2 70förmåner attrör procent.

mellan kvinnor ochökar löneskillnademaningsfönnånema män.

anställningsförmåner mellanolikaTabell Fördelningen24 av
anställda, 1991.kvinnor och män, procent,

mänFörmån Andelanställda Andelkvinnorresp.
förmånstagareförmånmed avav

MänMän KvinnorKvinnor

10,9 89,10,9 7,6Tjänstebil
22,7 77,39,82,8Företagetsvinst

72,2Bostadstörmån 1,0 27,80,4
3,9 27,5 72,51,4Telefon

30,7 69,310,2konvertibler 4,4Aktier,
6,9 32,6 67,43,3Fritidsbostad

40,0 60,020,8 31,9tjänsterabatterVaru-,
50,3 49,7Lunchförmån 33,1 33,4

Åtminstone förmån 61,3 43,7 56,346,6en

1997:136, tabell 7.1Granqvist, SOUKälla:

ochkvinnorna 61visarTabellen 47 männenprocentprocentatt avav
förmån gällervarjeförmån.erhåller minst För störreatttyp enaven

skillnadenerhåller den.kvinnorna Störstandel ärmännen än avav
anställningsförmånden endatjänstebil. Lunchförmåndet gäller ärnär

andelenungefär lika högdär andelen kvinnor män.är som
jämförtför förmånsannolikheten hakvinna minskarAtt att envara

barn min-lunchförmånen. hamed undantag för Attmed att vara man
förinteflesta förmåner för kvinnor,ha deskar sannolikheten att men

sannolikheten för inne-penninglönen destohögre ärJu är störremän.
pri-anställd i densärskiltdet gäller Atthav förmånen, män. varaav
förför alla förmånerförklaringsfaktorviktigsektorn utomärvata en

desto lägrekvinnodominerad branschentelefonförmånen. Ju är,mer
ochalla förmånersannolikheten för förekomsten nästanär merav

sannolikhetenhögrearbetsplatsen destokvinnodominerad ärär, att
förmåner alls.det inte finns några

ochanställningsförmåner tenderar ökaFörekomsten att nya an-av
färre ochKvinnor harförefaller ständigt uppstå.ställningsförmåner
sannoliktoch detanställningsförmånervärdefullamindre ärän män,

Löneskill-ytterligare.mellan könenlöneskillnademadetta ökaratt
ocksåanställningsförmånerföljduppkommer tillnader äravsom

penninglöner.skillnader imindre synliga än
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Avtalsförsäkringar

avtalsförsäk-anställningsförmåner kan ocksåicke-kontantaFörutom
Avtalsförsäk-löneskillnaderna mellan kvinnor ochringarna öka män.

träffats de centrala arbets-avtal försäkringarringar är som avom
arbets-de finns hela den svenskamarknadsorganisationerna och

ochersättningen från folkpensionkompletterarmarknaden. De
ATP.°°

individrelaterade inkomstrelaterade ochAvtalspensionerna ochär
finnsspegla de skillnader i löneinkomsterdärförkommer att som

lika för kvinnor ochoch Reglerna formelltmellan kvinnor män. är
skäl kan de ändå fårespektive avtalssystem. tvåinom Menmän av

första skiljer sigför kvinnor och detolika konsekvenser Förmän.
avtalssystem. kan få olika följder förmellan olika Dettareglerna åt

kvinnor och inte jämnt för-ochkvinnor män ärmän grupper omsom
regleravtalsområdena. det andra kan identiskt likadelade mellan För

kvinnor och därför arbets-konsekvenser för derasfå olika män att
ochförvärvsavbrott, tid i arbete, löneutvecklingmarknadsmönster

skiljer sig åt.liknande
manliga pensionärer avtalspensioner i högregenomsnitt harI ut-

belopp kvinnliga tabellen nedan.sträckning och med sestörre än

Andel med avtalspension, och belopp, kr, 1994.Tabell 25 procent,

år-66 66-69
Kvinnor Män MänKvinnor

51,1 71,4 64,6 76,2avtalspensionAndelmed
323 188338 9 417 875Kronor

1997:87, tabell 16 och tabell 32.Källa: Nyberg, SOU

situationentabellen gäller dagens pensionärer. OmUppgifterna i är
arbetsmarknaden betyder detidag pådensamma för dem finns attsom
kvinnor och i realitetenskillnaderna i löneinkomster mellan män är

vad statistiken visar.större än

fårdärför de högre lönhar högre lönMän -

helt enkelttill har högre löner kvinnor kanförklaringEn änmänatt
förkvinnor. sänka lönernaredan har högre löner Attänmänattvara

gäller absoluta kronor,kategori, det inteindivid eller ävenen omen
med vadsannolikt svårt. kan illustrerasendast relativt, Detärutan

livsmedelsbutikskedja i 1980-talet bytteslutethände när avensom

‘°"’ 1998:3.Ståhlberg Tegle, sou
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varvid endast två nivåer anställda blev kvar: butikschefen ochägare
anställdaövriga ägarbytet hade de butikerna haftFöre helsex en

flora olika tillägg för olika hierarkiska nivåer. I några butikernaav av
fick personalen behålla alla eller del relevanta tillägg efter över-en
gången. praktiken blev resultatet deI hade tillägg fick behållaatt som
dem arbetsuppgiften försvunnit. hade redan tidigareMänäven om

ficktillägg kvinnor och de behålla dem. i butikernaMenänmer en av
bort alla tillägg för kunna börja från noll. Butikschefen,atttog man

i denna butik kvinna, beskriver deras val så här:ärsom en

körde förhandling och vi börjarJa, på scratch. Så lig-atten sa
på avtalsenligalla Alla har års erfarenhet här. Dåtreger

ligger alla på lön och så kör detFörett nyttsamma race. var
mycket konstiga, olika former tillägg. fick ingen rätsidaJagav
på facket fick inte någondet och heller rätsida det. jagMen
kan tänka mig det många har det Då blirkvar. detäratt som en
väldig obalans. Chef 1997 Aurell, 1997, 19.s.

butikdenna blev lönenivån mycket jämn mellan kvinnor ochI män.
den enda butik där kvinnor hade något högre lön iDet genomsnittvar
och den kvinnorna ienda där genomsnitt arbetade fler timmarän män,

Resultatet således med den studie visarän männen. stämmer attsom
chefer förkvinnliga har betydelse de anställda kvinnornas löner. Detta

exempel talar för från noll minskarså löneskill-att startarom man
nadema mellan kvinnor och dock knappast särskiltDet lättmän. är en
uppgifi.

Hej, jag vill ha lönmer

Tillägg skapar också problem, vilket diskussion, förs blanden som en
visar.°3del Svenska Kommunalarbetareförbundets medlemmarav

idag ofta organiseratVårdarbete grupparbete. har inte be-Manär som
fattningar med fixerat innehåll eller utförliga befattningsbeskrivning-

grupporganiserat arbete skall alla medlemmar möjligheterEttar. ge
utvecklas mångsidigt, Då fel prissättadet arbets-äratt attmenar man.

uppgifter och lönetillägg för olika ansvarsuppgifter. Mange menar
också det fel premiera uppgifter leder bort från självaäratt att som
omvårdnadsarbetet. ochbeställa hämta material bör inteAtt t.ex. ge
lönetillägg, ingåbör naturlig del i arbetet. Arbetetutan som en som
helhet bör uppvärderas på grund den mångkunnighet det kräver.av

tycker det fel efterMan manliga lönemodeller:äratt att ta

‘°’ avsnitt bygger Sundin,Detta på SOU 1998:4.
‘° Fürst, SOU 1997:135.
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fetamellantjocka ochlyfta, ochsmå tjockagubbar tantersmala att"Vi har
löjligt."efter detbetalt dom ärskulle hagubbar. Tänk om

127



Arbetsmarknaden

Smutstillägg hade de har du hört talas skit- och kräks-om—
tillägg hade klätter-De och höjdtilägg och tillägg för olika
storlekar traktorer, med och påhäng. Vi har små smalautan
gubbar lyfta, tjocka och mellantjocka och fetaatt gubbar.tanter
Tänk vi skulle ha betalt efter dom det löjligt.ärom
Facklig företrädare Fürst, SOU 1997:135, 338.s.

Förutom tillägg har benägenhet gå tillatt att männen ären en annan
vanlig förklaring till högre löner kvinnormännens och haratt män
olika förutsättningar det gäller förhandlanär sig till högre lön elleratt
tillägg: De flesta går och hej, jag vill ha lön,säger det ärsom mer
killar.°° Dessutom verkar det styrka for de få bådemän ärattvara en
i butikerna och i vården. villMan ha dem kvar,gärna detäven om
kostar lite extra.

Diskrimineras kvinnor

Huruvida kvinnor diskrimineras eller inte beror påatt vadman anser
med diskriminering.man menar

Om exempel kvinnors lägre genomsnittlön kantarman som man
å sidan hävda detta uttryck för mansdominansär ochatt ettena
utveckla detta och å andra sidan kan förklara detargument, man
med kvinnors lägre kvalifikationer och dylikt, d.v.s. med tillen

könsneutral förklaring. Denna förklaring isägersynes motsats-till den första varken något kvinnors eventuella kva-sämreom-
lifikationer grund omsorgsarbete, eller kvalifikatio-av om
ner definineras utifrån manliga modeller sådantett sätt att

nödvändighet blir demännen kvalificerade.mestav
Holter, 1992, 73.s.

Man kan å sidan löneskillnader och skillnader i möjligheterena se att
karriär mellan kvinnorgöra och resultat individre-män ettsom av

laterade skillnader och individers val, å andra sidan resultatettsom av
kvinnors begränsade valmöjligheter och diskriminering kvin-som av

Diskriminering behöver inte betyda kvinnor medvetet diskri-attnor.
mineras, hindren kan resultatutan Gunnar Qvistettses som av, som
1974 skrev, tusentals små beslut beslutsfattare inbördesutanav
samverkan styrda traditionella och självklara värderingar,men av
och därför verkande i riktning.samma

Skillnader i individ- och arbetsrelaterade egenskaper mellan kvin-
och då inte förklaringarmän till kvinnorsär lägre lönernor utan en

del diskrimineringen. fårMän inte högre löner därför de harav att
internutbildning och fler underställda kvinnor, de fåränmer utan mer

internutbildning och chefer därför deär Attär manatt män. vara

°° Aurell, 1997, 22; Sundin, sou 1998:4.ävens. se
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och mansandelen i yrket högre ekonomiskt utbyte attänger vara
kvinna och kvinnoandelen i yrket. l sådant perspektiv kan löne-ett
och karriärskillnaderna återspegling kvinnors och mänsses som en av
ställning i samhälle där kvinnor och det kvinnor lägre värde-ett gör är

och detän män mänrat gör.

Negativ kvinnoeffekt

De slående resultaten de olika studier genomförtsmest inomav som
Kvinnomaktutredningens den negativa effektenär attram av vara
kvinna och den negativa effekten kvinnoandelen i yrket påav
kvinnors löner. basisPå genomsnittlig timpenning för kvinnor ochav

i kvinno- respektive mansdominerademän yrken nedangör en grov
beräkning effekter.°storleken på dessa negativaav

Skillnader i timpenning
kr i timmen16,68 ärMans- Kvinno- kostnaden attvvara

§‘§r;&#39;i‘rfe&#39;r§ty‘;‘g‘Jf‘a9r;f6ndominerade dominerade
yrken yrken med iatt ettvara man

mansdominerat yrke.
m. M MÅ W MW . M M M M WM W M.. .M W W . .i

E 8,80 /I-k
e ;ökaso.x r im

W Wä ; §,13 kr/tim§ ,EV W W W W W m Wtå ivco tW 2to"E " N gls.. x0 :CcC D:m
E 5

c

Z

från W-$...1..-..~£h‘446‘§,..Källa: Beräknat Grand, SOU 1997:136, tabell 2.1.

o Med kvinnodominerat 67-100 de anställda i yrket kvinnoratt procent ärmenas av
och med mansdominerat 67-100att ärprocent män.
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skillnader mel-ellerindivid-tagits tillinteharHänsyn
mansdo-respektivekvinno-yrkenakvinnor ochlan ärutövermän, att

Å avtals-anställningsförmåner ochingår intesidanminerade. andra
i lönen.pensioner

effektennegativauppgår denkvinnodominerade yrken attl av va-
andeleneffektennegativatimme.kr Denkvinna till 5,13 avperra

kvinnodomineradeiocksådrabbar Meni yrket mänkvinnor män.
kvinnliga arbetskamrater.sinagenomsnitt högre lönhar iyrken än

yrke kostarmansdomineratiistället förkvinnaAtt ettmanvara
yrken kan dramansdomineradeiKvinnorkr i timmen. nytta8,80 av

får lägre lönkvinnliga,värderadehögreyrkenmanliga änäratt men
där.än männen

för i mansdo-yrke iställetkvinnodominerati ettAtt ettvara man
mellanskillnadeni timmenkrkostar l 1,55dyrast. Detminerat är

såledesKvinnoandelen ståri bilden ovan. ävenstaplarnade två grå
i timmenkrdet billigare 7,88kvinnornadyrt. För ärmännen -

vita staplarna.tvåmellan deskillnaden
innebärkvinnodominerat yrkeoch hakvinnabåde attAtt ettvara

yrke.mansdomineratikr lägrelönen 16,68 än ettär attav vara man
möjligheterlöner och mindrelägrehur kvinnorsBeroende att

för-till olikaförklaras, leder dettatillförhållandekarriär i mänsgöra
utesluteråtgärdernaochförklaringarnade olikatill åtgärder.slag Men

familjeorienterade, harkvinnorproblemetvarandra.inte Om ärär att
Kvinnor harändra sig.självakvinnornautbildning, måstefel osv.

och idag pålång tidunderutbildningsnivåsin ärockså höjt avsevärt
kraftigt kanfödelsetalen idag gårAttgå om männen.väg att ner

blirfamiljeorienterade detmindreblir närkvinnortolkas attsom
organisationernaiställetarbetsmarknaden. ärMenarkärvt attman

Organisationer-utbildar sig.kvinnorinte meddeträckerproblemet att
möjlig-likaför kvinnor medkarriärstegarockså skapamåste storana

löneroch få högrebli cheferjobb,till bättreheter byta attettatt som
möjlighetererbjudasoch kvinnoreliminerasmåsteHindermännen.

resultatsituationenUppfattarvillkor ettpå män. sommansomsamma
ochbåde kvinnormaktförhållanden måste mändiskriminering ochav

måste ökaMedvetenhetendiskriminering förekommer.tillstå att om
könssegregera-och vertikalthorisontelltdenskaparde processer som

lönerhar lägretill kvinnorleder änarbetsmarknaden ochde attsom
man.

manligtochkvinnligtproducerasarbetsmarknadenPå

deltar påharvärderingar dedepräglasArbetsmarknaden somsomav
anställningsförhållan-ochkarriärmöjligheterarbetstider,den. Löner,
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den kan därför del den sociala konstruktionen kvinn-ses som en av av
ligt och manligt. Socialt kön skapas och återskapas kvinnor ochav

i pågående och har sin grund i arbetsdelningenmän mel-en process,
lan kvinnor och i familjen och på arbetsmarknaden.män Hur proces-

utformas förhärskande föreställningar vadavgörs ärsen av om som
kvinnligt respektive manligt. Kvinnor konstrueras mödrar, famil-som
jeorienterade, ambition och vilja bli chefer, medan kon-utan att män

yrkesorienterade, med och karriärambitio-strueras som engagemang
Föreställningarna konstruktionen, fördelningen och värde-styrner.

ringen olika arbetsuppgifter. signalerarDe samhälleligaav normer om
vilka möjligheter erbjuds och vilka inte erbjuds, vilka valsom som
han och hon förväntas och de begränsningar köngöra Styrkan iutgör.
dessa föreställningar avspeglas i hennes deltidsarbete och hans hel-
tidsarbete och i kvinnors och olika möjligheter tillmäns avancemang,
intemutbildning osv.

innebär kvinnorsDet och löner och karriärmöjlighetermänsatt
inte bara resultat sådant kompetens, utbildning,är ett av som engage-

dvs. produktivitet- de också resultat sociala praktikerär ettmang, av
och värderar kvinnors kompetens lägre än mäns,normer som som
bedömer kvinnors och beteenden olika och tilldelar kvin-mäns som

och olika positioner arbetsmarknaden. Till könsneu-männor synes
trala i rekrytering, intemutbildning, befordran och lönesätt-processer
ning får könsspecifika konsekvenser.

13l



Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i korthet

kvinnors lönearbete kon-1960-talet och fram till 1990 ökadeMellan
minskade. 1996 andelen sysselsattamedantinuerligt, männens är

så lågpålåg haftSvenska har aldrig1970-talet.kvinnor lika mänsom
sysselsättning.

"hemmafruar". Andelen idag 3kvinnorna1970 30 ärprocent avvar
så många arbetslösa kvin-det finns dubbeltvilket innebär attprocent,

hemmafruar.somnor
ensamståendePå oftaremödrar1970-talet lönearbetade än samman-

gällde invandrade kvinnor. Idag detmödrar. Detsamma ärboende
tvärtom.

bidrar till minska könssegregeringenkvinnor ochinvandrade män att
oftarepå Invandrarkvinnor arbetararbetsmarknaden. änden svenska

oftare itypiska "mansyrken" och invandradekvinnor i mänsvenska
"kvinnoyrken".

journalist och ekonombiolog, kemist, jurist, ärveterinär,Läkare, ex-
på kvinnor ökat kraftigtyrken där andelenempel manligt dominerade

också järnvägsexpeditör ochpostiljon,Det gällersedan 1970-talet.
Medförblir segregerade.finmekaniker. Men de yrkesgruppernastora

år,hundrafemtiohundra, kanske in-takt skulle det minstnuvarande ta
könssegregering.arbetsmarknadhar utannan en

ofta i offentlig sektor, därsärskild arbetsmarknad,Deltidsarbete är en
Mångamånga dem vill ha läng-utbildning arbetar.kvinnor med kort av

arbetstider.re

heltidsarbetslösa, betydligt fler kvinnorgrad ärMän i högreär men
söker heltidsarbetearbetslösa kvinnor ochdeltidsarbetslösa. När män

Kvinnorheltidsarbete mycketsannolikheten för större.män attär
istället deltidsarbeten.erbjuds

på arbetslöshet ocharbetsmarknaden vad gällersituationKvinnors
förhållandeförsämrats i tillförefaller inte ha mänssysselsättningsgrad

på 1990-talet.

ensamstående föräldrar ochutbildning,Kvinnor och med kortmän
svårare påfått arbetsmark-allt situationinvandrargrupper harstora en

karriärmöjligheter harmed godavälutbildade kvinnornaden medan
både på familjen.arbetet och ijämställdhetssträvandenanytta av

På kvinnliga cheferarbetsplatserna finns inga över-43 procent av
på chefer.finns inga manligahuvudtaget, 5 procent

egenska-Föreställningarna vilkaChefsjobb förknippas med män. om
existerande föreställ-medchef skall besitta överensstämmerper en

svårare förför kvinnor män attmanlighet. Det än göraningar ärom
fårchefer de lägre lönerkvinnor blirkarriär, bli chef och hög lön. När

an man.
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På kvinnodominerade arbetsplatser har männen större chans bliatt
chefer påän de skulle ha haft mansdomineratett jobb. För kvinnor
tycks det flertvärtom: kvinnor svåraredesto har de bli che-attvara
fer. Kvinnliga fåcivilingenjörer sådankvinnor har utbildning har t.ex.
större chans bli cheferatt kvinnligaän någotcivilekonomer fler utbil-
dade kvinnor, vilka i sin har bättretur möjligheter kvinnligaän jurister
och samhällsvetare ännu fler kvinnor. Men i samtliga fall kvinnorsär
chanser lägre än mäns.

påKvinnor befattningsnivåernade högsta har högre utbildning än män
på nivå.motsvarande

Manliga chefer ofta giftaär med chefer. Kvinnliga chefer oftareär ännu
gifta med chefer.

Av de manliga koncerncheferna har fjärde hustru hem-ärvar en som
mafru, hälften harnästan hustru även hon chef.men ären som
Forskning påtyder kvinnligaatt chefer med sig andra uppåttar kvinnor
i organisationen. Kvinnliga anställda tjänar pålönemässigt haatt
kvinnliga chefer. För spelarmän det ingen roll.

Den genomsnittliga skillnaden mellan kvinnors och timlönermäns är
knappt också25 Man kanprocent. kvinnornassäga att genomsnittliga
timlön 80är procent männens.ca av

För påtycks stark ställningmän arbetsmarknaden har sambanden
påmed stark ställning äktenskapsmarknaden. Yrkesmässigt fram-en

gångsrika giftamän och giftaär framgångsrika.män yrkesmässigtär-
sådantFör kvinnor ñnns inget samband.

Föräldraledighet påverkar lönen såvälnegativt för kvinnor män,som
förmest män.men

Skillnaderna i lön mellan kvinnor och kanmän inte förklaras med olik-
heter i utbildning och arbetslivserfarenhet. Utbildning och arbetslivs-
erfarenhet lönar försig bättre förmän än kvinnor.

En hög Ävenandel kvinnor i yrke lågett ökar risken för lön. imän
kvinnodominerade yrken drabbas.

Lönerna lägre iär kvinnoyrken i likvärdigaän mansyrken. Att vara
kvinna i kvinnodomineratett yrke innebär lönenatt 16,68 kr lägreär i
timman för iän mansdominerat.etten man

47 kvinnornaprocent och 61 procent har minstmännenav av en an-
ställningsförmån. Fler kvinnor förmån.män än har varje enskild Jäm-
ställdheten det lunchförmånär störst när gäller och skillnaden störst
för åttatjänstebilar. Mer än tio tjänstebilar körs män.av av
Kvinnor och påtycks befinnamän sig olika arbetsmarknader, där

kännetecknasmännens finnsdetatt avancemangsmöjligheter,av me-
dan kvinnors kännetecknas sådanaatt saknas. Detta gäller ävenav
när och kvinnor har jobb, hos arbetsgivare.man samma samma
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Välfárdsstaten7

delsbetyder härvälfárdsstaten.skall handla DetavsnittDetta po-om
för-transfereringarnasekonomisk makt, delsochmakthavarelitiska

ochmellan kvinnordelning män.

makthavareekonomiskVem är

chefer eller styrel-högadefinieras oftamakthavareEkonomiska som
gäller 1985 årsnäringslivet.privata Deti detsemedlemmar t.ex.

svenska maktsystemetdetkonstaterarMaktutredning, där attman
makten och denekonomiskamaktblock, dendomineras två storaav

makten.‘ ekonomiska maktenoriginal, där denkursiv ipolitiska
definition ekonomis-sådannäringslivet. Medprivatafinns i det aven

imakt. 229ekonomisk En VDkvinnor ingenmakthavare harka av
i deledamöternakvinna ochföretag 3börsnoterade är procent av

kvinnorstyrelserföretagensbörsnoterade är
harbeslutekonomisk makt. Deraspolitiker har avgör-Men även

vilka iutformas,ekonomiska regelsystemenför hur deande betydelse
mellan kvinnorfördelasför hur inkomsterbetydelsesin har stortur

omkringmotsvaradefinansierade bidragenoffentligtoch Demän. en
inkomster samt-kvinnorstill 1994.år 1992 Avfjärdedel BNP perav
från välfärdssta-medeltalkom i 39år 1994liga åldrar, 0 år - procent

procentoch 30männensten av
vilkenundersöka iintresseradeinledningsvisvi ut-Här attär av

den ekonomis-positioner därde formellakvinnor finns påsträckning
riksdag ochregering,vi börjar medutformas ochka politiken att se

utskott.

1990:44, 305.sou s.
2Hultbom, 1997:135.
3 tabell 10.Nyberg sou 1997:87,
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Regering och riksdag

Ofta framhålls ledarrollen, liksom chefsrollen tidigare påpe-att som
manlighetenkats, innehållsligt och hiearkiskt konstruerad utifrånär

Föreställningar manlighet med existerande före-överensstämmerom
ställningar vilka egenskaper ledare bör besitta. Samtidigt utgörom en
föreställningar kvinnor ofta vilket innebär finnsdetmotsatsen, attom

motsägelse i kvinna och besitta ledaregenskaper.atten vara
Även politikerrollens innehåll och position konstruerad utifrånär

manligheten. ledarrollen innehållsligtAtt och positionellt har sin bas i
manligheten hindrar dock inte kvinnor idag finns i dessa positio-att

dvs. politikerrollen går förändra.att attner,
Efter det första val då kvinnor kunde delta år 1921 utsågs fem

kvinnor och till375 riksdagen. Länge kvinnoandelen låg.män En-var
dast 13 ledamöterna kvinnor under tvåkammarriksdag-procent av var

sista år, efter1970. Men 1973 års val andelen till 20överstegens
Åroch i och med valet 1985 till 30 1988 detprocent över procent. var

dittills framgångsrika valet kvinnorepresentations synpunkt,mest ur
då det resulterade i 38 riksdagens ledamöternärmareatt procent av

kvinnor. Med tanke på den stabila uppgång skett sedan denvar som
allmänna införande därför valetrösträttens 1991 bakslag,ett stortvar

procentandelen kvinnor sjönk då till 33 den nuvarandeI riksdagen
kvinnorhösten 1996 ledamöterna44är procent av

förstaDet kvinnliga statsrådet ekonomvar
förstaDen kvinna utsågs till statsråd ekonom och kundesom var

dessutom påverka den ekonomiska politiken. Karin Kock blev fil. dr.
vid Stockholms högskola 1929, docent 1933 och ingick 1933-1937 i
ledningen för den undersökningen angående Sveriges national-stora

Åreninkomst. 1938-1946 hon t.f. professor i nationalekonomivar
och erhöll professors1945 aprilI 1947 utnämndes hon till kon-namn.
sultativt statsråd med uppgift inom regeringen biträda vid hand-att
läggningen ekonomiska frågor. Följande år blev hon folkhushåll-av
ningsminister och kvarstod dennapå till departementetspost

1949-19507avveckling vid årsskiftet
till valetFram 1973 hade Sverige endast haft fem kvinnliga stats-

råd. Då utsåg Olof Palme kvinnor. Liksom de tidigare kvinnligatre
regeringsmedlemmarna utnämndes de till konsultativa statsråd, dvs.

Alvesson sou 1997;135.
5Bergqvist 1994, 33ff.s.
° Wängnerud sou 1997:114.
7Nationalencyklopedin.
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Birgitta Dahl framför riksdagens 141 kvinnliga ledamöter.
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departementsde inte chefer för Därefter antalet påvar stegegna
1980-talet till fem eller statsråd och några fick försex ansvar egna
departement. 1991 ökade antalet till åtta och Sverige fick sin första
kvinnliga finansminister, Wibble.Anne Med henne ökade också an-
talet kvinnor bland de politiskt tillsatta tjänstemännen på finansde-

från noll till fem femton. Idag hälftenpartementet statsrådenärav av
kvinnor, vilket internationellt ovanligt många.ärsett

anledningEn till det så lång tid innan andelen kvinnoratt itog
riksdagen ökade, dit ofta gick via meriterandevägen tjänstatt ivar
partiet Det hinder for kvinnorna eftersom få hadeett stort sådanavar
positioner. kom iställetDe ofta ifrån partiernas kvinnoorganisationer
eller idag.hade varit aktiva lokalt. Detta gäller även

Innehållsligt och positionellt har det politiska ledarskapet konstru-
i manliga idag ändå deterats politiska ledarskapettermer, är be-men

folkat kvinnor. harDetta inte skett ansträngning. Kvinnoorga-utanav
nisationer har ihärdigt pläderat kvinnorepresentation.för utökad
Föreningen Kvinnolistan aktiv redan 1920-talet och Kom-var
mittén 1936.för ökad kvinnorepresentation bildades Nätverket
Stödstrumpornas hot bilda kvinnopartiatt exempel påett är ettom
samverkan mellan outsiders och insiders resulterade i ettsom
kraftigt opinionstryck de politiska partierna motarbeta nedgång-att

val.efter 1991 årsen

Har kvinnorna någon ekonomisk makt

Andelen kvinnor i regering och riksdag har således ökat. hurMen är
det med makten Har kvinnorna någon makt och särskilt ekonomisk
makt finns.vanlig uppfattningEn det i utskottenär maktenatt är
Det dröjde innan kvinnorna kom i utskotten. Kerstin Hesselgren,
Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot, fick årtionde påvänta ett

bli ordinarie ledamot. Kvinnoandelen i utskottenatt har i regel varit
något lägre i riksdagen helhet,än de tycks ha varit relativtsom men

foreträddaväl i de utskott ansågs viktigast fram till och medsom
1970-talet. Man måste dock ha i minnet andelen kvinnor dåatt var
mycket låg. Jämfört med tvåkammarriksdagens tid har kvinnorepre-

: Bergqvist 1994, kap.
Palme, 1969.

O Bergqvist, 1994.
Hedlund, sou 1997:114.

‘Z Palme, 1969, 66.s.
Hedlund, sou 1997:114.

MPalme, 1969; SOU 1990:44; Bergqvist, 1994.
5 Bergqvist, 1994.
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liggerkvinnor i utskottenoch andelenutskotten ökatsentationen i
riksdagen.andel iparitet med derasidag i

demokratier poli-och denmaktenuferdige1 Det attmenar man
kvinnornaVertikaltfördelas efter kön.verksamhetentiska attgenom

kvin-och horisontelltpolitiskalägrekvar attposterstannar genom
social- och kultur-områdenmjukaspecialiserar sig somnorna

ekonomi och teknik.hårda områdenpolitik och männen som
Wängnerud kvinnorDiskriminerasdetta beror på.undersöker vad

utveck-frågor studerarekonomiska Honsigvill de inteeller ägna
till vilkainriktade utskott,i ekonomisktkvinnorandelenlingen av

Inledningsvis konsta-näringsutskottet.ochfinans-, skatte-hon räknar
de endaLeijon sfp och GretaWibble Anna ärhon Anneterar att

iordförandeposternaordförande- eller viceinnehaftkvinnor som
de endaJohansson sGradin och BirgittaAnita s ärfinansutskottet.

Skatteutskottetnäringsutskottet.positioner imotsvarandevarit isom
vice ord-ordförande ellerkvinnligsig någonhaftintehar ännu vare

förande.
undersökta utskotteni deutskottsledamöterkvinnligaAndelen tre

totalt,utskottenlägretilluppgår 35 Det änärprocent.sammantaget
kvin-Andeleni riksdagen; 44densammadär andelen procent.är som
eko-vilketmotioner, medekonomiskaskriver attmenasnor som

behandlas imotionermotionsrubriken, andelennomi ingår i som
kvinnor och andelenskrivnanäringsutskottenochfmans-, skatte- av

ekonomiska frågorintresseradede ärkvinnor äratt avuppgersom
betydligtutskotten,kvinnoandelen i delika högaungefär tre mensom

ekonomisk politikWängnerud ärandelenlägre ettattmän.än menar
utskottsplace-tillriksdagen bådemaktområde imanligt serom man

intresseområdentill ledamöternasmotionsskrivande ochringar,

områden"hårda""Mjuka" och

omsorgsfrågor ochsociala ellermjukainriktningKvinnors mot
forskare be-vissaoch tekniska harekonomiskahårdapåmäns av

därstereotypiseringmarginalisering ellerexempeltecknats ettsom
områden. Andra fors-fast vid vissatill och lästshänvisatskvinnor

dessa områ-positioner inompolitikerskvinnligahävdatkare har att
utformning bådevälfárdspolitikenseftersomvalvarit strategiskaden

för kvinnorsavgörande betydelselokal nivånationell och är av
livsvillkor. för ochkvinnornas intresseDärtill kommer.konkreta att

° Haavio-Mannila m.f1., 1983.
H Wängnerud, SOU 1997:114.
S 31.Wängnerud, sou 1997:114, s.
9 1990:44, 95.Hirdman, sou s.
2°Bergqvist, 1994.
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koncentration till dessa områden också förknippatär med derasnära
kompetens.yrkesmässiga

På central nivå, i regeringen, har antalet kvinnliga statsråd och bi-
trådande statsråd fram till idag varit högst i Socialdepartementet med

kvinnliga statsråd och biträdandetre statsråd, medan närings-sex
tidigare industri- och försvarsdepartementen inte har haft något
kvinnligt statsråd. Skall det betraktas uttryck för kvinnorsettsom
marginalisering Det tveksamt. inomär Det socialdepartementetär

mycket den svenska välfardspolitiken utformats och mångasom av
tunga har varit socialministrar,män bl.a. Gunnar Sträng, Sten
Andersson, Torsten Nilsson och Gustav Möller. Socialdepartementets
budget 1995/96 dubbelt sånästan arbetsmarknadsdepar-storvar som

kom andra plats. Näringsdepartementetstementets, budgetsom var
endast socialdepartementetets.knappt 20 procent av

Socialpolitik kan ha två huvudinriktningar:sägas inkomstöverför-
ingar vård och social service. På Socialdepartementetsamt represente-

dessa inriktningar två utskott: socialforsäkrings- och socialut-ras av
skotten. dem harl kvinnorna länge varit väl företrädda. Socialförsäk-
ringsutskottet bereder ärenden rörande bl.a. pensioner, föräldrapen-
ning, sjukförsäkring och studiestöd. kanMan möjligen det ettse som
utskott behandlar mjuka frågor, de beslut där fattassom men som

hard cash avgörande forrör tillståndet iär medborgarnassom port-
Socialutskottet beredermonnäer. ärenden rörande barn,omsorg om

ungdom och äldre, hälso- och sjukvård, stöd barnfamiljer med mera
områden brukar betraktas mjuka. kvinnosynpunktUrsom som-

kan emellertid också dem hårda ekonomiska frågor,man se som
liksom kan Socialdepartementet kvinnornas närings-man se som
departement, eftersom de frågor diskuteras i socialutskottet delssom
handlar kvinnors arbetsmarknad, dels den sociala infrastrukturom om

underlättar kvinnors lönearbete.som

Kommittéer och statliga styrelser

deltaAtt i kommittéarbete viktig möjlighet tillär politiskt inflytan-en
de. SverigeI har kommittéväsendet tradition stark ställning iav en

beslutsprocessen.den politiska Mellan 1925 och 1975 ökade kvin-
andel ledamöterna från omkring till l lnornas procentav runten pro-

1986 andelen 18 idagcent. uppgår den till 36procent,var procent.
Trots dessa framgångar vad gäller kvinnors delaktighet i utrednings-
arbetet mansdominansen fortfarandeär stark bland ledarna för kom-

2 Hedlund, sou 1997:114.
22 ÅrsbokRiksdagens 1994/95.
23Bergqvist 1997, 2301s.
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hadekommittéer, eller 356 årmittéerna. Enbart 72 20 procent, av
ordförande. andel deltagarna i kom-kvinna En1996 storsom aven

Också dennasakkunniga eller forskare.mittéer är experter, t.ex.
andel kvinnor genomsnittet.har lägre änengrupp

kvinnorepresentationsutredningens förslag beslutade riksdagenPå
föri statliga styrelser årligen ska redovisaskönsfördelningenl988 att

redovisning visar mellan och 1996 ökaderiksdagen. 1986Denna att
Liksom i fallet med kommit-kvinnorfrån tillandelen 18 43 procent.

andelen kvin-ordförandepostema i regel tillfallithartéerna män, men
ökade från tillordförandeposterna l 1 29 procent.nor

statsförvaltningen ingår rad länsnämnderregionaladenI somen
länsarbetsnämnder och länsskolnämnder.länsbostadsnämnder,t.ex.

regional nivå hari statliga myndigheter påKvinnorepresentationen
lägre takt den centrala nivån.markant, i något påockså ökat änmen

och årår 1986 36 1996.Andelen kvinnor 15 procentprocentvar
mycketolika län och mellan olikaSkillnaden mellan ärtyper av organ

finns i Blekinge län medandelen kvinnor 25lägstaDenstora. pro-
andelen kvinnor.län hade med den högstaJämtlands 45 procentcent.

varit i forsäkringskassornas styrel-representerade har kvinnornaBäst
skogsvårdsstyrelserna.och isämstser

fackföreningarnaKvinnorepresentation i

ekonomisk-politiskafackföreningarna inte del denTrots äratt en av
Fack-riksdag och utskott de här.makten på sätt tas uppsomsamma

fördelas mel-betydelse för hur inkomsterföreningarna har också stor
låglönegrupper ochsatsningar påkvinnor ochlan män t.ex. genom

särskilda kvinnopotter.
representation har gått långsammareUtvecklingen kvinnorsav

partierna. genombrottpolitiskafackföreningarna i de Meninom än ett
positionerflera kvinnor högal980-talet. Då utsågsägde underrum

i respektiveandelen kvinnor ökadeochbåde inom LO och TCO or-
styrelse.representantskap ochganisations kongress,

Sverige.organisationsgraden hög i 83fackligaDen är procent av
i högreorganisation. Kvinnor gradanställda med i fackligalla ärär en

arbetarkvinnornaorganiserade.fackligt 87 ärän männen procent av
Bland tjänstemännenochorganiserade 83 ärmännen. mot-procent av

för kvinnorna och försvarande siffror 7785 männen.procentprocent
med i facket har ökat kraftigt under 1960-Antalet kvinnor ärsom

ökade arbets-vilket har samband med kvinnorsoch 1970-ta1en, ett
antalet kvinnliga ochMellan och 1996 harkraftsdeltagande. 1990

24 Bergqvist, SOU 1997:135.avsnitt bygger påDetta
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manliga medlemmar i minskatLO och antalet i TCO minskatmän
något, vilket beror den minskade sysselsättningsgraden. Idag utgör
kvinnorna hälften LO:s medlemmar, eller 46nästan procent,av me-
dan de i majoritet i TCO, 60 likheterTrots i organisations-är procent.
grad skiljer sig kvinnors och förbundstillhörighet hel del.mäns en
Förbundstillhörigheten avspegling den könssegregeradeär en av ar-
betsmarknaden. Mycket få fackförbund liksom få yrken har nå-en
gorlundajämn könsfördelning.

andelen kvinnorUtvecklingen i fackföreningarnas beslutandeav
betydligthar gått långsammare medlemsutvecklingen. Iän ta-organ

bellen nedan har kvot bildats mellan andel bland med-männensen
andellemmarna och deras i beslutande kvot betyderEn 1 attorgan.

andelen bland lika andelenmän ärrepresentanterna mänstor som
bland medlemmarna. andel betyderEn 1över män är överrepre-att
senterade bland framgårSom tabellen harrepresentanterna. mänsav
överrepresentation varit lägst bland kongressdelegaterna. l represen-
tantskapet och i styrelserna har överrepresentation minskatmäns
mellan idag. gäller1975 och Det särskilt LO:s representantskap och

ingenstyrelse. styrelsen fanns kvinna1 1975.

blandTabell Andel kvinnor medlemmarna,26 mänsprocent, samt repre-
kongress, representantskap och styrelse förhållandesentation 1 i

till andel medlemmar, LO och TCO

Medlemmar Kongress Representantskap Styrelse
LOLO TCO TCO LO TCO LO TCO

1,321975 34 49 1,59 1,42 1,65 1,69-
1,321985 43 1,4257 1,51 1,51 1,63 1,91

1996/97 1,1546 60 1,33 1,31 1,35 1,53-
LO:s 1981och 1996.kongresserhölls1971,
Källa: Beräknat från Bergqvist 1997, tabell

Med tanke på harTCO rykte sig kvinnovänligtatt attom vara mera
LO, det möjligen överraskande resultatän är männensett över-att

representation idag inommindre innebärLO TCO. i for-Detär än att
hållande till sin andel bland medlemmarna kvinnornaär sämre repre-
senterade inom iTCO LO.än

bli chefitjéinstemanLättare VD i intresseorganisationän

slutbetänkandet frånl utredningen kvinnorepresentation Var-om —
damernas, pekadeSOU 1987:19 vikten synlighet.annan man av—

Synliggörande, dvs. ifrågasättande enbart ledare, harmänett av som
haft betydelse för ökningen andelen kvinnor inom politiken.stor av
Även fackforeningarna ställdes fördå första gången på allvar till svars
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sina krav på jämnare könsfördelning bland deoch skärptestaten en
organisationerna föreslog till statliga styrelser.ledamöter Den nya

fick omedelbara effekter.skärpta inställningen
kvinnligasynliga delarna organisationerna har dendeInom av

kontinuerligt ökat, det fortfarande bitrepresentationen även är enom
kan dockandelen kvinnor medlemsandelen.kvar tills Manmotsvarar

utsträckning jämställdheten organisatio-i vilkenundra genomsyrar
nerna.

det inte står så väl till med jämställdheten itecken påEtt att orga-
praktiskt samtliga chefstjänstemän i intresse-nisationerna är att taget

Intresseorganisationer bredare begrepporganisationerna är män. är ett
politiska partier,fackföreningar, dit räknas ocksåenbartän t.ex.

organisationer idrottsför-arbetsgivarorganisationer, humanitära och
fattar lederi intresseorganisationer beslut,bund. Chefstjänstemän

intresseorganisation; för för-verksamheten ioch samordnar svarar
och organi-intressebevakning och information; planerarhandlingar,

fortbildning; organisationen ochrekrytering och representerarserar
o.dyl.utredningar, uppvaktningar, remisserdess medlemmar i För-

förhandlingschef,förbundsdirektör, förbundsordförande,bundschef,
organisationschef räknas i kate-kanslichef ochgeneralsekreterare,

gorin.
chefstjänstemän i intresseorgani-Enligt undersökningSCB:s var

kategori hade lägst andel kvinnor Påsationer den 4 procent.som —
verkställande direktörer, verkschefer m.fl. medandra plats kommer 9

procent. för kvinnor bli chefstjänstemän ialltså svårareDet är att
politiskaintresseorganisationer, dvs. bland i fackföreningar ochannat

verksamhetscheferbli verkställande direktörer,partier, än att m.m.
riktigt kanföretag eller myndigheter. Om dettavid ärstörre man

genuint intresset för faktisk jämställdhetundra hur är.

Påverkas politiken,
fler kvinnor i politikenoch i så fall hur, av

medför annorlunda politikHuruvida fler kvinnliga politiker ären om-
i allmän politisk debatt. Mångadiskuterat både bland forskare och

perspektiv kvinnors insatser inom politi-i historiskt haratt ettmenar
haft avgörande betydelse för kvinnor och barn.ken män

politiskt aktiva tidigt har de årens forsk-kvinnorAtt senastevar
myllerkring svenska kvinnorörelsen visat. fannsning den Det ett av

aktivitet i kontrastorganisationer och kvinnlig politisk står skarpsom

25SCB, 1997, 106.s.
2°SCB, 1997, s.
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fogliga kvin-forskning ofta förmedlat-tidigaretill den bild avsom
facklig organisering ochsina partier,noförbund följer ensvagsom

fram visarmotbild börjarverksamhet i övrigt.obetydlig En växa som
i de vari-de skilda områden,varit aktivakvinnor har mestmestatt

former.erande frågor och
for det första debetydelse for politikenhar haftKvinnor attgenom

ipolitiska dagordningen. Kvinnornafrågor denfort stötteupp nya
formulera,inte ville/kundevardagsliv på problemsina männensom

ikunde gälla maktenfinna lösningar på.mindre Det överän pengarna
moståndmanlig försörjare, manligtfamiljen, frånvaron motenav

barnbegränsning, hem-prostitution, behoveti lönearbete,kvinnor av
olikatillsyn frågororganisering, barnensarbetets sättsomosv. -

relationen mellan könen,kvinnors villkor ochaktualiserade ett per-
plan."samhälleligtsonligt och/eller

for tillkomsten lagenviktig rollspeladeKvinnor t.ex. somaven
giftermål och havande-kvinnor grundförbjöd avskedande avav

påtryckningar låg bakomdet kvinnornasoch sannoliktskap somvar
och intemoderskapspenningen direkt till modernutbetalabeslutet att

gjorde ocksådet i övriga Defadern, vilket Europa.till gängsevar
likalönsfrågorna.behörighets- ochiinsatserstora

och ienkelt dela kvinnorinte någotkan mänMen sätt uppman
intressedim-olika intressen. Konflikt- ochmedenhetligatvå grupper

klass, etnicitetbeskrivas i kön,sällan enbartensioner kan termer av
flera egenskaper. Kvin-samtidigt bärarevarje individ äretc. utan av

kan tänkas haLO eller socialdemokraternafrånoch ettmän t.ex.nor
generella välfärdsstaten,försvara denintresse attgemensamt menav

Ävenvad främst ska prioriteras.uppfattningarha olika omom som
flerkan uttala vilka förändringarmed säkerhetinte förhandpå oss om

i besluten, så kanpositioner innebär för innehålletledandekvinnor
ökar möj-kvinnors ökar såfastställamed säkerhet när närvaroatt

intressen.kvinnor driva sinaligheterna for att
be-ledande positioneröka andelen kvinnorefterAtt sträva att

uppsättningsärskildfrån kvinnor hartyder inte utgår attatt enman
uppmärksamhet till vissabegränsa sinde kommerintressen, att att

endast kvinnor ellerdespecifika frågor, sär-attrepresenteraratt en
liksomkvinnorblir resultatet deras Tvärtom,skild politik närvaro.av

politisk övertygelse,flera olika bl.a. efterskiljer sig sätt,män,
kvinnor med-etnicitet och därförklasstillhörighet, yrke, representerar

hälf-eftersom kvinnorMenborgarna på utgörsätt män.samma som

27 1997:113.Carlsson Wetterberg, sou
2 1997:113; Ohlander, 1997.Wetterberg, souCarlsson
2°Palme, 1969, 91.s.
3° 215r.Bergqvist, sou 1997:135, s.
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befolkningen och hälften medborgarna, kvinnorbör innehaten av av
hälften de positioner bl.a. utformar de regelverk avgörsomav som

fördelashur offentliga medel skall och användas.
den mån kvinnliga politiker och ledare har olika bakgrunderl och

erfarenheter sina manliga kollegor, kan de också vidga debattenän
Utifrån sinaoch beslutsunderlaget. erfarenheter kan kvinnor erbjuda

andra insikter, introducera överväganden och frågeställningar. Ettnya
exempel barnomsorgens och kvinnojourernas utbyggnad iär attpar

olika kommuner under 1980-talet visar sig hänga med ande-samman
kommunalpolitiken.len kvinnor i ökat kvinnorEtt iengagemang av

facken självainnebär kvinnorna med och bestämmer hur löner-äratt
arbeten.och synliggörande kompetens i kvinnorssätts ettna av

Välfárdssamhällets framväxt

fattigasteFrån ha varit länder under första hälftenEuropasatt ett av
bli1800-talet har Sverige utvecklats till rikt välfärdsland. Ettatt ettav

viktigt inslag i denna har varit växande andelattprocess en av sam-
hällets har tagits hand det offentliga kommuner,stat,resurser om av
landsting. har sedan for producera tjänsterDessa använts attresurser
i offentlig regi utbildning, hälso- sjukvård,och barnomsorg, äldre-

de har också för transfereringar, främstm.m.. Men använtsomsorg
till de icke yrkesverksamma i form pensioner, barnbidrag, bostads-av
bidrag, arbetslöshetsunderstöd Från ha utgjort mindre 10änattm.m.

vid sekelskiftet har de offentliga utgifterna ökat tillBNPprocent av
1990-talet.70 i börjanöver procent av

tycks finnas klar tendens de offentliga utgifterna har gåttDet atten
från utgifter varit lika för alla till alltmer riktasgenerella att motsom
särskilda åldrar. Tabellen nedan visar hur de offentliga utgifterna för-

kategorier;delar sig olika nattväktarstat, livscykelomfördelningar,
riskförsäkriitgar stöd till genuint föroch åren 1920, 1950 ochsvaga
1990.

Med nattväktarstat utgifter för allmänna offentliga tjänster,avses
försvar samhällsskydd och rättsväsende. livscykelomfördelandeIsamt
utgifter föräldraförsäkring, barnbidragingår och bidragsförskott, dag-
hem och fritids, utbildning, studiebidrag, ålderspension, delpension

utgifter för riskförsäkring ingår sjukförsäkring,och äldreomsorg. l ar-
förtidspension, arbetslöshetsförsäkring inklusi-betsskadeförsäkring,

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och sjukvård. stöd till deKAS, lve
ingår utgifter för högkostnadsskydd sjukvård, handikapper-svaga

Hedlund, sou 1997:114.
’2 sou 1997:135.Fürst,
33 bygger Ohlsson, SOU 1998:3.Detta avsnitt på

144



SOU l 998:6 Betänkande från Kvinnomaktutredningen

sättning, vårdbidrag, bostadsbidrag och socialbidrag, pensionstill-
skott, biståndKBT, och flyktingmottagning.

Tabell Jffentliga27 De utgifterna Sverige l 920,i 1950 och 1990, procent.

1920 1950 1990
Nattväktarstaten 41 16
Livscykelomfördelande 30 38 45
Riskförsäkring 13 14 30
Stödtill de 6 6 9svaga
Summa 100 100 100

Källa: Ohlsson, SOU 1998:3.

framgårDet klart itattväktarstatsutgifterna realtivt minskatatt sett
kraftigt, medan de livscykelomfördelande utgifterna och utgifterna för
riskförsäkriitg, har ökat tiden. Tabellenöver visar också stödet tillatt
de varit förhållandevis litet och dessutom i relativasvaga termer
någorlunda stabilt tiden.över

För det andra har det skett relativa förskjutningar tiden istora över
utgifterna i riktning från skola, barnbidrag, barnomsorg till deyngre
äldre pensioner, sjukvård, äldreomsorg. Men de i yrkesverk-även

ålder har ökat sin andel de offentliga utgifterna tiden.översam av
framgårDetta tabellen nedan, där försök har gjorts ålders-ett attav

fördela de livscykelomfördelande utgifterna, utgifterna för riskförsäk-
ring stödet till de åldersgrupper.samt tre storasvaga

Tabell 28 Oflentliga utgifter livscykelomfärdelande, riskförsäkring
och städ till de efter ålder,svaga procent.

Ålder 1920 1950 1990
0-19 60 47 23
20-64 19 21 34
65- 32 43
Summa 100 100 100

Källa: Ohlsson, SOU 1998:3.

finnsDet också könsmönster i de offentliga utgifterna,ett i detsom
Årutjämnats tiden.närmaste 1920över i genomsnitt imännentog an-

språk 35 de offentliga utgifterna kvinnorna, årprocent änmer av men
1990 det 10 Till de beror utjämningen mellanprocentvar mer. en
kvinnor och del utgifternamän idagstörre går till de äldreatt en av

Åroch kvinnor lever längre 1920 capitaatt än män. utgifternavar per
Årungefär lika höga for de äldre for de 1990 de äldre itogsom unga.

anspråk 2,5 gånger så mycket de capita basis.som unga per
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Tabell Offentliga utgifter29 livscykelomfärdelande, riskförsäkring och stöd
till de svaga och kvinnor,capita, index.mänper

1920 9501 1990

Kvinnor 100 100 100
Män 135 127 110

Källa: Olsson 1997

Därmed övergår till studera transfereringarnas fördelning mellanatt
kvinnor och idag.män

Kvinnors och inkomster från välfárdsstatenmäns

F välfardsstaten och socialförsäkringssystemenramväxten beskrivsav
ofta resultatet arbetarrörelsens kamp för jämliktett ettsom av mer
samhälle. Andra förklarar utvecklingen i moderniseringtermer av

industrialisering.och båda fallenI bortser ifrån välfärdssta-attman
framväxt, industrialiseringen och moderniseringen hadetens mycket

olika effekter för kvinnor respektive Männen omvandlades tillmän.
hemmafruar.3’industriarbetare och kvinnoma till

Under de decennierna har forskning välfardsstatensenaste om va-
rit inriktad på studera inkomstskillnader i olika länder och i vilkenatt
utsträckning socialförsåkringssystemen minskar dessa. Man undersö-
ker då inkomstspridningen mellan hushåll, vilket innebär att man ser
familjen enhet med intressen där inkomsternasom en gemensamma
läggs i och fördelas lika mellan familjemedlem-potten gemensam
mama. utgångspunktDet förbigår inkomstskillnaderär mel-en som
lan kvinnor och och kvinnors ekonomiska beroendemän män.av

Även förhållandet mellan välfárdsstaten och kvinnor har dock stu-
derats. Amerikanska och europeiska välfardsstatsforskare pekar ofta

depå framsteg skandinaviska kvinnor gjort i form sociala och eko-av
nomiska rättigheter. olika välfárdsstaterjämförsNär finner i all-man

kvinnovänliga.38mänhet de skandinaviska länderna deatt är mest

Välfårdsstatens genusansikte

Skandinaviska forskare pekar oftare välfardsstatenspå dubbla karak-
i förhållande till kvinnor: den har bådetär frigörande potentialen

34Esping-Andersen, 1990.
35Wilensky, 1975.
36Detta avsnitt bygger på Nyberg SOU 1997:87..37Wilensky, 1975; Esping-Andersen .l990; Smeeding m.f1. .1990.
38Lewis, 1993; Siaroff, 1994; Walby, 1994; Duncan, 1996; Sainsbury, 1994, 1996.
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maktförhållandena mellan kvinnorreproducerarsamtidigt densom
kvin-skandinaviska länderna lönearbetari former. deoch Imän nya

inkomst, den offentliga barnomsorgengrad, de hari hög en egennor
betraktasoch transfereringssystemenutbyggd och i skatte-välär

och möd-och arbetstagare inte hustrurindividerkvinnor somsom —
kvinnor och relativtmaktrelationerna mellandetTrots mänärrar.

medborgare-arbetare,Medborgaren manligoförändrade. är me-en
medborgare-mödrar.nyligen i huvudsakdan kvinnor tills helt var

gradenförhållande till välfärdsstaten bestämsRättigheterna i av av
lönearbete.

kvinnor har gått frånutvecklingenkan beskrivaMan ettattsom
välfärdsstaten.till beroendeindividuellaberoende män ett avav

1930-talet tillfrån husmoderskontrakt pågåttAndra ettattmenar
bibe-könshierarkinjämställdhetskontrakt 1970-talet, attett men

skapats. Åter andra talarsegregeringformerhållits och omavnya
välfärdsstaten.i den skandinaviskajuniorakvinnorna partnerssom

mänf"sigvälfärdsstaten endast de beterintegreras iKvinnor om som
skandinaviska välfärds-denpekar dockforskareSamma även

öka jämställd-könsarbetsdelningen,möjligheter förändraattstatens
talar den kvinnovänligaställning.och stärka kvinnors Manheten om

bildenStaten," och ingåttoch kvinnornaden ljusa statenatt en
allians.

arbetskraftsdeltagan-kvinnorsförfattare diskuterarnämndaOvan
organisering,politiken, vårdensrepresentation ide, kvinnors m.m.,

respektiveutfall i kronor för kvinnortransfereringarnasinte män.men
sigvälfärdsstatens genusansikte visartroligtförefaller dockDet att

ställning,bidrar till stärka kvinnorsVälfärdsstatendär.även att men
manlig tidsanvänd-beteendemönster ochtypiskt manligapremierar

och mångaoavlönatbetraktas viktigarening. Avlönat arbete änsom
löneinkomster.transfereringar knutna till Förvälfärdsstatens ärav

åtminstoneindivid lönearbetar heltidkrävsmaximal utdelning att en
kvinnorojämställdhet mellanDärmed finnsdecennier.under några en

sin grund ihartransfereringssystemen,inbyggd ioch män som
könssegregerade arbetsmarkna-deni familjen,könsarbetsdelningen

vi skaoch dettamellan kvinnor Detlöneskillnadernaden och män. är
studera nedan.

39 1987.Hernes,
° 1990.Hirdman,

Siim,Borchorst 1987.
1987.Hernes,

43Hirdman, 1990.
4 Siim, 1990.
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Inkomstbildningen

undersöker hur inkomster fördelas kvinnorInnan på och be-män
skrivs hur inkomsterna byggs från löner bidrag och skatteröverupp
till disponibel inkomst.egen

Till börja med erhåller individerna inkomster i form lönein-att av
komster näringsinkomst foretagarinkomsteller avkastning påsamt
kapital. klassificerasinkomster inkomster från marknaden.Dessa som

figur nedan, Inkomststruktur.se l
transfereringar från välfärdsstaten.kommer Kategori-I nästa steg

seringen dessa kan och på olika Vårt syftegöras görs sätt. är attav
fördelningen inkomster mellanstudera kvinnor och ochmänav
bidragen idelar vad kallar lönerelaterade bidrag, pensioner, för-

sörjningsrelaterade generella och behovsprövade selektiva bidrag.
Lönerelalerade bidrag sjukpenning, föräldrapenning ocht.ex. ar-

förbetsmarknadsstöd till utjämna inkomsterna mellan perioderär att
lönearbete och perioder sjukdom, barnledighet och arbetslöshet.av av

Ersättningarna fungerar alltså försäkring under tider dåsom en man
fårinte lön. blandform lönerelateradePensionerna ochären en av

generella bidrag. form lönerelaterat bidrag.ATP-systemet är en av
försäkrad inkomstförluster i pension. Folk-Man gårär närmot man

pensionen och eventuella pensionstillskott däremot generella bi-är
drag. Själva folkpensionen lika for alla, alltså tidigare in-är oavsett
komster. Lönerelaterade bidrag och pensioner skattepliktiga. Iär un-
dersökningen skiljer vi inte olika slag pensioner.av

försÖrjningsre/aterade bidragenDe barnbidrag och bidragsför--
skott har andra syften. Syftet med barnbidraget dels utjämnaär att-
inkomsterna mellan familjer med respektive barn, delsutan att trygga
barnens eftersom hela samhället beroende kommandeuppväxt är av
generationers produktion och skatteinbetalningar. Syftet med bidrags-
förskottet barn inte skall drabbas vid separation eller skils-är att en

bara föräldernOm den har vårdnaden detmässa. ena om gemensam-
barnet, har barnet vanligenså till underhållsbidrag från denrättma

andra föräldern. den underhållsskyldige inte ellerOm kan vill betala
får barnet ändå stöd, bidragsförskottet, från Barnbidrag ochett staten.
bidragsforskott i form generella bidrag behovsprövning.utanges av

Syftet med de selektiva behovsprövade bidragen social- och bo--
stadsbidrag förstärka köpkraften för människor lågamedär att-
inkomster och/eller barn. Socialbidragen ska alla medborga-garantera

skälig levnadsnivå. till socialbidrag beror på den sök-Rättenre en
andes aktuella ekonomiska situation. Bostadsbidraget inkomstprö-är
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efter hushållens storlek och det delvis ioch beräknas utgår rela-vat
bostadskostnaden.tion till

socialbidragbostads- och har i denna studie, det gällerBarn-, när
gifta/sammanboende delats med hälften till kvinnan respektivepar,

och bidragsförskott registreras föräldrarna,Barnbidrag påmannen.
gäller studiebidrag till 16-17-åringar, vil-inte barnen. Detta även

ket liten del det totala skattefria studiebidraget.utgör en av
Därtill vi kategori, bidrag, i huvudsak bestårhar övrigaen som av

skattefria skattepliktiga studiestöd.och
transfereringarna. består främstDärefter har vi de Denegativa av

inkomst-, fastighets- och förmögenhetsskatt, inkluderar ävenmen
studielån och underhållsbidrag.återbetalt

disponibla inkomsten, dvs. inkomsternaSlutligen har den egna
och välfärdsstaten minus negativa transfereringar.från marknaden

InkomststrukturFigur l

Löne- näringsinkomstMarknaden och+
fakt0rink0mst + Ränta

+ Utdelning
+ Reavinst

Väifärdsstaten Sjukersättning+
Lönerelateradebidrag Föräldrapenning+
skattepliktiga Arbetsmarkn+

Pensioner+

Försörjningsrelateradebidrag Barnbidrag+
Bidragsförskottskattefria +

Behovsprövadebidrag Bostadsbidrag+
skattefria Socialbidrag+

Övriga âkattepliktigt skattefrittstudiestödoch+
Ovrigaskattepliktigaochskattefriabidrag+

transfereringar §kattNegativa -
studielånAterbetalt-

underhållsbidragGivet-

Disponibelinkomst

Lönerelaterade bidrag och behovsprövade bidrag skiljer sig både
vad gäller ersättningsnivåer, legitimitet och myndighetskontroll. Lö-

‘5 1996.Ringqvist,
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nerelaterade bidrag de behovsprövade.är Degenerösa än ärmer
kopplade till den lön har eller har haft och den ekonomiska stan-man
dard vid. Lönerelaterade bidrag stöds många ochär vanman av anses

legitima förtjänade rättigheter. Gentemot behovsprövade bi-som
drag, exempelvis socialbidrag, finns det däremot djupt rotad miss-en
tänksamhet. Viljan med skattepengar med och finansiera be-att vara
hovsprövade bidrag ofta låg. Lönerelaterade bidrag betalasär ut ge-

enkla standardrutiner, medan behovsprövade bidrag innebär in-nom
integritettrång i för den enskilde, kontroll och visst måttettmer av

sida.godtycke från myndigheternas

Bidragsförskott till kvinnor, arbetsmarknadsstöd till män

Tabellen nedan redovisar medelvärdet för olika inkomster tillgårsom
kvinnor och fördelat på samtliga respektive kön år i18-64män, av
Sverige. betaladesDe under till kvinnor1994 respek-utsummor som
tive har dividerats med hela antalet kvinnor respektive imän män
ålderskategorin.

Tabellen visar både kvinnor och i medeltal får till17 000mänatt
från18 000 kr lönerelaterade bidrag. Pensionerna uppgick till 00011

kr för kvinnor föroch 12 000 kr försörjningsrelateradeDemän.
bidragen för kvinnor6 000 kr och kr för3 000 behovs-Demän.var
prövade kr för kvinnor och för4 500 3 000 kr män.var

förvånande.Resultatet inte Kvinnor får de försörjnings-är mer av
relaterade och behovsprövade bidragen och de lönerelate-män mer av
rade inklusive pensioner. Om vi bortser från pensioner får dock kvin-

ungefär lika mycketoch de lönerelaterade bidragen. Mänmännor av
får alltså inte högre belopp de lönearbetar ochtrots att trots attmer

har högre löner kvinnor. Skälen beloppen inte baramän än är att av-
lönenivån, också hur många får sådana inkomstergörs utanav av som

och under hur lång tid.

4°Halleröd, 1996.
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för samtliga kvinnor och kr, kvinnorsTabell Medelinkomsten30 män, samt
medelinkomst andel 8-64 år, 1994.lmäns, procent,som av

MänKvinnor Andel
Lönerelateradebidrag

644 3 569 102,1Sjukersättning 3
390 388,5400 1Föräldrapenning 5

Arbetsmarknadsstöd 8 207 12774 64,2
725 8 457 67,7däravkontantersättning 5

2 482 4 317arbetsmarknadsutbildning 57,5
17251 17733 97,3SUMMALönerelateradebidragexkl. pension

11227 12330 91,1Pensioner
28 478 30 063 94,7Lönerelateradebidraginkl.pensionSUMMA

Försörjningsrelateradebidrag
139,33 864 2 774Barnbidrag

2 236 302 740,4Bidragsförskott
6100 3 076 198,3SUMMAFörsörjningsrelateradebidrag

Behovsprövadebidrag
2 371 206,6771 1Bostadsbidrag

661 112,01 861 1Socialbidrag
154,34 632 3 002SUMMABehovsprövadebidrag

Övrigabidrag
2 2 117 128,1studiestöd 711skattefritt

Övriga 170,2studiestöd 919 540skattepliktiga
Övriga 53,8172 320skattetirabidrag

Övriga 139,95189 3 709SUMMA bidrag

44 399 39 850 111,4bidragsförskottTotalt inkl.barnbidragoch
38 299 36 744 104,1bidragsförskottTotalt exkl. barnbidragoch
42 465 784bidragsförskottTotalt inkl.

underhållsskyldigesubvention densom

bearbetning Inkomstfördelningsundersökningen.Källa: SCB, av

till mycket högre andel kvinnorFöräldrapenning utbetalas än män,en
perioder och de får därmed också högrekvinnor har den under längre

andel kvin-medeltal. Sjukersättning går också tillbelopp i störreen
får högre belopp.manliga sjukersättningde mottagarna avnor, men

därmed ungefär likaför kvinnor respektive blirMedelvärdet män
högt.

tillmed högre belopp tillArbetsmarknadsstöd utgår män änett
arbetslöshet högreförklaringkvinnor. En änmäns öppnaär att var

respektive 6,7kvinnors år 9,11994, procent procent.
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Pensionerna den transferering idagär tydligast avspeglarsom
skillnaderna i löneinkomster mellan kvinnor och pensio-Mänsmän.

mycket högre kvinnors.är blirDet tydligareän inklu-ännuner om
derar de 65 år.även För samtliga iöver åldern 18-64 år uppgick
kvinnors medelpension till 91 år 1994 och tillmännensprocent av
132 år 1975. Den höga andelen år 1975 berorprocent på störreatt en
andel kvinnor 12 procent 7 procent hadeän män pension. Andelen
kvinnor högre år 1994,även skillnaden betydligtärvar men nu
mindre, 15 respektive 13procent procent.

Sammanfattningsvis finns det inget enkelt samband mellan köns-
skillnader i löneinkomster och de belopp kvinnor och imänsom me-
deltal under år får från olika lönerelaterade bidrag.ett Männens högre
löneinkomster avspeglas i de lönerelaterade bidragen sjukersättning,
arbetsmarknadsstöd och pensioner på så de mottagandesätt att män-

får högre belopp de mottagande kvinnorna.än kvinnornaMen fårnen
från föräldraförsäkringen eftersom andel kvinnor fårstörre så-mer en

dana belopp. andelEn kvinnor fårstörre också sjukförsäkring.än män
Det innebär sjukförsäkringen inte endast omfördelar mellanatt perio-
der lönearbete och lönearbete, vilket deras primära syfte.ärav

omfördelarDe också mellan Iåg- och höginkomsttagare, och därige-
mellan kvinnor och eftersomäven riskenmän, drabbasattnom av

sjukdom bland kvinnor och låginkomsttagareär större blandän män
Ävenoch höginkomsttagare. arbetsmarknadsstödet omfördelar mellan

låg- och höginkomsttagare eftersom risken bli arbetslösatt är större
bland de förstnämnda de sistnämnda. omfördelarän Det däremot inte
mellan kvinnor och eftersom i högremän grad arbetslösamän är än
kvinnor.

Pensionerna avspeglar tydligast löneskillnaderna mellan kvinnor
och eftersom de bygger på manligmän tidsanvändning under lång
tid. bör dockDet påpekas de lönerelaterade bidragen, till skillnadatt

de försörjningsrelaterade och de behovsprövade,mot skattepliktiga.är

Fler skall leva kvinnorspå inkomster

Resultaten kan emellertid diskuteras. Frågan barnbidragärovan om
och bidragsförskott skall inkluderas i föräldrarnas inkomster man——
skulle också kunna dem barnens inkomster.se som

Anledningen till kvinnor får bidragsförskott och barnbidragatt mer
det finns flerär ensamstående mödraratt ensamstående fäder.än Be-

traktar bidragsförskott och barnbidrag barnens inkomster blirsom
skillnaden i försörjningsrelaterade bidrag mellan kvinnor och män
mycket mindre. Eftersom bidragsförskott går till den förälder harsom
vårdnaden, den underhållsskyldige föräldern inte kan eller villom
betala, skulle också kunna betrakta bidragsförskottenman som en
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subvention till den Linderhållsskyldige. Gör det får kvinnor ochman
i lika belopp i bidrag från välfärdsstaten, 42 500 krmän stort sett stora

till kvinnorna och 800 till Föregående4l se tabell.männen
kvinnor får behovsprövade bidragAtt beror främst bo-mer

stadsbidragen, vilket också har samband med vård barn. 38ett av pro-
bostadsbidragen i vårt material går till ensamstående föräldrar.cent av

innebär kvinnorSammantaget det och totalt får ungefärmänatt sett
lika höga belopp från välfärdsstaten.

Siffrorna i också missvisandetabellen i den meningen de inteär att
hänsyn till hur många skall dela på inkomsten. Dettar personer som

fler får del kvinnornas transfereringarär än männens,personer som av
eftersom de ensamstående mödrarna betydligt fler och i genomsnittär
har fler de ensamstående fäderna.barn Ungefär fler300 000 barnän
finns bland kvinnorna bland Det betyder tolvän männen. att ca pro-

fler skall försörjas kvinnornas inkomster påän män-cent personer
hänsyn tillTar detta så blir skillnaden mellan kvinnors ochnens. man

inkomster från välfárdsstaten marginell.mäns

Är kvinnor beroende välfärdsstaten mänänmer av
Ibland hävdas kvinnordet beroende välfärdsstatenär änatt mer av

Kvinnor har från beroendegått enskilda till bero-män. mänett ettav
staten."ende syftar då främstMan på den offentliga sektornsav

tjänsteproduktion har förändrat kvinnors och barns liv änsom mer
offentliga sektorn iDen de skandinaviska länderna i högmäns. utgör

grad kvinnors arbetsmarknad och många, också tillär, storamenar
delar förutsättning for kvinnor skall kunna kombinera barn ochatten
lönearbete. andra länder kvinnor beroende välfärdsstatensI är mer av
socialbidrag och transfereringar.andra vilken utsträckningl dåär
svenska kvinnor och män beroende välfärdsstatens transferering-av

idagar
naturligtvisSvaret beror vad med beroende. Omsom menas

räknar hur andel den inkomstentotala kommerut storman av som
från välfärdsstaten så kvinnor beroende gällerDetär än män.mer

vi till kategorin 18-64 år eller till samtliga kvinnor ochoavsett om ser
barnbidrag bidragsförskottoch barnens inkomster.även om ses som

Kvinnors beroende beror dock främst på deras inkomsterstörre att
från marknaden mycket lägre inte kvinnor fårär än mäns, störreatt
belopp i kronor räknat i transfereringar.än män

beloppantal kronor det går till kvinnor högreI 18-64 årär änsom
hänsyn till vissa inkomsterTar slussas vidare från kvin-mäns. att

till barnen, eller till antalet skall försörjas på in-norna personer som

1987.Hernes,
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komsterna, eller betraktar bidragsförskotten subvention tillsom en
den underhållsskyldige, så får kvinnor och 18-64 år imän stort sett

belopp. Utökar kategorin till omfatta samtliga kvinnorattsamma
och dvs. ålder, går i medeltal högremän, belopp tilloavsett män än
till kvinnor, 46 000 kr respektive 44 kr.000 Tar därutöver hänsyn
till barnens inkomster eller hur många skall dela på inkomsternasom
blir skillnaden ännu större.

Tabell Medelinkomst31 andel medelinkomsten från marknadensamt av
respektive välfärdsstaten bruttoinkomsten, l 994.av

18-64 Samtligaåldrar, år-0
Kvinnor Män Kvinnor Män

Marknaden
Kr 109 167575 175 70 225 109096
Andel,% 71 70

välfärdsstaten
Kr 44 399 39 850 44 371 46 434
Andel,% 29 19 39 30

Totalt
Kr 153974 207025 114 596 155530
Andel,% 100 100 100 100

Källa: SCB, bearbetning Inkomstfördelningsundersökningen.av

Sammanfattningsvis kvinnor beroendeär välfárdsstatenmer av om
beroendet andel inkomstenmäter eftersom kvinnor harman som av

lägre löneinkomster, beroendet imäter antal kronor så är mänman
beroende.mer

Minskat beroende mänav
Om jämför med år 1975 borde,så kan tycka, kvinnors ökademan
lönearbete och minskade ha inneburitmäns kvinnors beroendeatt av
välfårdsstaten minskat och ökat. Så dock inte fallet.mäns är Trans-
fereringamas andel den totala inkomsten har ökat mellan åren 1975av
och 1994 för både kvinnor och dvs. båda könen fårmän, störreen an-

Ökningendel sina inkomster från välfärdsstaten idag tidigare.än ärav
för för kvinnor.större män än

Resultatet kan tyckas paradoxalt eftersom utvecklingen löne-av
arbetet helt olika för kvinnor ochär Män lönearbetar mindremän.
idag på 1970-talet.än En andel idag förtidspensio-större män är t.ex.
nerade. Männens löneinkomster har minskat och detta inkomstbortfall
har transfereringar främst i form arbetsmarknadsstödersatts ochav av
pensioner.
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medelinkomsten från marknaden respektiveTabell Andel32 av
brutloinkomsten, och 1994.välfärdsstaten 1975procent,av

MänKvinnor
1975 1994 1975 1994

18-64
79 71 92Marknaden

29 8 19välfärdsstaten
100 100 OO100 1Totalt

0-
69 61 84 70Marknaden

39 16 30Välfärdsstaten
100 100 100 100Totalt

Inkomstfördelningsstudien.Källa: SCB,

idag 1970-talet och deras lönein-lönearbetarKvinnorna änmer
får ändå andel sina inkomsterdekomster högre, störreär en avmen

kvinnor löne-beror bl.a. på i och medfrån välfardsstaten. Det att att
transfereringarna i högrede lönerelateradefår de också delarbetar av

kvinnor ochförklaringen både vad gällergrad. främsta mänDen är
innebär transfereringarnaexpansiondock välfardsstatens attsom ge-

vuxit.nerellt har
välfårdsstatenSammanfattningsvis kvinnor beroende änär avmer

uttrycks andel den totala inkomsten.beroendet Detmän när som av
har lägre inkomster från marknadenfrämst kvinnorberor änatt

beloppbefolkningen får något högrevi till helaSer män änmän.
löneinkomsterhar utvecklingen inneburit ökadekvinnor. kvinnorFör

välfärdsstaten, och därmed minskat beroendebidrag frånoch ökade
beroende välfärds-betydande skillnadDet ärmän. att vara avenav

transfereringar be-ochlöntagare än attmottagarestaten varaavsom
utvecklingen gåttenskild harroende För männen motman.av en
välfárdsstaten.löneinkomster och ökat beroendeminskade av

välfärdsstatenMinskar

kvinnor ochinkomstgapet mellan män

för år konstaterar spridningen löne-Budgetpropositionen 1997 att av
fördelningspolitisk betydelsefaktor harinkomster den störstär som

minska inkomstklyf-viktigt mål i regeringens politikoch är attatt ett
toma. mellan kvin-skillnader i löneinkomsterVi det ärvet att stora

välfärdsstaten dessa skillnader eller förstärkerUtjämnaroch män.nor
den dem

4 1996/97:1, 50.Prop. s.
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andeljämföra kvinnorsVi undersöker detta mänsatt avgenom
andel disponibla inkoms-;marknadsinkomster med kvinnors mänsav

marknadsinkomster plus transfereringarDisponibel inkomst ärter.
Med disponibel in-transfereringar skatterminus negativa m.m..

disponibla inkomst, så-kvinnors respektivekomst mäns egnamenas
disponibla inkomst.ledes inte familjens

kvinnornas inkomster från marknaden harnedan visarTabellen att
och medani fasta priser mellan åren 1975 1994,med krökat 30 000

medelinkomst frånkr. Kvinnornasminskat med 00014männens
och den dis-tilluppgick år 1975 44marknaden männensprocent av

Välfárdsstaten utjämnade alltsåtillponibla inkomsten 58 procent.
mellan könen.inkomstskillnaderna

År marknadsinkomsterhade kvinnor 661994 männensprocent av
vilket innebär väl-disponibla inkomster,deras78 attprocentmen av

kvinnorminskar inkomstskillnaderna mellanockså idagfårdsstaten
in-inte kvinnor och har lika högabetyder dockoch Det mänmän. att

disponibel inkomst.kr ihar 32 000komster. Män mer egenca

eller skatterransfereringarT

mellan kö-välfärdsstaten inkomstskillnadernautjämnarPå vilket sätt
År betala-transfereringar eller med skatter 1975med hjälp avnen -

de ñck i transfereringar. På 1990-i skattde kvinnor 200 kr4 änmer
itransfereringar de betaladeungefär 000 kr italet fick de 5 änmer

skatten, kvinnorsökade alltsåTransfereringarnaskatt. än trotsmer
ii skatt de fickbetalade båda årenökade lönearbete. Männen änmer

ochskillnaden minskade mellan åren 19941975transfereringar, men
minska-kr bland beroende påtill 000från kr -20-51 000 mänsannat

de lönearbete.

andel 975medelinkomst ITabell Inkomster kvinnors33 mäns,samt avsom
medelvärden, kr, års prisnivå.samtliga 1994och 994 18464 år,I i

Män AndelKvinnor

1975
43,618116879 030Marknaden

197851 50,6Transfereringar 100094+
Skatterm.m.-

74 812 130085 57,5Disponibelinkomst
1994

65,5109 167175Marknaden 575
207 74,4153974 025Transfereringar+

Skatterm.m.-
78,3114 956 146894Disponibelinkomst

lnkomstfördelningsstudien.Källa: SCB,
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År hade1975 skatter och transfereringar ungefär lika utjämnandestor
Åreffekt mellan kvinnors och inkomster. 1994 hademäns transfere-

ringarna betydelse skatterna.större berorDet delsän på kvinnoratt
betalar skatt idag tidigare och mindre,än dels på skatte-männenmer
reformen 1990/91. avsågsDen fördelningsmässigt neutralatt vara
mellan olika hushåll förändringar både skatte- och bidrags-genom av

dock tveksamtDet den fördelningsmässigtärsystemen. om var neu-
tral könsperspektiv eftersom kvinnor har lägre löneinkomsterett änur

skattesystemets utjämningspotentialmän har nämligen minskat på--
tagligt. har dockDet motverkats höjda bidrag, vilket innebär attav
bidragen inkomster.fått central roll for omfordelningenen mer av

Kvinnors trefjärdedelssamhälle på 1970-talet,

idagmännens

Praktiskt alla kvinnor och i åldersgruppentaget 18-64 år harmän
idag disponibel inkomst. Så det också 1970-talet. Baraen egen var
omkring 4 kvinnorna saknade disponibel inkomst årprocent 1975.av
Trots kvinnor då lönearbetade i mindre utsträckning hadeatt de en

inkomst i form barnbidrag i viss mån ocksåt.ex. samt räntoregen av
mycketEn andel, fjärdedel, hade dock disponibel in-storm.m. en en

Årkomst under kr.40 000 1994 det knappt 4 hade såprocentvar som
låga inkomster. För det ungefärmännen andel båda åren,var samma
nämligen under 4strax procent.

Bland har inkomstspridningen ökat.män Fördelningskurvan är
flackare år 1994 år 1975. kvinnorFör har detän inträffat.motsatta

forKurvan år 1975 med två inkomsttoppar har år 1994 medersatts en
Årkurva i liknar den for år 1975. 1975 inkomst-mänstortsom var

spridningen bland kvinnor bland idagstörre detän män, är tvärtom.

° sou 1995:104.
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samtligainkomslfär 18-64 årdisponibelindividuellFördelningDiagram av
prisnivå.beräknat I994 årsi

Tusen kronor400 5003002001000

Tusen kronor400 500

lnkomstfördelningsundersökningen.Källa: SCB,

inte baratrefjärdedelssamhället är vägiblandhävdasDet att -
här. visas i diagramförändringardedömadet redan Attär somav

fördel-medan1970-talet,trefjärdedelssamhälleinföll kvinnornas
periodmöjligt dennadockidag. Detbetydligtjämnare är attningen är

tycksmellanSkillnadernablir kort.jämlikhet mänkvinnligrelativav
medan inkomst-1980-talet,sedan börjanökattrendmässigt ha av

kon-ochtill 1988påtagligt framsjönkkvinnorförspridningen var
1990.5 och 19941990hände mellan årenVadtillframstant som

arbetsmarknadenutvecklingenbakgrundtill.vi inte Motkänner av
olika kate-mellaninkomstskillnadernasannolikheten ävenattär stor

1990-talet.ökat underhargorier kvinnorav

5° 1996.Sander Holmer,
5‘ Björklund, 1992.
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Jämställda, kvinno- respektive mansdominerade inkomster

Sammanfattningsvis visas i tabellen nedan olika slag inkomsterav
uppdelade kvinnodominerade, jämställda och mansdominerade in-
komstslag. Som jämställda räknas inkomstslag där inget kön har
mindre 40 inkomsterna.än procent av

Tabell 34 Kvinnodominerade, jämställda och mansdominerade inkomstslag,
miljarder kr, kvinnors inkomster andelsamt mäns, procent,som av
samtliga åldrar 0 år l 994.—,

Kvinnor Män Andel
Kvinnodomineradeinkomstslag

Bidragsförskott 5,8 0,8 87,9
Föräldrapenning 14,0 3,6 79,5
Bostadsbidrag 13,5 4,5 75,0
Skattepliktigtstudiestöd 2,4 1,4 63,2
Övrigaskattepliktigabidrag 3,7 2,3 61,7
Summa 39,4 12,6 75,8

Jämställdainkomstslag
Barnbidrag 10,0 7,2 58,1
skattefrittstudiestöd 7,4 5,9 55,6
Socialbidrag 5,1 4,5 53,1
Sjukersättning 9,5 9,3 50,5
Pensioner 96,2 120,3 44,4
Ränta,utdelningar 16,6 22,6 42,3
Reavinst 24,2 34,9 40,9
Arbetsmarknadsstöd,kontantersättning 14,9 22,1 40,3
Summa 183,9 226,8 44,8

Mansdomineradeinkomstslag
Löner 254,7 386,5 39,7
Övrigaskattetriabidrag 0,7 1,2 36,8
Arbetsmarknadsstöd,arbetsmarknadsutbildning 6,4 11,2 36,4
Näringsinkomst 4,7 13,0 26,6
Summa 266,5 411,9 39,3

Negativatransfereringar
Skatt 115,4 184,7 38,5
Ãterbetaltstudielån 1,9 1,5 55,9

underhållsbidragGivet 0,3 1,8 14,3
Summanegativatransfereringar 117,8 188,1 38,5

Summadisponibelinkomst 372,4 463,5 44,6
Källa: SCB, bearbetning lnkomstfördelningsundersökningen.av

Tabellen visar inkomsterna speglar könsarbetsdelningen i familjenatt
och arbetsmarknaden. Kvinnor får bidragsforskottän mänmer av
och föräldrapenning men inte barnbidrag, eftersom det förav sam-
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manboende fördelats lika kvinnapå och män. Männen får där-par
inkomsterna från arbetsmarknadsutbildningemot och nä-mer av

ringsinkomst. Jämställd fördelning har förutom barnbidragen även
skattefritt studiestöd, socialbidrag, sjukersättning, pensioner, ränta ut-
delningar, reavinst och arbetslöshetsersättning.

Marknaden står för de totala inkomsterna för bådemerparten av
kvinnor och miljarderAv 757 kronormän. i löner, foretagarinkomster
och kapitalinkomster går knappt 40 till kvinnor ochprocent resteran-
de 60 till Minst går till demän. kvinnodomineradeprocent in-pengar
komstslagen och till de mansdominerade. sistnämndamest Det beror
dock rubriken löner hamnar precis underatt 40-procentsgränsen
förjämställda inkomster.

En mycket andel transfereringarna, 56stor bestårprocent,av av
pensioner. 24 lönerelaterade bidrag, 7 behovs-procent procentav av

Återstårprövade och 6 försörjningsrelaterade.procent 7av procent
övrigt. de negativaAv transfereringarna, dvs. i huvudsak skatt, står
kvinnor för 38,5 och för resterademännen 61,5procent Avprocent.
den disponibla inkomsten går 45 till kvinnor och 55procent procent
till män.

Kvinnor, och inkomstermän

Kvinnors och inkomster måstemäns resultat vadettses som av som
sker i familjen, på arbetsmarknaden och i välfardsstaten. Könsarbets-
delningen mellan avlönat och oavlönat arbete innebär kvinnor äg-att

tid till oavlönat arbete och mindre tid till avlönat arbete ännar mer
Arbetsmarknaden könssegregeradmän. är och lönen kvinnodomi-

nerade arbetsplatser och befattningar lägre mansdomineradeär än
arbetsplatser och befattningar. Kortare lönearbetstider och lägre löner
innebär kvinnor har lägre löneinkomster samtidigtatt än män, som
fier individer skall försörjas på kvinnors inkomster. Kvinnor får i
högre grad del de försörjningsrelateradeän män och behovspröva-av
de bidragen. får iMän högre grad kvinnor de lönerelateradeän bi-av
dragen inklusive pensioner. Kvinnors och inkomster skiljer sigmäns
alltså både vad gäller storleken och varifrån de kommer.

Hittills har vi diskuterat i kvinnor och detI avslu-termer män.av
tande avsnittet utökar vi kategorierna och jämför ensamstående och
sammanboende kvinnor och kvinnor och medmän ochsamt män utan
barn.
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Lönearbete

Vanligtviskan diskuteras.sig på lönearbeteförsörjerVem an-som
arbetskraftendetta.arbetskraften mått Iivänds andelen ettsom

frånvarande fråndede i arbete,förutomingår dock äräven som
också deföräldraledighetsjukdom,grundjobbet men ar-m.m.av

sjukpenning,med hjälpförsörjer sigfrånvarandebetslösa. De av
välfärdsstaten ochfrånarbetslöshetsunderstödochföräldrapenning

sig lönearbeteförsörjermåttinte lön. Ett annat somsomvemav
dock ingetde i arbete.användas Det sägerskulle kunna är om

omfattning.lönearbetets

befolkningenMedelarbetstid zpersonper
sigkategorier försörjerutsträckning olikavilkeniEtt mätasätt att ge-

medelarbetstidenanvändamåttlönearbete är att personpersomnom
utslagetlönearbetetotala tiddvs. denbefolkningen,i ägnassom

arbets-utanförarbetslösa och stårfrånvarande,i arbete,de ärsom
skill-fångari befolkningenMedelarbetstidenkraften. upppersonper

dessa avseenden.befolkningen i allakategorier iolikamellannader
samtliga kategorierilönearbetar ändetta mänMätt sätt mer

lönearbetarkvinnor ochsammanboende änkvinnor. mänMen mer
och i lika högbarnsammanboende kvinnorochensamstående utan

orsak tycksbarn. Enensamståendegrad attmän utan vara sam-som
arbetsmark-ställningstarkareoch harkvinnormanboende män en

ensamstående.naden än
utsträckninglönearbetat i lägrekvinnorTraditionellt har gifta än
medelarbetstidmindre Mättkvinnor ochensamstående än män. som
Sammanboen-längre fallet.detta intebefolkningen såi ärpersonper

försörja sigmöjligheteridagbarn harkvinnorde större attutan ge-
och likabarnensamstående kvinnorlönearbete storaän utannom

bam.ensamståendemöjligheter män utansom

befolkningen, 994.lMedelarbetstidTabell i35 personper

Ensamstående Sammanboende
MänMän KvinnorKvinnor

Utanbam
30,125,1 25,723,125-44

25,2 33,025,524,445-54
Medbarn

15,0 30,822,814,70-6
24,6 33,330,622,97-16

Bearbetning AKU.Källa: av
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vårdansvarAtt har betydelse för arbetstiden tydligt attsyns genom
kvinnor med barn lönearbetar kortare tid de barn. Blandän utan sam-
manboende småbarnsmödrar beror det framför allt andelatt storen

dem har föräldrapenning. ingårDe således i arbetskraften, deav men
inte i arbete.är
Ensamstående fäder, får ifrån,utgå har huvudansvaret förman

vård barn. De relativt litenär ungefär 31 000av en grupp, personer,
medan de 000.52ensamstående mödrarna uppgår till 216 Arbetsmark-
nadssituation för ensamstående fäder påverkas deras vårdansvar,av
särskilt barnen små, och deras medelarbetstidär betydligt kort-ärom

de sammanboendes.än orsakEn mycket högreär andelattare en av
de ensamstående faderna arbetslösa. förefallerDeär drabbas dels av
manlig arbetslöshet beroende på dominerade näringsgrenaratt mans
hittills påverkats heltidsarbetslöshet,öppen delsmest ensam-av av
stående småbarnsföräldrars arbetslöshet sannolikt beror påsom ar-
betsgivarnas ovilja idag anställa ensamstående småbarnsföräldrar.att
Ensamstående fader deltidsarbetar i högre grad sammanboendeän
fader.

Medelarbetstid arbete1per person
Jämför vi sedan lönearbetstiden för endast de i arbete såärsom
lönearbetar kvinnor kortare tid än demän, ensamståen-äroavsett om
de eller sammanboende, de har barn eller inte. Ensamstående ochom
sammanboende kvinnor 25-44 år och ensamstående och sammanbo-
ende småbamsmödrar lönearbetar i medeltal lika lång tid.

Tabell Medelarbetstid36 arbete, 994i lper person

Ensamstående Sammanboende
Kvinnor Män Kvinnor Män

Utanbarn
25-44 36,1 40,4 36,3 41,5
45-54 36,4 40,1 34,3 42,1
Medbarn
0-6 30,6 37,6 30,0 41,2
7-16 35,0 40,9 33,3 42,3

Källa: Bearbetning AKU.av

Den vanligaste förklaringen till kvinnor lönearbetar kortare tidatt är
arbetsdelningen i familjen. Det kan emellertid inte förklara varför en-
samstående kvinnor lönearbetar kortare tid ensamståendeän ochmän
varför ensamstående och sammanboende kvinnor 25-44 år lönear-

‘Z Välfärdsprojektet, 1996, 22.s.
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arbetstidemas längdutsträckningi vilkentid. Fråganbetar lika lång är
faktor den svenskakönsstrukturerandeoch deltidsarbetet är ar-en

befattningararbetsplatser ochkvinnligaErbjuderbetsmarknaden
detarbetstider Eller berorockså kortarelönerinte endast lägre utan

högre gradoch/eller kvinnor ideltidsarbetslöshetpå kvinnors att ar-
arbetstiddärför har kortare Omarbetstider ochoregelbundnabetar
arbetsdelning-Klart emellertidsärskilt mycket.intedetta är attvet

förklaring.inte räckeri familjen somen

Löneinkomster

lönein-naturligtvis löneinkomstema. MänspåverkarLönearbetstiden
kvinnors. Ser visamtliga kategorier högremedeltal iikomster änär

minskar kvinnors lönein-lön, löntagarna, såharendast till de ensom
flesta fall.i deandelkomst mänsavsom

och medsammanboende kvinnorsamtliga harmedeltal för män,l
ensamstående. orsak tillde Enlöneinkomsterbarn, högreoch änutan

arbetslöshetensysselsättningsgraden och lägreden högredetta är
sigförsörjasammanboende. möjligheterStörstbland de att genom

ensamstående ochsammanboendeharlönearbete män, samt samman-
ålderskategorin år.i 30-49barnboende kvinnor utan
betydligt högre löneinkomsterfader harEnsamstående än ensam-

sammanboende fäder. Sam-lägremödrar,stående änavsevärtmen
ensamstående. En-högre löneinkomstermödrar harmanboende än

försörja sig pådet svårast allade harsamstående mödrar är attavsom
samtliga.lönearbete av

kr,Löneinkomster, 1994.Tabell 37

medeltal,löntagareI medeltal,samtliga i
Män MänKvinnor Kvinnor

Ensamstående barnutan
86 37470 208 67 05891718-29 55

333 169508132616 132641 15330-49
914418 115 568 143480 1779750-64

384 18990884 883 151467 112Ensamståendemedbarn
Gifta/samboende barnutan

134719121733 10147194 31718-29
211 282322 179750 15181713430-49
210549100947 170441 13458250-64

893 211 252210 188047 115100Gifta/samboendemedbarn

Inkomstfördelningsundersökningen.Källa: SCB,
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Löneinkomsten påverkas således både kön och vårdansvar. Mänav
har högre löneinkomster kvinnor och vård barn minskar lönein-än av
komsterna. Att sammanboende och dela vårdansvaret påverkarvara
löneinkomsterna positivt. Sammanboende och barn stärker ställ-mäns
ning arbetsmarknaden,på medan sammanboende barn, stärkerutan
kvinnors.

Lönerelaterade bidrag

Jämför sammanboende och ensamstående kvinnor och män utan
barn finner vi i samtliga kategorier får högre beloppmän kvin-att än

gäller däremot inteDet de har barn.norna. som
bakgrund lönerelateradeMot bidrag detatt män,antas ärav gynna

något förvånande mödrar de får de beloppenär deatt störstasom av
lönerelaterade bidragen. För de sammanboende mödrarna beror det
föräldrapenningen. ensamståendeDe mödrarna får dock imer ar-
betsmarknadsstöd i föräldrapenning. gällerDet i högreän grad deän
ensamstående fäderna.

Tabell 38 Ldnerelaterade bidrag och kr, 1994.pensioner,

Lönerelateradebidrag Pensioner
Kvinnor Män Kvinnor Män

Ensamstående barnutan
18-29 714 19446 1 657 2191
30-49 13959 22 140 9 309 8 002
50-64 5437 18973 47 520 38 363
65-74 35 37 103981 133517

år-75 0 4 79 220 107884
Ensamståendemedbarn 26 859 18979 8 391 6 033
Gifla/samboende barnutan

18-29 16 178 18319 337 337
30-49 12675 15170 6126 5712
50-64 9 098 13456 26 482 39 756
65-74 90 113 560 15809677

år-75 0 4 59 113 126986
Gifta/samboendemedbarn 26 101 16 848 2 470 4 925

Källa: SCB, Inkomstfördelningsundcrsökningen.

Pensionerna går i hög grad till och beloppen betydligt hög-männen är
de lönerelaterade bidragen. har iän Män allmänhet lönearbetatre

heltid under flera decennier. Deras pensioner därför mycket högreär
kvinnors.än
Pensioner och föräldrapenning har det de flestagemensamt att

människor berörs. mycket majoritetEn blir föräldrar ochstor nästan
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omfördelaroch pensionerFöräldrapenningpensionärer.alla blir vi
perioderlönearbete ochmellan periodersåledes inkomster utanav

får delmajoritet befolkningensåEftersomlönearbete. stor avaven
omfördelar de inte i någonföräldrapenningenochpensionerna större

däremotlåginkomsttagare. Detmellan hög- ochutsträckning gör
bli sjuk eller arbets-arbetsmarknadsstöd. Riskensjukpenning och att

och de ensamstående för-lågavlönadebland debetydligt högrelös är
föräldrarna.sammanboendehögavlönade ochbland deäldrarna än

arbetsmarknadsstödsjukpenning ochinnebär detSammantaget att
föräldrar, till lågavlön-sammanboendehögavlönade,omfördelar från

föräldrar.ensamståendeade,
mellanlöneskillnadernaförstärkabidragLönerelaterade antas

detpensioner, gäl-riktigt det gällerkvinnor och Det är närmän. men
betydelse förmycketFöräldraförsäkringengenerellt.inteler är storav

arbets-mödrar,ensamståendesammanboendesåväl ävenmensom
drabbasensamstående föräldrareftersommarknadsstödet viktigtär

arbetslöshet.hårt av

behovsprövade bidragochFörsörjningsrelaterade

och bambi-underhållsbidragförsörjningsrelaterade bidragen, dvs.De
och med barn. Ensam-till kvinnornaturligtvis endastdrag, går män

grad sammanboende,bidrag i högrefår sådanastående föräldrar än
istället för tillgår tillhela barnbidragetvilket beror på att en person

bidragsförskott, vilketföräldrarna fårensamståendede ärtvå, samt att
sammanboende.ovanligt bland

behovsprövade bidrag, kr, 1994.örsörjningsrelaterade ochTabell 39 F

BehovsprövadeFörsörjningsrelaterade
MänMän KvinnorKvinnor

Ensamstående barnutan
3 2484 32318-29 - -
6 1626 70430-49 - -
4 4536 26950-64 - -

000551 465-74 --
330 1243028 299 23Ensamstående 32 966medbarn

barnGifta/samboendeutan
6201474 118-29 - -
90238630-49 - -

259 11050-64 --
366 28465-74 --

653857år-75 --
2 961593 2 8999 826 8Gifta/samboendemedbarn

Inkomstfördelningsundersökningen.Källa: SCB,
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ensamstående deFör försörjningsrelaterade bidragenär störreav om-
fattning de lönerelaterade. de sammanboendeFör detän är tvärtom.
Föräldrapenningen går i högre grad till sammanboende, sannolikt be-
roende på deras barn de ensamståendes.är änatt yngre

tabellen framgårAv de ensamstående får relativt be-ävenatt stora
lopp behovsprövade stöd, dvs. social- och bostadsbidrag. gäl-Detav
ler då framför allt bostadsbidrag, vilket det har samband medäven ett
försörjningsansvar och barn.

Ekonomisk jämställdhet och ekonomiskt beroende

Välfärdsstatens transfereringar till hushållen föruttryck väl-är ett
färdspolitiken, dvs. samhällets ambitioner omfördela mel-att resurser
lan olika hushåll och mellan individer i olika åldersgruppertyper av
och mellan dem har löneinkomst och de inte har det påsom en som
grund sjukdom, arbetslöshet Socialpolitiken ska fungeraav m.m. som

skyddsnät kompensera för inkomstbortfall ochett att tryggagenom
försörjningen för ekonomiskt Syftet allaär män-attsvaga grupper. ge
niskor möjlighet till ekonomiskt oberoende. Transfereringarna gåren
därför i hög grad till dem inte lönearbetar därför de ärattsom pen-
sionärer eller arbetslösa till dem har försörjnings-samt som ensamma
och vårdansvar för barn.

Tabell Nettotransfereringar40 och disponibel inkomst, kr, 1994.

Nettotransfereringar Disponibelinkomst
Kvinnor Män Kvinnor Män Andel

Ensamstående barnutan
18-29 9 924 9255 72 816 484 89
30-49 814-12 -15 504 124608 133468 93
50-64 43814 4 808 138380 143311 97
65-74 87 527 93 727 104780 120684 87

år-75 13477 836 93 677 112661 83
Ensamståendemedbarn 75263 13418 154230 178669 86
Gifta/samboende barnutan
18-29 454 -13 598 95 623 114615 83
30-49 -27 703 44 175 121687 156292 78
50-64 877 -27462 114 638 182608 63
65-74 58 176 99 262 79 863 138730 58

år-75 50 860 87 254 65 012 108415 60
Gifta/samboendemedbarn 892 -355 341 115 751 175787 66
Källa: SCB, lnkomstfördelningsundersökningen.
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inkomstdisponiblaochkvinnors ettanvändervi mänsOm somegna
ensamståendevijämställdheten finnerekonomiskapå den attmått

berorsammanboende. Detjämställdaoch änkvinnor ärmän mer
inkomsterhar lägreensamstående änemellertid mänatt samman-

ekonomisktkvinnor ochSammanboende ärmänboende män. mer
inkoms-lägstadock deharde Där ävenjämställda är. manyngre

terna.

inkomsterKvinnors

I mäns.Iöneinkomst i procentKvinnors av
MänsinkomstdisponiblaKvinnors

skatt i mäns. inkomstlön bidrag procent av+ - j100%
o barnEnsamstaende utan I -

"I85,V-,§Qé,oår18-29 K77 Iv V
I

1°°°/°år30-49
93%

l

I——|97%84% lår50-64
l

Ensamstående med barn
l
l56%i l86%
l

barnSammanboende utan l
IIon77%år18-29 I
I

75%år30-49 I78%
I

59% Iu50-6 4 ar 63%
I

Sammanboende med barn I
å I

53%
+ I

I

kanminus skattdvs. bidragNettotransfereringarna, ettsomsesm.m.,
kategoriervälfardsstaten.beroendet Deekonomiskauttryck för det av

varie-beroende, ikanskatternabidragen sägasdär större änär vara
välfardsstatenberoendevälfärdsstaten. ärMestrande grad, na-avav

också deäldresärskilt degälleräldre. männen,turligtvis de Det men
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kvinnorna. Därtill kommer också de ensamstående mödrarnaäldre
välfärdsstaten,i hög grad beroende dels därför de harär attavsom

försörjaransvar, dels därför de i hög grad arbetslösa. skallManäratt
emellertid komma ihåg många ensamstående föräldrar bliratt sam-

föräldrar efter tid.manboende en
Minst beroende välfärdsstaten de betalar i skattär änav som mer
får i transfereringar. istället beroende arbetsmarknaden.de De är av

domineras sammanboende barn, sammanboendeDen utangruppen av
ifäder och ensamstående barn ålderskategorin år.30-49utan

Välfärdsstaten har inneburit fördelar för kvinnor. Kvinnorsstora
ekonomiska beroende har minskat deras möjligheterochmän attav

Ökatkunna försörja sig och eventuella barn har ökat. lönearbete och
transfereringar betydervälfärdsstatens kvinnors fall back position,att

möjligheterna klara sig efterdvs. separation eller skilsmässa,att en
har förbättrats väsentligt. Ensamstående mödrar dock i hög gradär
beroende välfärdsstaten och ensamstående mödrars ekonomiskaav
standard sannolikt i medeltal betydligt lägre sammanboendes.är än

könsarbetsdelningen inteMen bruten, vilket visar sig i skill-är
i storleknader inkomsternas mellan kvinnor och varifrån in-ochmän

komsterna kommer. Kvinnor har högt arbetskraftsdeltagande, men
kortare lönearbetstider, lägre löneinkomster, försörjningsrelatera-mer
de och behovsprövade bidrag lönearbetar heltid, helaMänän män.
livet får pensioner, de haroch höga också högre arbetslöshet ochmen
får arbetsmarknadsstöd.därmed högre faderskap avspeglas inteDeras
i inkomsternas sammansättning.

förändrats,Könsrelationerna har iuppstått tappning. Kvin-men ny
rollerhar idag tredubbla lönearbetare, försörjare och vårdarenor som

barn. framträder i inkomststrukturen. fortfarande iDetta Män ärav
första hand lönearbetare.

Strategier för förändra dessa förhållanden kräver insatser deatt
där ekonomiskt utfall nämligen familjen, arbets-avgörs;tre arenor

marknaden och välfärdsstaten. Ska ha ekonomiskt jämställtett
samhälle behöver könsarbetsdelningen mellan avlönat och oavlönat
arbete minska och könssegregeradeden arbetsmarknaden brytas upp.
Ekonomisk jämställdhet resultat såväl individuellaär ett av som sam-
hälleliga val.
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Välfärdsstaten i korthet

Ekonomiska makthavare förknippas med VD och styrelseledamöter i
börsnoterade företag. sådanMed definition har kvinnor ingen eko-en

Utgårnomisk ifrånmakt. ekonomisk påverkamakt makt attsom
andra människors ekonomiska villkor har dock politikeräven ekono-

påmisk makt med tanke 39att kvinnornas åldrarprocent alla ochav
30 bestårprocent männens inkomster transfereringar olikaav av av

frånslag välfärdsstaten.

Välfärdsstaten bidrar till stärkaatt kvinnors ställning, premierarmen
typiskt manliga beteendemönster och manlig tidsanvändning. Avlönat
arbete betraktas viktigare mångaoavlönatän och transfereringar,som

pensionerna, knutna tillär Iöneinkomsterna.som

Medelinkomsten år frånför kvinnor 18-64 uppgårVälfärdsstaten till
Då44 400 kr och 39 för900 har bidragsförskottetmän. räknats i in-

vårdarkomsten till den barnet, dvs. oftast modern. Betraktassom
istället bidragsförskottet subvention underhållsskyldigetill densom en

fårföräldern, dvs. oftast fadern, kvinnor 42 500 kr och mån 41 800 kr.

Kvinnor och fårarbetar lika mycket,män kvinnor lön för färre tim-men
och för fårän lägre lön de timmarmän, de lön. Dessutom skall flermar

försörjas kvinnornas fårinkomster. Kvinnor därför för-personer mer
sörjningsrelaterade och behovsprövade bidrag föräldra-än män, t.ex.
försäkring och bostadsbidrag. fårFler kvinnor än sjukersättning.män

Män Iönearbetar fårheltid, hela livet och högre sjukersättning och
högre ocksåpensioner kvinnor. Deän har fårhögre arbetslöshet och
därmed högre arbetsmarknadsstöd. Om har barn ellermän inte visar
sig inte i sammansättningen deras inkomster.av

Kvinnor beroendeär Välfärdsstaten än till denmänmer av om man ser
andel den totala inkomsten transfereringar. påär Det beror attav som

frånkvinnors inkomster marknaden påmycketär lägre inteän mäns,
fårkvinnoratt mycket frånbelopp i kronorstörre räknat väl-än män

färdsstaten. gåril antal kronor medeltal åld-högre belopp till allamän
rar till kvinnor.än

1994 hade kvinnor 66 marknadsinkomsterprocent männensav men
78 deras disponiblaprocent inkomster, vilket innebär välfärds-attav

utjämnadestaten inkomstskillnaderna mellan könen. Det betyder dock
inte kvinnoratt och har lika höga inkomster.män Män har i genomsnitt

32 OOOkr i disponibel inkomst.ca mer egen

lnkomstspridningen idagär blandstörre bland kvinnor.män än

Kvinnors beroende Bådeenskilda minskar.män kvinnor och mänav
får Ökning-frånandel sina inkomsterstörre Välfärdsstaten idag.en av

för fåttKvinnorär störst män. har ökade Iöneinkomster och ökadeen
frånbidrag välfärdsstaten och därmed har deras beroende mänav

fåttminskat. Män har mindre löneinkomster och deras beroende av
Välfärdsstaten har ökat.
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kvinnoliv8 Fem
och i-i dag morgon

fåmed svårttill ochframtiden. kansia Detsvårt attDet är att varaom
det gäll-snabb ochofattbartFörändningstaktenpå nutiden. är somsyn

gammalt idag.de i förfjol är
redandelvis gällerverklighetbeskrivaförsökHär attett somen

försök visaocksådelvis på gång. Detidag, attär attettär samma
klarar sig bra,människor. Vissaolikaolika effekterverklighet får

berättelsernai de påhittadebeskrivskvinnorandra Desämre. som
pågår.den utvecklingolikapådrabbas ellernedan sätt somavgynnas

HenrikochHögutbildade Hedvig

mindremed högsta betyg. NärcivilekonomexamenHedvig sintog
trodde hon detsökteförsta jobben honfick demeriterade attmän var

tillräckligtintefel.Kanske hennes Hon över-tillfällighet. var nogen
understödHenrikintervjuerna.tygande vid Hennes ett gottman var

den tiden.
under studie-han träffadesoch Hedvig ochcivilingenjörHenrik är

Hed-kyrkbröllopsig vid vackertoch gifteflyttade ihoptiden, ett som
betalade.vigs föräldrar

multinationella företagetvid detarbeteHenrik fick bra genastett
fortfa-helt färdig ochhan inteFaktumefter sin är att ens varexamen.

detfå sin komplettakvar förrande har någon att uttenta examen, men
sighar ingen brytt om.

tillutbildning hon hannavsluta sintidHedvig fick attgott om -
de mångahon fickforskningsprojekt innanpåbörjaoch med ettett av

kommunaltekonomiansvarig vidblevsökt.jobb hon Hon störreett
bolag.

Ekonomi in-tillfällighet.utbildning ingenval ärHedvigs varav
använda sinaoch villalltid varit ledareharhon gärnatressant, enmen

självinte högt,det kanskeijobbet.ledaregenskaper Hon säger men
chef. Henrik harbliambitionalltid henneshar hon är attvetat att
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ochambition, han har inga problem det. hel-Ingensäga ärattsamma
förvånad. skaler klart hanDet är att avancera.

får mycket stöd äldre manliga chefer och karriärenHenrik gårav
snabbt, han allt oftare han vill ha bam. Hedvigsäger ärattmen mer

chefer karriärorolig. kommer hennes på hennes hon blirHur att se om
Föräldraledighetgravid Vad betyder års Och hur klarar livetett man

barn blir förkylda och måste hemma från dagisnär stannasenare,
Henrikordnar sig försäkrar ska dela allt jag vill absolutDet som —

aldriginte leva min hemma.som varsom pappa,
hon och byter jobbHedvig några gånger, inomävenavancerar nu

landstingsvärlden, och bostadsrätten i innerstan ökat i värde sånär
villa i fina förorten förmycket de kan köpa honatt en pengarna ger

p-pillren. ytterligare gravidi-med sig och kastar Det år närtar ett men
visar positivt resultat firar Hedvig och Henrik på fina kro-tetstestet

för framtiden.ska de planeraNugen.
Hedvig vill hon och Henrik ska dela på föräldraledighetenatt

50/50. Henrik håller med, i princip, vill kolla reaktionerna påmen
jobbet först. Hedvig begär samtal med sin chef Hanett gratu-genast.

frågar hur hon tänker Henrik skalerar och länge borta. ochHonvara
dela ledigheten, hon. Bra.säger

Samtidigt får Henrik erbjudande jobb, högre iett ett nyttom upp
karriären. utlandsresor ingår, handlar byggaMånga det attom nya
långsiktiga relationer med kund. lön ska det också bli.Högreen ny

kommer familjen behöva den lille kommer. Villan i finaDet näratt
förorten behöver fräschas och bostadsrättspengama slut. Någonärupp
pappaledighet går dessvärre inte kombinera med det jobbet,att nya

Henriks chef, förstår handet välsäger
Hedvig förstår efter förstaockså, den besvikelsens gräl. harHon

också längtat mycket efter barn och fram iavbrott stres-emot ettser
Henrik tjänar be-det ochDessutom är sant att attsen. mer, pengarna

hövs.
blir Hedvig i och tycker inteSammanlagt hemma 1,5 år. trivsHon

börja funderarlilla Henrietta ska behöva på dagis för tidigt. Honatt
deltid, chefertill och med på börja arbeta inser hennes inteatt attmen

kommer tycka det går kombinera med hennes arbetsledar-att att att
bamflickaså lösningen blir från Estland läser svenskaansvar, en som

Henrietta dagis.pånär är
från jobbetHedvig kommer har barnflickan HenriettaNär gett

middag Hedvigoch hängt så kan koncentrera sig på sagoläs-tvätten,
ning och legobygge någon timme innan Henrietta måste Hedvigsova.

alltid med sig jobb hem och det händer hon åker hem-nästantar att
ifrån innan Henrietta vaknat. Tack bamflickan kan Henriettavare sova
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lite längre och hon finns där Henrietta blir förkyld eller dagis harnär
planeringsdag. bra, tänker Hedvig.Det är

Henrik arbetar någonsin och mycket. Ibland hanän vetmer reser
inte han han vaknar bakom de internationellt neutralaär närvar upp
Hilton-gardinerna i någon storstad. Arbetet intressant,ärny pengarna
trillar och växer.ansvaret

chef, äldre medHans barn han oftanärmaste en man vuxna som
försummat, läggerhan bördor Henriks axlar. Kvälls-säger att nya

börjar söndag förmiddag, representation. Chefenmöten, resor som
skulle Hedvig deltog i representationsplikterna hongärna ärattse -

intelligent flicka och i världen det viktigt för affärernaärute atten
visa familjen. där gårJust Hedvig. illaDetgränsen, säger ärupp nog

Henrik alltid borta. måstejuNågon hand Henrietta.nästan äratt ta om
Hedvig har förhandlat sig till städhjälp anställningsförmån,som

medan Henrik tjänstebil.på Bilen står ofta parkeringsplatsensatsat
vid flygplatsens internationella terminal. Hedvig åker kommunalt till
och från jobbet. där hon hinner läsaDet något arbetspap-är änannat

och hon envist på mobiltelefonen. kortaDevägrar sättaatt stun-per
derna tåget den enda tid hon har för sig själv.är

ijobbet,Hedvig och ibland funderar hon söka sigattavancerar
till den privata sektorn. kan känna sig lite instängd,Hon och tänker då
och då delar hennes yrkesmässiga kompetens inte kommer tillatt av
sin allt finns det viss förståelseMen för de anställdarätt. trots atten
har barn i landstingsvärlden, och hon saknar de arbetsresoräven om
utomlands hon kunde innan Henrietta föddes hon dot-göra attanser

har till daglig med åtminstone förälder. prio-Honrätttern samvaro en
riterar Henrietta, det innebär hon inte kan hoppa på allaäven attom
tåg som passerar.

tillbringar familjenSemestrarna i bungalow på strand igärna en en
Thailand, långt ifrån alla faxapparater och mobiltelefoner. Sommar-

de delar med Hedvigs bröder besöker de aldrig, och dess-stugan som
har bröderna alltid renoveringsplaner innebär arbete.utom stora som

orkar Hedvig HenrikDet och inte med.
Henrietta ska börja skolan och de privata alternativensnart är

många i fina förorten. Både Hedvig och Henrik har gått i vanliga
grundskolor och tycker i princip det bra. de har hört mycketMenäratt
negativt den närbelägna skolan och de bekymrar sig nedskär-överom
ningarna skolans och barnomsorgens område.

barngrupperna på dagis huvudskäletDe till barn-ärstora att nya
flickor den första. Vissa har varit bra, andra Henriettasämre.ersatt
ska inte tvingas ha långa dagar på dagis.

Någon kontakt med har Henrik och Hedvig intenärmare grannarna
hunnit med, och det har varit försvårt dem ställa Henriettanäratt upp
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och hennes kompisar behövt skjuts till småbarnsbaletten eller skrid-
skoskolan. känner inte många föräldrarDe så med äldre barn och har
ingen riktig uppfattning hur skolan fungerar.om

säkerhets skull får det bliFör specialiserat, privat skolalter-ettnog
nativ. denEn med skola de väljer dessutom denpoängerna är attav
erbjuder privat läxläsning med kvalificerade lärare. betalning för-Mot
stås, så ofta Hedvig och Henrik fattar sina beslut detnär ärmen som

ekonomiskt arbetar med sinade höga löner och betalar någonattmer
saker.andra köper hellre färdigberedd tandoori-Degöraattannan

förchicken, klar de lägger tid kladda med kycklingarän attugnen,
och indiska kryddblandningar. lilla fritidenDen de helhjärtatsatsar
Henrietta och hur de skulle hinna med fler barn kan de bara inte före-
ställa sig. Henrietta dessutom lite allergisk och Hedvigär ägnar
mycket tid kontrollera innehållet i all familjen Denäter.att mat
miljövänliga sopsorteringen också tid. viktigt, tycker Hed-Det ärtar
vig, ibland hon hurundrar barnflicka hinner medutanmen mammor
allt. oftare känner sig mycketAllt hon trött.

Henriks föräldrar börjar bli gamla och har svårt klaraattmamman
Parkinson-sjukevardagen med den svårt fadern. Så länge hon friskär

får hjälp och Henrik,de ingen kommunen enda barnet,är ärsomav
Hedvig försökeraldrig hemma. titta förbi då och då,nästan men

migränanfallen kommer allt Arbetsbördan förtätare. är stor.
chef lägger arbetsuppgifter för-gång Henriks på honomNästa nya
ordentligt,handlar han sin lön och betalar den estniska barnflick-upp

för bli dygnet-runt-hjälp Henrikskommer åtattsysterans som
Henrik kan fåhenne ordentliga besked hanDet är närmamma. av

ringer från Singapore och Sydney.
Själva har Henrik och Hedvig investerat mycket för attpengar

Henrietta bliklara sin ålderdom. ska inte atttvungen ta ansvaregen
dessutom iför dem. Pensionsförsäkringar bara basen, deär sparar

fonder.olika internationella
Henrik hoppas jobb platschef för företaget i Shanghai.på ett som

Hedvig inte fullt så entusiastisk Vad händer med hennes jobbär -
Finns någon efterfrågan högre ekonomer med erfarenhet svenskpå av
offentlig sektor i Kina visst hon det skulle möj-attmen ser vara en-
lighet för Henrietta. Och Henriettas framtid alltid den viktigaste.är

HenrikjobbetFår kommer hon följa med.att

Väntande Violet

gick undersköterskeutbild-Violet minns hur hon tänkte hon sinnär
människor inte klarade sig själva, hurning. hon skulle hjälpaHur som

tillit skulle basen i hennes vårdarbete.omtanke och Hon varvara
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ingen stjärna i skolan, alla har hon omtänksam ochärsagt attmen en
vänlig människa. honDessutom fysiskt stark, och det braär är när

ska lyfta gamla och sjuka.man
Idag tycker hon det svårt få brajobb. Hur ska honär göraatt ett

kunna hjälpa människor hon aldrig får chans lära kännaattsom en
hinnaHur ska hon allt ska gå så fortnär

Violet har aldrig varit fast anställd. mindreEn på sjukhusetgrupp
fast anställda, de flesta lever kortare eller längre inhopp.är men

kunde vikariaten sträcka sigFörr halvår. det första vikari-Ja,över ett
Violet fick för föräldraledig undersköterska och Violet fickatet var en

år, sedan dess har perioderna bara blivit kortare.överstanna ett men
tycker hon hon tillbringarNu det sin tid hemma vid tele-att mesta av

fonen.
Vikariaten brukade sträcka sig några månader Villy föd-över när

des, och däremellan kunde hon stämpla eller gå på någon arbetsmark-
nadsutbildning. Ni inte vilken välutbildad människa nianar ser
framför brukar hon skoja med sinaer arbetskamrater, de allaärmen
ungefär lika utbildade och det inte längre roligtnågot skämt.är

Villy kom fick Violet föräldrapenning.När Det lyxigvar en pe-
riod. kom med regelbundenhetPengarna och hon behövde inte be-
kymra sig för morgondagen.

Villys försvann så fort han fick Villy gång,veta attpappa var
och det lika bra, tycker Violet. Visst händer det hon träffar nå-är att

hon bränd och försiktig. Flytta ihop med någonärgon man, men
skulle hon aldrig inteOm så för bostadsbidragets skull.göra. annat
Hennes heller inte lita på och bara hennesattegen pappa var en av

Ävenlever i kan liknanågot äktenskap. de för-ettsystrar gottsom
hållanden från början varit hyggliga har dålig ekono-nöttssom ner av
mi, arbetslöshet och osäkerhet.

Violets förlovade sig redan i gymnasietJeanette med Stevesyster
gick fordonsteknisk linje, sökt sitt femtiofjärdeJeanettenärsom men

jobb och fått opersonligt stencilerat nej med vändande ochett post,
samtidigt blev utlyft grund för dåliga studieresultat,KomVuxur av
då hon orkade inte medSteve hennes och oordningengav upp. sorg
hemma och flyttade hem till sin gjorde abortJeanettemamma. en som
ingen känner till. varkenOm Jeanette dög arbetskraft eller stude-som
rande, hur skulle hon då kunna duga mamma Och vad skullesom
hon och barnet leva studiemedel,på, A-kassa eller karlutan

Jämfört med sin har Violet det ändå ganska bra, tycker hon.syster
har alltid varit lite annorlunda.Jeanette haft svårt klaraAtt Jeanette att

antällningsintervjuer förvånar därför Violet,inte sådant märksattmen
redan i ansökningspapper
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Violet däremot, hon har yrkesutbildning och hon duktig påären
jobbet. Och fortfarande ringer dom då och då

har funderatHon skaffa mobiltelefon, för inte såatt att vara
bunden hemma, mobiltelefoner kostar och vad skulle honmen pengar,

sin frihet igöra centrumtrava runtav
Violet har framför allt kontakt med fyra olika vårdavdelningar på

det sjukhuset. arbetar helstHon de geriatriska avdelningarnastora -
det de gamla hon tycker bästär självfallet tackar honom men-

ringer.änvem som
Den tiden har hela sjukhuset möblerat såsenaste kanattom, man

hitta blöjor, nattskjortor, bäcken ställe vilken avdel-osv. samma
ning arbetar. blir mindreDet springän och frågande det sättet,man

Violet. fåDet känner sig helt hemmaär någonstans.antar som
Rutinerna har också samordnats. Den avdelning Violet trivts bäst
harpå arbetat annorlunda de andra, medän där alla varitmöten närva-

rande och samarbetsformer. harDe fått sluta med det eftersom detnya
oftaså personal i tjänst och då detär bäst alla avdelningarär attny ar-

betar så alla hittar och förstår.sätt, attsamma
Arbetspassen varierar också. Vissa dagar arbetar Violet fem tim-

andra elva. Allt beror vilket hål ska fyllas. Nätterna ärmar, som
jobbigast, speciellt hon blir inringd med kortnär varsel.

Det med alltihop ändå inte denvärsta ekonomiskaär osäkerheten,
eller tycker hon. Nej, detväntan, bristen kamrater.värsta är När

varje arbetspass kommer tillnästan med männi-man nya grupper, nya
skor, blir varje dag anspänning. Vad hette avdelningssköterskanen ny

igen Patienterna blir inte heller människor, bara problemutannu som
ska åtgärdas. Tidigare visste hon vad de hette Kalle Karlsson och—
fröken Lindström. blevEtt det bara gallan fyran och magså-tag

på orkar hon baratrean. Nu komma ihåg han fyran och honret
med alla blommorna trean.

Violet borde vidareutbilda sig till sjuksköterska. Alla det,säger
det lång utbildning, med studielån,är och hon har alltidstoramen en

haft svårt plugga. Dessutom tycker hon sjuksköterskejobbet,att att
med medicinansvar och administration, verkar jättetråkigt. Alldeles
för långt ifrån patienterna. finnsNu inga undersköterskor kvar,nästan
förutom sådana Violet. deDe händer kallasär extra närsom som
läget blir akut. Då kommer Violet.

bästaI fall ringer några dagar i förväg så Violet hinner ordnaman
för Villy. får inteHan längre gå dagis varje dag. Kommunens reg-
ler innebär barn till arbetslösa föräldrar inte har någon till plats,att rätt

Violet hade funderat låta honom sluta ändå. har heltDetattmen
enkelt blivit för dyrt.
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finns akut-dagis i förortens dit hon kan ringaNu ett centrum senast
dagen fore och berätta hon fått jobb. får Villy ditDå komma deatt
dagar arbetar. har varit hygglig lösning, Violet,hon Det tyckeren men
Villy bråkar allt oftare de han ska dit. känner ingen,Han sä-morgnar

inte Violet. fröknar-han. kännerDet Hanär argumenterarsant,ger
efter undrar honhon tänker det Daghem-Men när är sant.na. om ens

har dygnet för barn till föräldrar,nattarbetandeävenöppet runt,met
skift.och personalen arbetar i Många fröknar helt Villyär närnya

alltidkommer, och barnen mycket bråk i barn-Detär nästan ärnya.
Violet hon hämtar.det kan närsegruppen,

Villy vill inte dit, och Violet ibland får nattjobb försökergå när
hon inte Då ber hon hjälp, eller eller denJeanetteens. om mamma,

Beatrice. blir visserligen jobbigt, eftersomandra Det hon mås-system
Villy hon borde hem och bättrehämta detnär är änte attsova, men

stortjutande natt-dagiset. Sådana detlämna honom svårtnätter är
jobb.bragöraatt ett

sjukhuset ringer får hon inte honomlämnaNär samma morgon ens
dagis vi ha någon framförhållning förstår välpå måste du utan- -

och återstår. visserligendå det Jeanetteär ärsystrarna mamma som
ledig, hon ofta så ledsen Villy har börjat gå dit också.är vägraattmen
Över förstå varförhuvud har Villy svårt Violet måste jobba.atttaget

väl hemmabättreDet är att vara
Violet älskar sitt vårdarbete minns hur bra Villy trivdes sittsom

gamla dagis. hon trodde hon kunde få fast jobb honOm ettatt om
skulle hon det, for Villy skulle få dagis-bytte yrke göra tryggatt en

finns fasta jobbetplats. detMen var
Violet i hur debatterar vårdpersonalens arbets-Ibland hör TV man

löshet och låga löner. brukar alltid med någon karl i siden-Det vara
slips eller kvinna i diskret dräkt problemet monopol-säger ärattsom
arbetsgivare och det finns for lite konkurrens kvinnors arbets-påatt
marknad.

Då tänker Violet på sin Beatrice. affärsbiträde ochHon ärsyster
har fast deltidstjänst Systembolaget. arbetar hon varje fre-Dären
dag eftermiddag och varje lördag. Inför helger kallas honstörre

finnspå torsdagarna. Punkt. hennes bransch hur mycket kon-Iäven
kombinerar fasta jobbkurrens helst och ibland Beatrice sitt medsom

Åhléns, ibland på Mauritzdeltidsvikariat på FrånKonsum. Hennes
ringer de allt sällan. Beatrice hon blivit för gammal.tror attmer

Beatrices situation identisk med Violets. och kombi-De väntarär
sina inhopp med arbetslöshetsersättning och socialbidrag.nerar

Ibland grälar fackföreningen. Jeanettesystrarna attom menar en
inträde facket.effektiv stoppkloss for hennes på arbetsmarknaden är

sina och Violetjobben för medlemmar BeatriceDe värnar om som
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och i dem utanför.struntar Harär inte kvalat på arbets-som man
marknaden har ingen chans, brukar Jeanette säga.man

Violet och hennes bor i förort. harsystrar De små lägenhe-samma
i nybyggda hus. Dyrt, bostadsbidragenter räddar dem. Deras går-men

dar och hus lika, liksomär De arbetslösa eller lågavlö-ärgrannarna.
nade, invandrare och svenskar. Egentligen de inte såvet syst-noga,

de gissar De känner inga sinamest. och misstänk-rarna, ärav grannar
de flesta.motsamma

En gång fick sinJeanette cykel stulen i loftgången och det talar
hon ofta Jeanette hon vilka snorungartror gjordevet det.om. som
Den iranska kvinnan verkar studera universitetet Det för-ärsom
stås vi betalar har besvärlig pojke Jeanette li-som nästan ären som

rädd för. Ibland misstänker hon helate grannskapet, speciellt de mörk-
hyade har täckjackor.män Sådana dyrastora jackor har domsom

rådminsann råd med, vad har jag medl
Beatrices två barn igår skolan i Det dålig skola,centrum. är en

med mycket bråk och vandalism. Några få eldsjälar till lärare orkar
inte hålla standarden och tredjedel föräldrarna kommeruppe om en av
till föräldramötena det bra. Beatrice brukarär aldrig gå och hon har
inte kommit på tanken hennes skulle det.att Själv hargöraens man
Beatrice dålig erfarenhet sin skoltid och de klagomål hon fåttav egen
från klassföreståndare har inte gjort henne vänligare stämd.sonens
Dom bara efter sånaär oss.ute som

harPengar de aldrig, Violet och hennesnästan i detIn sistasystrar.
undviker de socialbyrån det inte slantamaär tvingasvärt redogö-att-

för sitt liv ibland finns inga andra alternativ. Innan Villyra men—
föddes Violet på i Grekland vecka.semester Hon har bildervar en
från den och brukar visa Villy. Någon gång kanske vi kan fåresan
råd åka.att

Tid har de däremot ofta De kokar inte långkokgott eller bakarom.
bröd så långt möjligt löser de varandras barnvaktsproblem ochmen

får hjälp med den städningen sina döttrar.tungamamma av
Fortfarande det kommer finnstror offentligsystrarna att vårdatt

den dag blir gammal och sjuk på allvar, denär värstamamma men
larmrapporterna kommer tänker Violet: Vi får dela pånog morsan
för ingen kommer bry sig. Det blir inte kul, varken föratt henneannan
eller för på del de ställen jag jobbar skulle jag inte viljaoss, men en av
ha henne. Då jag hellre hem henne.tar

Violets tilltro till samhället huvudär liten.över Hade hontaget
bara råd skulle hon till sin ålderdom och Villys framtid,spara men
kanske skulle hon i madrassen. Banker tjuvar,stoppa ärpengarna po-
litiker ljuger och utbildning inget för sådanaär som oss.

Hon tänker inte i val.rösta nästa
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Mångsysslar-Marianne och Mats
till souvenirbutik. måla-inrett lekstugan gårdenMarianne har Mats

i veckanvid och några gångerde plakat de vägenett satte uppsom
in. roligt få sälja smörknivturist och kommer Det är attstannar enen

fmajaktknivar med skaft horn, iblandeller någon mengrannens avav
billiga och in-det mödan Knivarnaundrar Marianne värt. ärom var

materialet. det kan få någon turistbetalar knapptkomsten Men att
sig.och sikt kan sådant lönaminnas deras bygd

derasmycket turismen,Marianne och hoppasMats även om an-
försörjer de sigsmå inkomster. Iställetsträngningar mycket enger

anställningar.företagande och kortare Dåblandning jordbruk, egetav
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.och då någon

ochhotellet vid jul, påsk och sportlov, MatsMarianne påserverar
igångentreprenad. något vägbygge kommersnöröjningen Närhar

Marianne städar i skolan, där harfår jobb.han också sparatmanmen
timmars jobb i veckan. Och så detdet bara någraså mycket äratt ger

bäckar små eller det gälleroch smörknivarna. Många attgetosten,
korg brukar Marianne och ochinte ha alla i Mats säga,ägg samma

vadför det de de säger.mesta menar
pappa blevi bygden och gamlafår bo kvar MatsDe som ensam

ved. Jakt och fiskehjälp med handla och huggahärom året kan få att
potatisland försörjer helt släkten.fyller frysboxen och Mariannes By-

sedan handlaren i byn skaffatmycket värd ochgemenskapen är para-
sakna.TV-kanaler inte heller någotbol de många är attvet att

haft mycket Periodvis har deoch har aldrigMarianne Mats pengar.
känt till ochsocialbidragsnormen, det har de intelångt underlevt men

matsäcken ochefterdet har inte bekymrat dem. Man rättar munnen
funnits bordetoch obelånat och alltid påeftersom huset är ärvt mat

varit mindrevinterjackor eller utlandsresorhar bristen på ett pro-nya
ska skrid-naturligtvis bekymrat sig skolan påblem. Marianne har när

definitivt vuxit det skridskor ochskoutflykt och barnen största paretur
intesådant gång livet. kaninga andra finns låna, Manäratt men nu en

ha allt.
barnen längtar bort. Visst inserMarianneDet ärsmärtar attsom

och det måste ske någonutbilda sig,hon de måste att annanstans,att
komma tillbaka sedanborde väl finnas möjlighetdet attmen

Äldste jobbarförsvann efter gymnasiet. da-HanMagnussonen
kvällarna i och åker på tilloch studerar på semesterstorstan,garna

få fint, välbetalt jobbfort han kan. drömMedelhavet så Hans är ettatt
poolkanter medoch sitta vidoch tjäna mycket så han kan resapengar

drinkar.långa
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Marianne förstår inte hur sådana värderingar kunnat födas hos
dem, och varför han tjatar soffgruppen gammal fortså hanärattom
kommer hem. har också börjatHan exportindustrin, detprata ärattom
dit forhan ska det där Sveriges framtid finns och det arbeteär Matsatt
och Marianne utför bara del rundgång.är en av en

Ni skottar åt och städar skolansnö grannarna grannamas ungar-
och säljer då och då nån hemslöjd, brukar han ska SverigeHursäga.
kunna utvecklas fleroch blir ni Vi måste säljaväxa om som oss
världsmarknaden, kan hälsa hemannars

finns i byn,Det Marianne kan hållamän stannatunga som men
med de inte förebilder.några ingenNästan dem haräratt ettom av
vanligt jobb, vissajobbaroch så fort tillfälle övrigt leverFörsvart ges.
de A-kassa eller samhällets stöd. kvinnor finnsUnga intenästan
alls.

fortfarandekommer hem, åtminstoneMagnus till älgjakten, men
för varje blir han allt främmande.gång Sist han ringde berättademer
han flickvän, nybliven sjuksköterska vuxit iom en ny en som upp en

Sverige.stad i södra blevFörst Marianne glad förstörre Magnus
skull, sedan blev hon rädd. Vad skulle den tycka derasmen nya om
by, och souvenirbutiken, och och soffgruppen Vad kostargetterna,

soffa beställer den från IKEAen ny om man
tycker hon fånig. fårMats Den väl det dom har det.är tanya som

alltid tycktHan har dessutom Marianne fjäskat för försöktatt ungarna,
sticka åt dem och konstigheter. Som Malinsuppmuntrat mat-pengar
lagningsidéer. beställa kokosmjölk för kronorAtt 30 från barastorstan
för använda halva burken i nån konstig intematrättatt som ens var
god Nej, får detnågon måtta vara.

Mariannes fördelningoch arbetet harMats alltid varit klar. Alltav
inomhus förutom proppskåpet och den vedeldade harpannan varit
Mariannes Allt utomhus har varit LadugårdenMats. har de de-ansvar.
lat på.

har ingått i MariannesBarnen ansvarsområde. deNär små togvar
jordbruket tid, så hemmafru i någon traditionell mening har Mari-mer

aldrig varit, det bara några år sedan hon fick sin förstaanne men var
regelbundna lön. bekymrar henne delDet hon tänkernäregna en

pensionen.
kommer inte heller få någon högMats pension. har visser-Hanatt

ligen alltid arbetat, hårt, allt har inte varit kopplat till inkomstermen
och lön. Om hjälpt med höetMats så har repareratgrannen grannen

traktor. Tjänster och gentjänster,Mats och god grannsämja. Menen
har flyttat och ingen i byn lika bra traktorer,ärnu grannen annan

och traktorverkstaden inne i vill ha plus och intestan pengar, moms,
byta tjänster alls försökt.Mats har
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ochkvinnoliv dagFem i imorgon-

Över Marianne och inte behövt så myckethuvud har Matstaget
Skolan förstås, och byskolan lades deltoghjälp samhället. när nerav

något daghem har aldrig funnits i byn och detde i protesterna, men
gamla slipperfå bygga servicehus, så deviktigaste just är att ett attnu

Överde sig, via byalaget. huvudflytta. den frågan harI engagerat ta-
frivilligai byn tack insatser ochhar mycket häntget vare samman-

stark. Marianne minns med glädje den vår alla bybornahållningen är
tiggde ihop färg och virke och ägnade de alltrenoverade skolan. Man

reparationer. blev så fintljusare kvällarna Det
Marianne tillsammans med några andra slöjdarefjol startadeI ett

de ställt de vävstolarkooperativ hyrt obebott hus därett somsom
för brödbak.samlade damm i olika uthus ochstod och murat en ugn

sinafrån grannbyar långt borta förFolk kommer sätta vävaratt upp
och baka.

Marianne, kommunalpoliti-i händersakenAtt ta passar menegna
för. det käbbel.hon inte mycketken Där är mestger

artikeln förläser i tidningen distansarbete och visarMarianne om
Malin. Malin går i gymnasiet i huvudkommunen och18-åriga dottern

veckorna. Kunde inte distansarbete nå-bor inackorderad under vara
i byn.få använda sin utbildning och ändå kunna bo kvargot Att

Malin möjligt negativ sin storebror.Aldrig Iännu änär merom
människorhänder ingenting, inte Marianne allabyn att unga somser

här familjvill flyttar, och hur ska kunna bonågot utansom ungman
Marianne, ochkanske kunde hand ...barnomsorg Jag sägerta om

bli kock och jobbafinns dessutom vill Malindet inget göra,att
vill minsann sina barnspännande internationell Honrestaurang. geen

ividare får den här byn.än manvyer
de självabarnen kommer bättre tankarMarianne hoppas näratt

tänka sig bättre uppväxtmiljö byn för sinafår barn. kan inteHon änen
barnbarn, inser hon inget kankommande göra.attmen

sina gamlaförstår hon de regler handDessutom att att ta omom
familj, alltid, och just praktiserasgällt i hennes Matsnärsom nusom

farfar, gäller längre. ochoch skottar inte Magnushugger ved snö
kunna eller viljafjärran storstäder, kommer inteMalin, i sina taatt

kommer. Och faktum desina föräldrar den dagenhand ärnär attom
kan få servicehuset byggtäldre. Om de inteflesta ärav grannarna

betala förtvingas flytta. Och själv måstekommer de att manom
Pensionsförsäkringaråldringsvård, ska betala då harframtidens vem

pensionenMarianne och knappt hört talas och den vanligaMats om,
inte Kanske det bäst och Malinkommer räcka långt. Magnusär attatt
sina karriärer, ändå.satsar

Marianneekonomiska beroende sina barn hadedenMen sortens av
matlagning ochskulle hamna få hjälp med ved-aldrig hon Atttrott
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huggning bra. fåAtt sinaär barn för betala någon tredjeattpengar av
hugger ved och lagar det svårt.ärmat,person som

frånNytt i blir i alla fall odlingen röd solhatt, densommar av nya
naturmedicinen säljs Matssmör. LRF-möte med EU-som som var
information och fick kunde få bra bidrag för solhattsod-veta att man
ling så han och Marianne bestämde sig. Marianne har tänkt lägga un-
dan del de för framtiden och pensionen. blir ingenDeten av pengarna

soffgrupp i år heller.ny
Men bil på gårdsplanen. Kanske det någonstannar ärnu en som

vill köpa smörkniv. Marianne sänker under ärtsoppekoketvärmenen
och går ut.

Invandrade Iran

Hon har sitt land, Iran. När hon liten honsamma namn som var var
mycket stolt det. härNu, i Sverige, detöver komplicerande.är mest

Vad du du hette du Kommer du från Iranatt Heter dusa sa-
Iran varifrånMen kommer du då

gickIran i skolan i Teheran. Hon duktig och började läsa litte-var
raturvetenskap universitetet. Hennes föräldrar inte religiöst ak-var
tiva och fast och andraIran kvinnor enligt lag bäratvungna attvar
slöja i offentligheten har hon aldrig gjort det hemma eller tillsammans
med goda Hela hennes familj harvänner. befunnit sig i oppositiontyst

den hårda islamiska regimen i landet,mot så det inte konstigt attvar
hon fattar tycke för sin lärare universitetet, den tio år äldre politiskt
radikale Iraj.

Iran begåvad och vacker studentär stått sina föräld-en emotsom
försök äktenskap. blir förälskad.Honatt ettrars arrangera

Irans föräldrar samtycker till äktenskap och Iraj och gifterIran sig
enligt Koranens regler, vid västerländskt inspirerad ceremoni.men en
Det dröjer inte länge innan sittIran första barn ochväntar när sonen
föds hon sin assistenttjänstsäger på universitetet. För barnensupp
skull. behöver sinDe hemma. Snart kommer barn,nästamamma en
dotter.

Iraj med iär samhället och Iran stolt honom.status är överen man
Med hög akademisk åtnjuter han allmänt förtroende,en ävenexamen

politiken börjat ställa till problem i karriären.om
ochIrans Irajs äktenskap inte komplikationsfritt.är grälarDe

ibland och det händer barnenIran med sig och åker hem tillatt sinatar
föräldrar. konflikternaMen aldrig långvariga. Irajär slåss inte, och
han för sin familj. har haftIrantar tycker hon. Dessutomtur, äransvar
det knappast möjligt skilja sig, förvärvsarbete och med tvåatt utan
små bam. Iran tänker inte tanken.ens
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får Irajuniversiteten och dagRegeringen ökar trycket på vetaen
politiska åsikter.jobba kvar, grund sinainte längre kanhanatt av

sigfamiljen köra taxi och liteförsörjaförsökerHan ägnaattgenom
problem. Samtidigt ökar hanaffärsverksamhet, ekonomin är ettmen

börjar sigoch Säkerhetspolisen intresserasitt politiska engagemang
för honom.

flytta till stad och Iraj leverförsökFamiljen gör ett att en annan
och barnen dådyker bara hemma hoshalvt underjordiskt, Iranupp

övertygad han måsteoch Iraj blir alltoch då. Trycket ökar attmer om
inte lämna sin släkt och allttveksam, hon villfly. Iran är sommer

hon med sig.för hans skull Honbetyder något för henne, ger sermen
jagad.levahur han plågas attav

i svensk flyktingförlägg-får tillbringa två årFamiljen närmare en
och främst chocken detsvår tid.ning. FörstDet mötaär att nyaen

människor kalla,vädret fruktansvärt,landet. inte baraDet ärärär som
omvärlden.och lraj får ingen kontakt medoch stängda. Irantysta

direkt från krigszoner,förläggningen kommerAndra flyktingar på
bråk.dåligt och det mycketmår mycketmånga är
flera dagenlyckliga och undrar gångeroch Iraj inteIran är om om

Iraj luratkritisk och tyckergjortde verkligen Iranrätt. är attmest
Båda längtaraldrig önskat. grälar mycket.till något hon Dehenne

möjligt, det inser båda. Iraj skullevända tillbaka intehem, ärattmen
flygplatsen.Säkerhetspolisen redan påmötas av

kjo-också kortaKritiken svenska kvinnor Deärmot gemensam.
lraj offentligtsminket. Visserligen harlama, urringningarna, oppone-

synligt hårdet brottsligt medi hemlandetsig de lagar görrat mot som
svenskaändå för mycket. Iraj kallar dedettaoch make ärup, men

ifrån siggång för alla lagtskamlösa ochkvinnorna Iran som en
hans åsikter.slöjan delar ändå många av

inte allaMen
besöker socialbyrånTill sin förvåning konstaterar Iran när paretatt

med Iraj, och delika mycket med hennetalar socialassistenten som
det gäller barnen vänderi socialbidrag.har till Närrätt samma summa

flyktingsförläggningen alltid direktpersonalen påsig assistenten och
särskilt väl, det tydligteller Iraj behandlastill henne. Varken Iran är

mellan dem båda.det ingen skillnadingen har någon äratt status, men
intresserad.småningom alltInsikten henne sågör mer

och umgås i allaockså svenska kvinnorkonstaterar mänHon att
problem.tycka det någotnågon verkar Isammanhang, ärattattutan

sfären utanför hemmet heltkvinnliga och manligahemlandet denvar
åtskilda.

de motstån-troende muslimerlraj ellerVarken Iran ärär snarare-
före-de kulturellapolitiska kraft i sitt hemlandtill islamsdare men-
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ställningarna kvinnors och roller ligger ändå djupt.mäns Närom paret
upptäcker regler gäller i det kalla landetatt denIran förstaärnya nya

vänjer sig. lrajs aggressivitet växersom snarare.
Iran och lraj har inte många håller sigvänner för sigutan mest

själva, med barnen. Barnen sig snabbt, lär sig svenska ochanpassar
tycker det skönt hemma.äratt De minnsär de perioderatt närpappa
han bara kom hem någon timme någon kväll då och då. saknarDe far-
och morföräldrarna gillar snön.men

lraj talar allt oftare hemlandet, land, medett annatom ettmen om
politiskt När maktskiftet kommer,nytt då ska familjensystem. åka

tillbaka dit där de hör hemma. Till sin förvåning inser Iran honatt
kanske inte håller med. Visserligen det landetär svårt levaattnya

hon minns slöjan, och den hårda kontrollen kvinnors liv, ochmen av
de skilda världarna, och plötsligt inser hon hon inte vill tillbaka.att

detMen hon inte.säger
Hela tiden förläggningenpå drömmer de hur det ska bli sedan,om
uppehållstillståndetnär klart och de kan flytta tillär stad, ochstörreen

söka jobb med deras utbildning.stämmer Att Iran skulle blirsom
hemmafru igen det ingen tänkerär sig. Det svenska samhälletsom
bygger på båda arbetar. Båda kämpar medatt svenskundervisningen
och lär sigIran snabbare.

förstaDet besöket arbetsförmedlingen i storstaden blir en
chock, personalen flyktingförläggningentrots försöktatt förbereda
dem. finnsDet inga möjligheter få jobb där akademisk litte-att ett en

från Teherans universitetraturexamen merit. Kanske finnsär deten
inga jobb huvud för iranskaöver akademiker.taget

Både Iran och lraj blir besvikna och anklagar svenskarna för att
rasister. svenskaDet samhället verkar kallare och allaännuvara vara

dörrar stängda.är
lraj upplever statusförlusten mycket plågsam. Att han,som en an-

sedd litteraturvetare med exemplarisk meritlista, inte skulle kunna få
något jobb tunnelbaneförareänannat

lraj 42 år och hansär svenska halvdan. baraär Iran 32 år ochär
talar bättre svenska. Dessutom hon beredd detär Medan lrajmesta.
fortsätter söka akademiska börjar honatt provanställningen som
fritidsledare på ungdomsgård i den invandrartäta förorten där deen
bor. Hon bra jobb, inte minstgör med den stökiga iranskaett ung-
domsgruppen, och blir anställd.

lraj orkar inte med alla nej tack-brev han får sina ansökningar
och får mindre bidrag för godisaffärett iatt Det gårstarta centrum.en

inte bra så i alla fall hyggligt, och han får ihopom änmer pengar so-
cialbidraget han tjänar mindre sin hustru och han trivsängav, men

Detinte. inte meningen med hans liv, han skulle jaga småungarattvar
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för snorkiga svenskaaffären och tjäskastjäl plockgodis pen-ursom
honom.ökar krav påsionärer. Samtidigt Irans

Irajsoch tycker detoftast kvällarnaarbetar ärHon att attansvar
tycker varkenoch lägga barnen. lrajmiddagdagis, lagahämta om

kvällarna.påeller det faktumarbetsuppgifterna, Irande är uteattnya
hon ska komma hemhenne och krävakontrollerabörjarHan att ge-

efter sitt arbetspass.nast
irriteradför hon arbetarorolig ärHan nära män, mestär att men

frånskild iransk kvinna.kompis jobbet, Honbästahan hennes en
hustrun skatycker Iraj. kräverinflytande på Haninget bra Iran,har att

sin kamrat.umgås medsluta
träffaroch hopplös. deinskränkt Dessutomtycker hanIran äratt

ifå finnas socialt liv detmåste väl någotandra.inga Det ävennästan
familjer middag hannågra iranska påIraj bjuder hemlandet. ärnya -

människorhindra sin fru träffa andravillminsann inte den attsom -
politik medan kvin-och diskuterardominerar sällskapetmännenmen

Dittoch flyttar i köket.tills deblir allt sätttystare ger uppnorna
de grälar efteråt.tråkigt,umgås Iransäger näräratt

missnöje medsin ökar, hanskrav påtakt med Iransl växeratt man
det under hans värdig-lraj slåss inte,feminist-landet.det vorenya

och vidhäftigare. vaknar och gråterblir alltgrälen Barnenhet, men
godoch han hos någonsintillfällen körflera Iran övernattarut man

van.
köper blom-han snäll, och rädd.tillbaka Hanhan kommerNär är

förändringen aldrigallt oftare.fisk, dammsuger Mensteker ärmor,
sitter djupt.kulturella uppfostranlångvarig. Irajs

visst,vill skiljas hanhongången Iran sägerFörsta säger att
driva igenom skilsmäs-aldrig hon kommersjälvsäkert. Han att atttror

övertygelse.och barnen, det hansinte klara sig självkanHon ärsan.
beroende honom.alltid varit heltharHon av

arbetsplats måsteochmåste IransKommunen spara pengar
blirutbildning for sitt arbeteinte har någongå. Eftersomnågra Iran

iden populärahonden första Atthon ärsägs mest ung-som upp.
iranskafå lite pli de aggressivafaktiskt lyckats påochdomsgruppen,

roll.spelar ingenpojkarna,
aldrigsig kan honjobbet känner Iraj NuförlorarNär Iran trygg.

erbjuder henne börjalite bättre och hanGodisaffären gårskilja sig. att
sig förhar bestämttackar nej.hos honom. Iran Honarbeta Men att

studiebidrag och studielån.kan fåuniversitetet. Honstudera på
tillbaka.de ha råd betalapengar skaIraj blir Låna Hur attmerarg.

tänker betaladet hennes problem.sig själv HonhörIran säga äratt
tillbaka lån.sitt
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Det länge sedan Iran något skilsmässa och honnärvar sa om en
dag kommer med skilsmässohandlingarna blir han förvånad, och väg-

Skilja sig Vi Aldrig.rar.
inserlraj till sist hon allvar, och han inte kanatt att vägra.menar

skriverHan under, med övertygelsen de månadernas betänketidatt sex
kommer få henne bättre tankar. ingetMen blir bättre.att Konflik-

blir fler och djupare och Iran tvingar Iraj flyttaterna ifrån sin fa-att
milj till möblerat i närheten. träffarHan sina barnett och försökerrum
förklara for dem hur fel lran han måste komma tillbaka.gör, att

tryckerBarnen på, och Irans liv svårt. Mångaär paretsav gemen-
har henne kvinnornavänner förövergett de räddaärattsamma att-

skaIran deras ifrån dem, för demän räddata männen Iranäratt att
ska ha dåligt inflytande på deras hustrur. kännerHon sig allt mer en-

och till sist efter och låter Iraj komma tillbaka.sam ger
Den här gången går det fort. Krisen faktum efter bara må-är ett en

nad och förstår lraj skilsmässan kommer genomföras. Dåatt attnu
han striden barnen. Han kräver vårdnadenstartar med hänvisningom

till inte kan lita förmågaIrans sörja föratt och uppfostraattman
barnen. Vilka helst kan kommamän och i hemmet. inteDet ärsom
bra for barnen.

När Iraj förlorar vårdnadstvisten han det definitivt bevisettser som
hur det svenska samhälletruttet är.

fortsätterHan träffa barnen och får dem börjatIranveta attgenom
träffa får barnenHan gå den Iranatt emoten annan man. nye mannen.

och fortsätter levaattger upp ensam.
i det sistaIn har och lrajIran undvikit berätta sin skilsmässaatt om

för släkten hemma i Teheran. förIran hon inte vill for på-att utsättas
tryckningar. Iraj för han skäms.att

familjernaNär till sist får vad hänt ökar mycket riktigtveta som
trycket på medanIran, Irajs föräldrar erbjuder sig äk-att ettarrangera
tenskap, med kvinna från tillIran, Iraj. vill han inte,Det det strideren

hans grundläggande politiska uppfattningar. bor kvarmot Han i sin
lilla lägenhet och går till sin godisaffár varje dag. Han håller braen
kontakt med sina barn och försöker träffa Iran så mycket möjligt.som

hoppasHan fortfarande hon ska ändra sig.att
trivsIran universitetet har det svårt ekonomiskt och undrarmen

hon någonsin kommer bli accepterad riktig svensk litte-attom som en
Även hon och barnen har mycketraturvetare. lite detärom pengar

ändå hennes och hennes liv. Hon kan fatta beslut. Det ärpengar, egna
och det har varit alltihop. Och honnytt värt kommer aldrig flyttaatt

tillbaka till Teheran.
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kvinnoliv dag ochFem ii morgon—

verklighetoch lever olika livViolet, IranHedvig, Marianne i samma
arbetslivet,annorlunda skolan,verkligheten såg ut OmMen om

skulle det betydabyggdes på andra Vadsamhällets service sättosv.
med familj,möjligheter kombinera arbetemänniskornasför att pro-

varandrareproduktion -ja, livets alla delar medmedduktion
bättre fram-ljusblått ska fantiserablir lätt liteDet när man om en

fall försök:i allatid, här kommer ettmen

Molly ochMöjliga Max

experimentera. blandadeälskade Molly Honi lågstadietRedan att
och redaoch såg hur det bubblademedbakpulver togvatten var--

konstaterademed läxorna ochhjälpte henneför. Mollys attmamma
gick i sko-praktisk den varit honundervisningenhela än närvar mer

varit intresserad naturvetenskap,hade ocksålan. Mamman menav
matematiska teorin och de kemiska form-aldrig hur denhon förstod

och arbetari praktiken. blev sjuksköterskalerna skulle användas Hon
hurcancerklinik. honmed strålkanoner på Där naturveten-serennu

människor.användas för hjälpaskapen kan att
experiment, i denvillMolly vill så. HonMen göraänmer egna

kombinationsutbildning med psykolo-börjar påhögre skolan. Hon en
få jobba läkemedelsindustrin där vetska-hoppasoch kemi. Hon

bot vuxit snabbt,betydelse för sjukdomarsoch hoppetstronspen om
specialister.och kräver nya

färdig lärare. harhon precis Hanfest träffarPå Max ärsomen
allt få de mindrenaturvetenskapliga intressen, vill framförockså men

intressera sig.barnen att
och Molly ihop ibekantskap flyttarEfter bara veckas Max enen

redannågra mil utanförliten före detta De vetstorstan.sommarstuga
sina barn, såbarn. vill också ha tid medde vill ha många De näratt

hon inte kan tänka sigsitt förstajobb berättar honMolly söker sär-att
dagar i veckanoch hon vill arbeta någraskilt mycket övertid, gärnaatt

rimlig arbets-också timmar dagi hemmet. Hon äratt sex per enanser
för arbetstid finns inte alltgenerella regler allastid några ärutan en

förhandlingsfråga.
rimliga. Mollysarbetsgivare tycker hennes kravMollys äratt ar-

kontakt med barn viktigt förbetsgivare är män-näratror att en mogen
tidens forsk-tagit intryck denniska och företaget har senastestort av

väsentligt.höjer produktivitetennärhet tillning visar att naturensom
självfalletkontoret, så kom-i parkenPromenader ävenuppmuntras

utmärkt arbetsmiljö.i skogenMollys lilla attstuga vara enmer
från hemmet. Samhällets kon-ligger cykelavståndskolaMax

inneburit skolenheter med småpå barnen har småcentrerade satsning
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klasser och effektiv pedagogik. Mycket projektarbete, inga rasteren
möjlighet vill, könsblandade projektgruppernäratt tamen paus man

och kontroll ingaså elever försöker sig på andra.sättaattnoggrann
Skolan liksom barnomsorgen,kostar, det det poli-Detär värt. ärmen
tikerna överens om.

utbildninghar kortare Molly, tjänarMax, likaän nästansom en
Vård och harmycket hon. högt värde i samhället, därettsom omsorg

finns också enighet.stor
Mollys barn kommer snabbt ochoch Molly ledigMax tätt. är un-

första månaderna, sedan huvudansvaretder de Max och slutettar mot
ledigheten delar de tiden. litet dagisEtt barnen denärtar emotav

blivit och både och Molly deltar i förvaltningenMaxstora nog, av
daghemmet. Ibland tillbringar föräldrarna hela dagar på dagis, men
det frivilligt och inget tvång. Annars skulle de ensamstående föräld-är

drabbas.rarna
använder och MollyDäremot del sin fritid till äldre-Max etten av

kooperativ där bor. fortfarande piggMax Hon och kry, ochärmamma
själv för boendede andra inte klarar sig lika braär en resurs som

själva, och derasbåde Molly barn trivs på kooperativet, ochMax,men
det finns alltid saker hjälpa till med.att

Medan all barnomsorg och skola gratis och hög kvalitet harär av
mängder olika omsorgsformer för gamla sjuk-Regelrättväxtav upp.

fri, människor självavård till sin allmänna omvårdnadär spararmen
har lett tillålderns höst. många gemensamhetslösningar, därDet

friska hjälper sjukare, för sedangamla kunna få hjälp de självanäratt
behöver det.

inteoch Molly mycket i världen, det har de inteMax rådreser
med. de vistas ofta i och odlar det sinaMen grönsa-naturen mesta av
ker själva. med sinaumgås och lagar tillsam-De vänner gärna mat

engagerade i barnens dagis och skola, och hinnerDe medär attmans.
motionera och läsa skönlitteratur.

tillbyggt och ombyggtHuset många gånger, med miljövänligtär
material och mycket spikkraft. arbetsrum där MollyEtt äregen rum
tillbringar tid. Vissa veckorallt åker hon bara till dagar,tvåstanmer
huvuddelen kommunikationen med kollegerna honsköter elektro-av
niskt.

duktig forskareMolly och får erbjudande gästforskar-är en om en
tjänst i Brasilien. undersöker möjligheterna till skolaDe och barnom-

och bestämmer sig för flytta. blir medföljande ochMaxattsorg an-
vänder den tid han får till studera pedagogik vid universitetet iöver att
Sao Paolo. funderar på skriva bok Paolo Freires peda-Han att en om
gogiska idéer. ska han i arbetsrummet hemma i huset deDet göra när
kommer hem, Molly kan huvudansvaret för barnen.när överta
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förändra könsordningen och den inbyggdaAtt bristen påjämställdhet
mellan kvinnor och långsam Det 100 år sedanmän är ären process.
kampen för medborgerliga fri- och rättigheter for kvinnorna fördes
och så småningom kröntes med framgång. Så hade1973sent som

haft fem kvinnligaSverige bara statsråd, någonsin.
Idag finns kvinnor inom alla samhällsområden och på allanästan

positioner.
de väldigt få. församlingarMen Många farligt enkönade.är är

erfarenhet, kreativitet förmågaKompetens, och går till spillo. Kostna-
förden samhälle och näringsliv upprätthålla rådande könsord-attav

ning sannolikt mycket hög.är
stödja de krafter verkar för ökad jämställdhet kräverAtt som en

mångfald åtgärder och påverkan når kvinnor och mänav en som som
arbetstagare, medborgare och konsumenter. med mittDet är sätt att se
inte fråga beskäftigt människors individuella valöveratt styraen om

fråga skapa verkliga valmöjligheter bort deutan att att taom genom
hinder finns för individerna ska kunna välja medvetet och bliattsom
valda.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män

löneskillnader kvinnorfinns mellan och har dennaDet Detmän. ut-
redning visat. Kvinnor tjänar i genomsnitt lön.80 mänsprocent av

Skillnaden kan delas i delar:treupp
Individ- och arbetsplatsrelaterade faktorer. Utbildningsnivål är

Arbetslivserfarenhetsådan faktor. och arbetsmiljö andra. Omen man
har för mycket och har många underställda.ansvar pengar om man

faktorer kan objektiva, oberoende könDessa ävenanses vara av
möjligheten arbeta heltid eller övertid hänger ihop medt.ex. attom

fördelningen det obetalda hemarbetet.av
del löneskillnaden brukar forskarna beskrivas2 En annan av av

oförklarad, dvs. det finns inga skillnaden.objektiva skäl tillsom
Kvinnor med utbildning och erfarenhet tjänar ändåmänsamma som
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utdelningmindre. får mindre på utbildning och arbetslivserfa-De
forskare brukar misstänka detta uttryck förrenhet. flestaDe är ettatt

diskriminering.
förklaringen till löneskillnaderna hör medtredje3 Den samman

respektiveyrkesval, och hur kvinnodominerad bransch ellerenmans-
Kvinnofaktom, arbete utförs framför allt kvin-yrke är. att ettett av

jämför med för övrigt likvärdigasänker lönen, arbetennär mannor,
Kvinnliga arbetsuppgifter utförs i kvinn-med manlig dominans. som

värderas, objektiv grund, lägre manli-ligt dominerade yrken änutan
varför olikaflera bidrag i och löner SOUSe Kvinnors såmänsga. -

1997: 136.
sällan, antagligen aldrig, resultattredje faktumDetta är nästan ett

diskriminering sida.medveten från arbetsgivarnas Snarare ärav en
värderingarna sedan lång tid fastlagda i organisationerna, sällan dis-

och aldrig med objektiva metoder. Värderingarnakuterade mätta om-
flesta, både kvinnorfattas också ofta de och män.av

Några exempel:
klipper eller borrar haManliga arbetare som gräver, gräs anses

kvinnliga lyfter vänder männi-arbete ellersomän matar,ett tyngre
objektivt.skor saken mättsattutan
för kunna kommunicera med människorKunskaper krävs attsom

krävs för arbeta med maskiner.värderas lägre kunskaperän attsom
objektiv mätning arbetsuppgifternas innehållNär gör en avman

arbetsuppgifter tradition värderatsvisar det sig ibland att som av
haft värde, ochhögre inte svårare sådana lägreär än tvärtom.ettsom

Två exempel:
År Kommunalarbetareförbundet i Linköpinggjorde Svenska1991

Majoritetenlönesättningen bland sina medlemmar.genomgång aven
kvinnor leder löneligan. Faktummedlemmarna ärär männenmenav

lönenivåsamtliga manliga yrkesgrupper 1990 låg på högre änatt en
i Linköping löneligankvinnliga. Efter genomgången skakadesde om

manliga yrket elmontör låg kvar i andra-ordentligt. Det toppen, men
manligadet kvinnliga yrket vårdbiträde och detplatsen delades av

kokerska eller husmor bedömdes ocksåambulansförare. Att somvara
vaktmästare, tidigarelika brandman, medansvårt att vara somsom

kvinnoyrkena hamnade längstvarit högre värderat allaän ner.
gjordes för år sedan mätning vilkaPå bankområdet några aven
privatrådgivare ställde, jämfört med arbetetkrav arbetet som

företagsrådgivare. tradition har det i bankvärldenAv ansetts vara
med fö-företagsrådgivare, fler har arbetatkrävande mänatt varamer

privatrâd-retagsrådgivning och det har varit bättre betalt än att vara
ställde visade pri-de olika krav arbetetgivare. Genomgången attav

företagsrådgivarens.likvärdigt med Mät-vatrådgivarens arbete var

191



Förslag till åtgärder

metoden godkändes både facket och arbetsgivarna. fanns ingaDetav
objektiva skäl för grundlöneskillnader.

orsakade och någonDet lönerevision till förmån förstor stororo
privatrådgivarna har inte genomförts, antal kvinnli-ännu även ettom

privatrådgivare fick höjda löner. Grundvärderingen omfattasga som
de flesta i bankvärlden, företagskunder värda privat-är änattav mer

kunder, för stark, undersökningen har diskussionstartatvar men en
hur yrken arbetsuppgifteroch värderas i bankerna.om

betyderDetta inte enskilda företagsrådgivare inte kan in-att vara
dividuellt duktigare enskilda privatrådgivare, och därmed förtjänaän

högre lön och tvärtom. Det betyder bara igolvet lönesätt-atten
ningen, de objektiva krav arbetet ställer, låg på nivå.samma

Till de faktorer bestämmer golvet räknas till exempelsom
utbildningskrav-
erfarenhet-

för maskiner, människoransvar pengar,-
ansträngning fysisk och psykisk-
arbetsförhållanden-
exempel:Ett

sjuksköterska psykiatriskAv klinik krävs hon eller hanatten en
har sjuksköterskeexamen med vidareutbildning i psykiatri. Hennes tre
års erfarenhet arbete psykiatrisk klinik värderas enligt i förvägav
fastlagda modeller. förHennes maskiner, och männi-ansvar pengar
skor kan bedömas enligt fastställd skala, liksom den ansträngningen
hon bli för. Arbetsförhållandena bedöms för sig. Dettaantas utsatt ut-

basen, golvet, i lönesättningsdiskussionen.gör
identifieratOm bara golvet kan sedan andra faktorer,man som

individuell skicklighet och konkurrens från marknaden, läggas ovan-
på, och naturligtvis motivera löneskillnader.

Min övertygelse hela arbetsmarknaden skulle tjäna påär att ett mer
medvetet identifiera golvet i lönesättningen. de studierIsystem att

gjorts bland i denna utredning kan omedvetnaannat vär-attsom se
deringar igenom, alltidslår till kvinnornas nackdel. fårNär man syn

dessa könsstereotypa värderingar kommer diskussionen löne-om
sättningen på arbetsplatserna kunna föras högre kvalitativute att en
nivå.

inte minst viktigtDet med tanke på dagens utveckling löne-är
området. Lönesättningen har flyttat i företagen. vissa branscherIner
förs förhandlingarna individuellt mellan enskilda arbetstagare och de-

chefer. Risken för omedvetna värde-närmaste är att utrymmetras
ringar ökar.

192



SOU 1998:6 Betänkande från Kvinnomaktutredningen

På plats föreslår jag därför det medlingsinstitutetattannan nya
bör följa löneutvecklingen med avseendenoggrant skillnader mel-

lan kvinnor och män.
För lönesättningen ska acceptabel föratt de anställda krävsvara att

den begriplig ochär genomskinlig. För arbetsgivaren det ocksåär
viktigt kunna motivera sina anställdaatt förklara vilkaattgenom
egenskaper, kunskaper och erfarenheter premierar i lönesättning-man

Att grund könsstereotypa eller andra omedvetna värde-en. man av
ringar felaktig bedömninggör olika arbetens krav inte önsk-ären av

varken arbetsgivarensvärt, eller de anställdas utgångspunkt. Idagur
känner sig många arbetsledare lägre nivå vilsna och har svårt att
klara motivera sin lönesättning.attav

När medveten diskussion arbetsplatserna blir detstartaren na-
turligtvis också fråga makt och vilka ska fåen om pengar, som mer
och vilka därmed måste få mindre.som

En i denna utredning Gunillauppsats Fürst När kvinnor utveck-
lar lönemodeller i Ledare, makt och kön, SOU l997:135 visarnya
hur det individuella lönesystemet förankrats i organisation där allaen
deltagit i diskussionen vad ska värderas och hur.om som

flestaDe aktörer är detöverens lönesätt-att mestanumera om av
ningen ska skötas lokalt, med den kännedom finns där densom om
enskilda arbetsplatsens behov och krav.

Därför föreslårjag regeringen initiativ till uppbyggan-att tar-
det ska verkaett förpartsgemensamtav organ som en ge-
nomtänkt, könsneutral lokal lönesättning. Organets uppgift
ska samla och sprida kunskap metoderatt förvara attom
objektivt värdera de krav olika arbetsuppgifter ställersom
och hitta tekniker identifiera omedvetna värderingar,att så-

könsstereotyper i lönesättningen.som

Behoven arbetsplatserna och utbildnings-ochute är stora-
konsulthjälp skulle kunna erbjudas det partsgemensammaav

till självkostnadspris. Regeringensorganet, uppgift skulle
initiativet och bidra med kompetensatt ta i uppbygg-vara

nadsskedet.
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Kartläggning

fårforska och kartläggastudera,Synlighet viktigt. Genomär att
saken.till, och kan därmed någotinte käntfakta görasyn

könsfördelning i statligaarbeta for jämnRiksdagsbeslutet att en
synliggörande. Måletinte minstmycket,styrelser har betytt ärgenom

statliga styrelserregionala och centralakvinnor iha 50 procentatt se-
i 39mätningen ijuli 1996Vid den1998. senastenast var man uppe

förvaltning harkvinnliga chefer i statligUtnämningarnaprocent. av
budgetproposi-utvecklingen iVarje år redovisasgått långsammare.

förjämställdhetsministern direkttillfällen haroch vid någrationen,
har ökat medveten-hänt. Synliggörandetvadriksdagen berättat som

heten.
område måsteochmellan kvinnorLöneskillnader män är ett som

andelen kvinn-gälleralla nivåer.regelbundet, på Detsammagranskas
verkligenorganisationerföretag ellerflestaarbetsledare.liga De som

före-chefer finns påhur få kvinnligamånga ellerundersökt hur som
Ulla ochVi harju bådede sig.andra resultathar fått väntatäntaget

allakunde jag de bara 15Siv, inteGunilla och är procenttro att av
chefer.

minst tvåfungerar påSynliggörandet sätt:
ande-finns, ellerlöneskillnaderinteMänniskor attatttrorsom-

kvinnli-andelennivåchefer ligger pålen kvinnliga somsamma
handlande.ändra deraskunskap kananställda, får somnyga

fårhur verklighetenoch längeMänniskor ut,settvet, sersom-
sinaökad tyngd bakom argument.

kartläggning möjligahjälpbakslag blir medochFramsteg attav
för gissamindreåtgärda. blireventuellt Detstudera och attutrymme

inte fundera alls.tycka. Elleroch att
i samhälletlokala arbetsplatsen, ochbåde dengällerDetta som
visat hur löneut-utredning hari dennaantalhelhet. Ett rapporterstort

ochmellan kvinnorskiljer sigvidareutbildningveckling, karriär, osv.
och kön, 1997:135; KvinnorsLedare, makt SOUblandSemän. annat

glas-Glastak ochvarför 0lika, SOU 1997:136;löner såoch mäns -
arbetsmarknaden, SOU 1997: l 37.könssegregeradeväggar Den

och central nivå.fortsätta, lokalkartläggningsarbetet måsteDet
kartläggningspara-Jämställdhetslagensarbetsplatsnivå gällerPâ

genomgångskyldig varje årArbetsgivarengraf 9a §. göraär att en
resultatet skaochoch på arbetsplatsenför kvinnorlöneläget mänav
till åtgärder.med förslagjämställdhetsplanen, tillsammansredovisas i

viktig, och dekraft i årvarit i Denhar ärLagen än tre am-nu.mer
har betyttarbetsplatsernagjorts påkartläggningarbitiösa utesom

mycket lönesättning.diskussionernai de lokala om
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ElisabethSom Brolin, enhetschef för vård-, och barn-omsorgs-
enheten Svenska Kommunalarbetareförbundet säger:

Jämställdhetslagens krav lönekartläggning har medfört att
inte längre kan blunda för löneskillnader mellan kvinnor och män.

har också bidragit tillDen få igång arbetet med arbetsvärde-att
ring, vilket bra instrument för få till ståndär rättvisareett att en
lönesättning kvinnodominerade yrkesgrupper.av

Problemet bara alla kartläggningar inteär lika ambitiösa, ochatt är att
de vill kan komma undan med kartläggningar låg kvalitet,som av

lagtexten inte tillräcklig vägledning för dem önskarsamt att ger som
ambitiösa. Till exempel lagtexten otydligt formulerad i frågaärvara

jämförelser mellan olika befattningar. Som bland dennaannatom ut-
redning kunnat visa beror mycket löneskillnadernajust kvin-attav

och har olika befattningar, och kvinnligamän befattningarattnor
värderas lägre på grund sin könsmärkning.av

Därför det viktigt i kartläggningenär jämför olika befatt-att man
ningar. harDet varit lagstiftarens mening lagtexten till dåligärmen
hjälp för ambitiösa arbetsgivare.även

Ett område där Jämställdhetslagen inte tillräckligt tydligannat är
problemet kring hemliga löner. Om verkligär kartläggning lö-en av

arbetsplats ska kunna måste de kartläggandegöras parter-nerna en
ha tillgång till alla löneuppgifter. Idag det inte självklart, lagenärna

otydlig.är
tredjeEn punkt där Jämställdhetslagen behöver preciseras gäller

uppföljningen l l§. varje årAtt vad gjorts förrapportera rät-attsom
till föregående års skevheter och hur mycket lagts påta pengar som

till löneskillnader skulle medverka till kartläggningensrättaatt att re-
sultat verkligen används lagstiftarna har tänkt.som

direktivenl till denna utredning får jag bland uppdragetannat att
finna metoder för synliggöra och följa utvecklingen andelenatt av
kvinnor bland ekonomiska makthavare. Ett kompletterasätt är att
Jämställdhetslagen så den innehåller redovisningävenatt en av an-
delen kvinnliga arbetsledare, alla nivåer it.ex. 7 §.

Ett regelbundet redovisa andelen kvinnliga chefersätt är iannat att
den offentliga delen jämställdhetsmärkningen, behandlas påav som

plats.annan
En kartläggningsnivå den centrala, nationella. skrivandeIärannan

stund sitter utredning och funderar på olika förbättrasätt atten annan
lönebildningen i landet. har blandDe lagt förslag in-annat ett attom

medlingsinstitut och metoder för förbättra lönestatistiken.rätta ett att
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föreslår Jämställdhetslagen förtydligas punkter,Jag att tre-
fjärde.och kompletteras med första gäller kvin-Den atten

och löner ska kunna jämföras demäns oavsettnors om avser
befattningstyper. andra fackliga företrädaresolika Det är rätt

få del de löneuppgifter behövs för det lokalaatt av som
kartläggningsarbetet. tredje uppföljningskrav,Det är attett
arbetsgivarna årligen redovisar vad gjorts för rättaattsom
till eventuella löneskillnader upptäcktes vid föregå-de som
ende kartläggning.

förföreslår jag det fjärde JämställdhetslagenDessutom att
kompletteras med kravet redovisa andelen kvinnligaatt ar-
betsledare varje år.

föreslår det medlingsinstitutet får särskildJag att nya som-
uppgift bevaka löneutvecklingen för kvinnor och män.att

tanke de förändringar pågår på lönebild-Med på stora som
ningens område från kollektivt till individuellt, från cent--

speciellt angeläget studera utfallenralt till lokalt detär att-
faktorer, till exempelför kvinnor och just Nyamän an-nu.

ställningsförmånemas ökade betydelse, bör med i gransk-tas
ningen.

lönestatistik, uppdelad kvinnor och viktig.bra påEn män, är-
kvaliteten lö-Utredningen medlingsinstitutet vill höja påom

forskarna möjlighet studera lö-nestatistiken, och även attge
med andra faktorer, familjeförhållan-i kombinationner som

förslag jag stödjer.den, utbildning Detta ärosv. som

till uppgift följa löneutveckling-Medlingsinstitutet bör ha att
ochkvinnor och lämna regelbundnaför män, rapporteren

löneskillnaderomotiveradediskutera metoder kommaatt
mellan kvinnor och män.

lönebildningsmodellema det blir allt svå-resultat deEtt är attnyaav
inom olika fackligatill skevheter mellan arbetstagarerättaatt or-rare

Även lönepolitikens i enighetganisationer. den lokala parter storom
lågavlönade kvinnorslagit fast principer till exempel ska igynnasom

möjligheter omfördela mellanvården finns allt mindre att pengar
facklig organisation bevakar sinegen ocholika kollektiv. Varje pott,

blir allt tidi-samordning de fackliga svårare. Näröver gränserna man
frånförhandlade kartellvis kunde viss omfördelning ske, t.ex.gare

arbetsterapeuter,jurister till SACO-gruppenSACO-gruppen men nu-
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bevakar alla enskilda fackförbund sina intressen. Dettamera egna
ställer till problemockså för arbetsgivare vill förändra lönebildensom
i merjämställd riktning.en

föreslårJag därför regeringen inbjuder arbetsmarknadensatt-
till diskussion ovanstående problem, förparter atten om

hitta modeller i lokala förhandlingar kommagemensamt att
löneskillnader saknar saklig grund.som

Konsekvensanalyser

Sverige fungerar i alla formella avseenden könsneutralt. Kvinnor och
betalar lika mycket skatt, har pensioner ochmän rättsamma samma

till föräldraledighet och socialbidrag. Detta under förutsättning de-att
verkligheter för övrigt lika.ärras
Vilket de inte är.
Vilket skapar olikheter.stora

exempelEtt pensionerna. Eftersom kvinnor tjänar mindreär än
får de färre ochATP-poäng lägre pension. Kvinnors lägre lön be-män

bland kvinnor för det obetalda hemarbetet,annat att tarror ansvar
vilket inte pensionspoäng. med deltidsarbetandeMän hustruger en
kan arbeta mycket och få hög pension. Om makarna fortsätter atten
leva tillsammans spelar det mindre roll, om/när skilsmässan ärmen

faktum med sig de pensionspoäng han tjänat medett tar mannen
hennes stöd, och kvinnan får klara sin ålderdom på lägre ekono-en
misk nivå hon hade karriär. Avtalspensioner, till-än satsatom som
faller fler kvinnor, förstärker Se ochmän än Kvinnor,mönstret. män
inkomster. Jämställdhet och oberoende, SOU 1997:87.

Ett exempel föräldraledigheten. Kvinnor och harärannat män rätt
till procentuella ersättning vid föräldraledighet, eftersomsamma men

tjänar kvinnor, och oftare taket där ersättnings-män änmer passerar
nivåerna inte höjs längre, kommer det drabba familjeekonominatt
hårdare ledig.äratt mannen

beslutetOm ska föräldraledig bara eko-om vem som vara var en
nomisk fråga skulle IOO-procentig inkomstersättning vid föräldra-en
penning kunna lösning familjen skulle inte förlora på deladvara en -
föräldraledighet- forskningen visar det inte så enkelt. Attärattmen

flesta falli de hemma med barnen har andraär ävenmammorna orsa-
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barnen och makten:ekonomiska. Se Hemmet, För-ker deän t.ex.
och ifamiljen, 39.handlingar arbete SOU 1997: lpengarom

socialbidragen.lite svårforklarligt, exempeltredje, ochEtt ärmer
oftare kvinnor. fårfår socialbidrag DeMän änöver t.ex.normen mer

ÄrVarför det inte.möbelinköp. så på-till mänär vet man merpengar
Slår de sönder sina möbler och måstesocialbyrånstridiga gentemot

Är inte fått med sig möbler vidfrånskilda någraha denya män som
separationen

i kommunernajust där förförändringar pågårDe ansvaretnu,som
till de enskilda fa-flyttas från kollektivasocial verksamhet system

kvinnor Gamla harolika effekter för ochmiljerna, får män. som en
få service kommuneni riskerardotter bor närheten sämreatt avsom

gratis lunch tillkommun slutarde har Omän en serveraen son.som
intemånga papporgymnasieeleverna kommer men attmammor

och smörgåspaketi ordning matlådorgöra morgnarna.
fårinte orkar städa själv,gamla krassligaOch mamma, somom

kommer städa hos hennesin hemtjänst indragen attvem-
busslinjen till stadsdelen dras vilka kommerden endaOm att-

eller kvinnornarörlighetfå minskad Männen
Klasskillnademaolika för kvinnor ochinte baraEffekterna män.är

kommunala/statliga/offentligadetockså ökakommer när ansvaretatt
försvinner.

olika effekt för ocharbetsmarknaden får besluten ocksåPå män
affären lägger sitt schema så del-sjukhuset ellerkvinnor. Om attom

arbets-och timmarna utspriddablir kortaretidstjänsterna övermer
Ävendrabbas i de branscher där del-kommerveckan vilka mänatt-

sin arbetstid.forskningen de har lättare öka Sevisartidsarbetar att att
organisationsspecifika medochalltid Nivå-Män processerpassar

från handeln, SOU 1998:4.exempel
likställighet honnörsord i svenskneutralitet ochSamtidigt är

likställighet ökarfaktisk neutralitet ochlagstiftning. Behovet av en
ansträngd kommunal bud-minskar. hårtdessutom lnär enresurserna

fak-viktigare för medborgarnadetär ännu veta attattget pengarna
bäst behöver dem.och går till demtiskt används på sätt,rätt som

rättvistuppgift såkommunernas främstaochStatens är att, som
medel.använda och fördela våramöjligt, gemensamma

effekternasker analysden fördelningenså mycketAtt utan avav
tid. städahandlar både ochinte bra. Effekterna Attär omom pengar

kanskesmörgåspaket till gymnasistenellerhos gamla göramamma
iökad arbetsbelastning hemmetmycketinte kostar så pengar, men en

gång iekonomi, det har belagts gång påockså kvinnornaspåverkar
utredning.denna
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Det svårt, kanske olämpligt, statligtär kommunala beslut.att styra
Men kan påverka och regelverk i landstingstaten och kom-normer

viktigtDet kunskapenär och kvinnors olikaatt mäns vill-muner. om
kor dessa regelverk.genomsyrar

För kommuner och landsting borde det dessutom viktigt attvara
ordentlig könsanalys införgöra viktiga beslut. Redan idag gören

kommunerna miljögranskningar, inför trafik- eller explo-störret.ex.
ateringsbeslut. Att analys hurgöra nedskärningar inom t.ex.en av
barnomsorg, skola eller äldrevård drabbar och kvinnor, föräldrarmän
och barn, borde lika viktigt. Det kvalitetsfråga förär detvara en
kommunala beslutsfattandet, och något skulle öka medborgarnassom
insikter hur de knappa fördelas. insatserDe redanom resurserna som
gjorts, i Kommunförbundets JämKom-projekt,t.ex. värdaär upp-
märksamhet och stöd.

Redan idag har alla statliga utredningar och kommittér i-
uppdrag granska de effekter deras förslag kan få foratt som
kvinnor och Mitt förslag därförmän. beslut berörär att som
kommunal eller statlig verksamhet föregås granskningav en

hur kvinnor och påverkas. Konsekvensanalysenmän börav
alla nivåer i samhället, frångöras barnomsorgsföränd-

ringar i enskilda kommundelar till beslut statsbudgetensom
fördelning. Kunskap kan underlätta granskningen finnssom
bland i denna utredning.annat

ämställdhetsmärkningJ

Som människor kan makt i olika roller;utöva medborgare,som
anställda eller företagare eller påtryckare via organisationer.som som

allt viktigareEn maktposition rollen konsument.är som
På miljöområdet konsumentmakten idagär oomtvistad. vanligtEtt

exempel det klorblekta lagstiftareär länge försökt kom-papperet som
konsumenterna, konsekventnär välja oblekt iattma genom papper,

princip lade all klorblekning i Sverige. alltI utsträckningstörrener
handlar svenska konsumenter idag med hjärtat. Vi köper miljövänliga
produkter, undviker sportskor tillverkats barnarbetare ochsom av

i etiska aktiefonder.sparar
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kvinnliga kon-övertygelse många både manliga ochMin är att - -
sina värderingarintresserade låtaskulle att styrasumenter avvara

gäller jämställdhet.konsumtionen detäven när
den jämställda banken borde innebäratill exempelAtt envara

kunde säkra epitetetkonkurrensfördel bankkunderna attvaraom
verkligheten, certifieringen betydde bankenhade täckning i att att

banken hade förbättrad jämställdhetuppfyllt vissa grundkrav, och att
bland sina mål.

aktieägare och arbetssökande inom banksektornbankkunder,Både
med ledning certifieringen. Bank-fatta sina beslutskulle kunna av

för locka jämställdhets-företag skulle kunna slå på attstora trumman
företag där bådeköpet få rationelltintresserade kunder, och på ett mer

företagtill kvalitetshöjtoch kompetens Ettkvinnors mäns tas vara.
utnyttjar sinabättre resurser.som

kulturer drabbarkomma åt företagsinternasvårtDet är att som
inte helaoch avtal täcker bit, Jäm-kvinnor. Lagar vägen.menen

aktiva åtgärder fungerar bra på deställdhetslagens regler ar-om
arbetsgivarevill, bara marginellt deredanbetsplatser motmensom

i jämställdhet.struntarsom
ellerföretagsledare ointresseratSamtidigt uttalar sig ledande non-

chefer Ledare,andelen kvinnliga setill exempel vad gällerchalant,
135.makt och kön, SOU 1997:

företag och organisa-jämställdhetsmärkningMin ärtro att aven
får fler inseskapa det konsumenttrycktioner skulle kunna attsom

for kvinnor ochlika villkorvärdet män.av
frågajämställdhetsmärkningen ska till och svårgåHur är storen

statsrådet Ulricaför förstudie uppdragföremåljust är en avsom nu
peka på någraförstudiens resultat vill jag baraMessing. påI väntan

möjligheter.
olika företagolika nivåer, riktadkan läggas påMärkningen mot

produkterjämställdhetsmärka enskildaorganisationer.och Att är an-
certifierasoch arbetsplatser kanföretagtagligen svårt, sommen

offentligagäller universitet och andraföretag.Jämställt Detsamma
kanfor jämställdhetsmärka kommunerModellerinstitutioner. att se

med-studeras bådekan jämställdhetendelvis annorlunda Därut. ur
anställdas perspektiv.och deborgarnas

eller arbets-certifierad jämställt företagKriterier för bliatt som
kan blandplats annat vara:

kvinnor och ochlöneskillnader mellansmå eller inga män, en-
tilleventuella skevheter skaplan för hur rättas

anställdatill andelen kvinnligachefer i relationkvinnliga-
i formför de anställdautvecklingsmöjligheterjämställda t.ex.°

vidareutbildningav
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blandade arbetslag och° grupper
möjligheter förena yrkesarbete med föräldraskap uppmunt-att-

pappaledighet t.ex.0ch åtgärder sexuella trakasseriermotran av
kompetensutveckling for Företagsledning och alla arbetsledare i-
ämnetjämställdhet
klara och mätbara mål för jämställdhetsarbetet och utveck-- en
lingsplan för nå målenatt

Viktigt också kraven höjs frånår år. Den certifieratsär att som
1999 måste genomgå prövning några år, och då har ribbanen ny om
höjts.

tänker mig attjämställdhetsmärkningenJag sker två nivåer:
1 På företagets initiativ. Förhoppningen certifieringenäreget att

ska bli så starkt kommersiellt företagen självaett argument att
anmäler sig for bli kartlagda och certifierade, bekostnad.att egen

fri2 Genom granskning tillgängliga källor. kan inte bliDennaav
lika detaljerad frivilligaden certiñeringen, där företagen hjälpersom
till med all information. Viss information finns i årsredovisningar och
andra källor, granskningen kan också ske i samarbete med deöppna
företag villiga lämna ytterligare uppgifter. sådanär Enattsom
granskning kan ske branschvis. Avsikten bört.ex. attvara ge
offentlighet uppgifterna i populär lättillgängligoch form.

årligen utkommandeEn bok kan peka de och minstut mest - -
jämställda företagen. Boken The feminist dollar finns redan i USA.

radioPress, och skulle säkert intresseraTV sig för sådan lista. Meden
hjälp teknik kan uppdatera och förändra listan nå-t.ex. närav ny man

händer.got
landstingKommuner, och länsstyrelser kan sina priorite-genom

ringar och beslut bidra till eller försvåra jämställdhet. Kommunerna
och länen skulle kunna utvärderas med avseende jämställdhet med
ledning offentliga uppgifter och medverkan vilket inte hind-av egen

enskilda kommunala och statliga arbetsplatser också kanatt ansö-rar
ka certifiering. Faktorer påverkar medborgarna ijämställd-om som
hetshänseende i kommun barnomsorgens och äldreomsorgensären
utbyggnad, fördelningen kultur och fritidsutgifter, hur skolanav ar-
betar avsnittetse Skolan, andelen kvinnliga politiker och företagare,
andelen kvinnor och i köns-otypiska yrken, fördelningenmän av ar-
betslöshet, inkomster och förmögenheter mellan kvinnor och män

Gunnel Forsbergs artikelAv Rulltrapperegioner och social in-osv.
frastruktur i Om makt och kön offentligaspårenirapporten av or--

omvandling, framgårganisationers SOU 1997:83, kommuner ochatt
regioner i Sverige fungerar mycket olika för ikvinnor olika delar av
Sverige.
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kommunala eller länsvisa jämställdhetsstrategierArbetet med
skulle detta kunna och förses med enhetliga fråge-sätt stramas upp
scheman sedan värderas och belönas.som

till jämställda kommun eller jim-utmärkelse Mest MestEn
fungera konsumentinformationställda län varje år skulle kunna som

flytta jobb,till de människor tänker eller byta och stödutgöra ettsom
för jämställdhetsarbetet i regionen. skulle också kunna användasDet

i till företagkommunerna och länen arbetet med dra sig ochatt nyaav
investeringar.

För driva detta arbete behöver skapas, till börjaEtt att attcentrum
statligt stöd. viktigt Märkningscentrum blirmed Det är trovär-att

bindningar. På sikt borde Märkningscentrum kunna blidigt och utan
för certifieringarna,självförsörjande, betalt de frivilligaatt tagenom

konsulthjälp, utbildning osv.
kvalitetssystemKopplingar till andra ISO 9000 och ISOsom

bör undersökas, liksom de kvalitetsmodeller utarbetats14000 som
jämställt arbetsliv kvalitetshöjt arbetsliv.inom EU. Ett är ettmer

med hjälp offentlig upphandling i ochMöjligheten statatt styra av
också undersökas. Redan idag vill Växjö kommunkommun bör se

från företag affärerjämställdhetsplanerna de vill med kom-görasom
kritiker lagen offentlig upphandling för-Vissa säger attmunen. om

affärmässiga tekniska.bjuder alla andra hänsyn eller Om såän ärrent
fallet skrivas Hela samhället går etiskabör lagen motom. mer av

affärslivet. olyckligt inte samhälletsprinciper i Det organvore om
sådan utveckling.kunde stödja en

roll vid utfor-Utvecklingen lärandet, har viktigprocessen en--
viktigaste inte felmandet kriteriekraven. Det är att utan utanvaraav

till de fel uppstår.hur ska rättaatt veta man som

jag regeringenbakgrund ovanstående föreslårMot att tarav-
organisationerinitiativ till jämställdhetsmärkning företag,av

i Sverige. Försöksverksamheter och den på-och regioner nu
förstudien tillsammans principergående kan, med de jag

underlag för beslutet.skissat ovan, ge
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Jämställdhet i skola och högskola

orsakEn bland många till den starkt segregerade arbetsmarknaden är
pojkar och flickor redan tidigt väljer olika utbildningsvägar.att
Skolan skall enligt skollagen och läroplanerna främja jämställdhet

mellan könen. arbetet harDet ofta fokuserat de starkt könsuppde-
Åtskilligalade ämnesvalen. försök har gjorts för påverkaatt ung-

domars, framförallt flickors, programval, effekterna har blivitmen
kortvariga. Utbildningsvalen i skolan i lika könsuppdeladeär stort sett
idag för trettio år sedan. bäddar förDet fortsatt könssegrege-som en
rad arbetsmarknad.

Min uppfattning könsneutral skola könsblindär ochatt ären en
därmed könsdiskriminerande skola. vi inteTar hänsyn till flickors och

intressenpojkars skilda erfarenheter och riskerar vi det könetatt ena
på det andras bekostnad. Liksom arbetslivet i övrigt behövergynnas

skolan genusperspektiv. gäller såväl organisa-Detettgenomsyras av
toriskt kunskaps- innehållsmässigt.ochsom

Skolans organisera inlärningen, med strikt tids- ochsätt att äm-
nesinriktad undervisning, skiljer sig allt från det moderna arbets-mer
livet, där flexibilitet, kreativitet och självständighet värderas högt.

Eleverna och läroprocessen bör utgångspunkten för skolansvara
organisation. Med flexibelt arbetssätt får skolan och lärarnaett mer
bättre möjligheter hantera pojkars och flickors skilda och likvärdi-att

behov och därmed fullfölja sitt samhällsuppdrag i jämställdhetensga
tjänst.

Det viktigt skolans personal medvetenär barn ochatt är attom
ungdomar formar sina könsidentiteter och därmed sina uppfattningar

kvinnligt och manligt under åren i skolan. föreställningarnaDeom
för den utvecklingen, vilka yrkesvalsätter gränser t.ex.egna som se-

dan framstår möjliga.som
Skolan inte könsneutral arbetsplats, försig elever ellerär en vare

Åtskilliglärare. forskning har visat flickor och pojkar behandlasatt
olika, skolans arbetsformer, läromedel och undervisningensatt upp-
läggning privilegierar pojkar och flickors erfarenheter undervärde-att
ras.

Jämställdhet i skolan pedagogisk fråga. Därför behöver varjeär en
lärare kunskap flickors och pojkars olika förutsättningar. Endastom

insikt och erkännande könsskillnader existerar, lä-att attgenom av
randet inte könsneutral och kunskapsinnehålletär inteatten process
kan betraktas könsneutralt kan läraren diskrimineringmotverka isom
undervisningen.

Universitet och högskolor bör efter genusperspektiv in-sträva att
tegrerasi alla utbildningar. Speciellt bör detta beaktas i de program
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inriktadför yrkesverksamhetstudenterutbildar är motsomensom
och organisation.personal

lärare börutbildning erbjuds högskolanspedagogiskadenl som
meritvärde vidbörgenusperspektiv integreras. Kursernalikaså ettges

till lärartjänster.rekrytering

förslagSkolkommitténs SOU 1997:121stödjerJag att av--
undervis-timplan och införa garanteradgrundskolansskaffa

ningstid.

i vårtmanligt och kvinnligt konstruerashurKunskaper om-
tilldärför spridaspojk- och flickkultur, börsamhälle, om

personal.skolornas

lärarutbild-finnas med i allpedagogik börJämställdhet som-
utvärde-för reflektion ochbörning. Skolorna utrymmege

jämställdhetsarbetet.pedagogiskaring detav

Även genusperspektivet finnas med i allhögskolenivå börpå-
utbildning.

Kunskap

i debattensamhällsområde därnågotfinns knappastDet annat man
och märkliga reaktionerpersonliga invändningarkan så mångamöta

duvillkor behöverkvinnors och Detdiskussioneni mänsomsom
jag dammsuger.hos detför mig, hemmainte berätta är somoss

privat ochjämställdhet detgällerdetNär är accepterat att vara
Mindiskussion skattesatserskulle ioreflekterad. Vem sägaomen

ideligenSådant händerhöja kommunalskatteninte vi skafru tycker
jämställdhetsdiskussioner.i

i grad frågaåsiktsfråga höginte baraJämställdhet är utan omenen
kunskap.

skulleforskning och kunskapmängderfinns idagDet somav
och på arbets-begriplig, både i hemmenverklighetenkunna göra mer

effek-för förutsekunna användasKunskap skulleplatserna. attsom
analy-och i efterhandeller andra beslut,planerade politiskaterna av

hände.vad somsera
medforskare bidragithundratalutredning har näraTill denna ett

Minvolymer.i sammanlagt 13eller längrehundra kortare rapporter
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uppfattning denna borde användas genomtänkt ochär att ettresurs
systematiskt för höja kunskapsnivån.sätt att

finns olika metoder sprida kunskap, allt fler i vårt medie-Det att
intensiva samhälle. viktiga mediet budskapets utform-Det ochär att
ning dem ska nås informationen. Därtill behövspassar som av en ge-
nomtänkt kommunikationsstrategi.

Mitt förslag regeringen, med utgångspunkt från det forsk-är att
ningsmaterial finns i denna utredning, plan för spridandegörsom en

kvinnors och ekonomiska makt och ekonomiskakunskap mänsomav
resurser.

innehålla följande frågor:Planen bör
Vilka efterfrågar redan idag kunskap och informationl grupper
Vilka efterfrågar skulle för kunna2 inte, attgrupper men agera

jämställt behöva kunskapenrationellt ochmer
Vilka skulle efterfråga kunskapen den tillgänglig och3 om var

praktiskt orienterad
finnsVilka nå allmänheten4 sätt att

kommunicera med dessa olika5 grupperHur
kan tänkas bli ungefär:Svaren

ef-Kvinnogrupper, fackförbund, eldsjälar, politiska partier1 osv
medier-terfrågar redan idag information. gäller i viss månDetsamma

Problemet den inte demär övertyga vär-attgentemotna. gruppen om
det i informationen, sammanfatta och forsk-översättautan att
ningsmaterialet så det blir lätt förstå och till sig.att att ta

manliga för jämställdhetskun-Enkönade står inte i kö2 grupper
skap. delar det privata näringslivet har till exempel visatStora ettav

Samtidigt skulle näringslivet, vilket inte minst dennamåttligt intresse.
ha vinna kan ledautredning visat, kanske kunskapmest att somny

till strategier. kvinnors kompetens konsekvent underutnyttjasAttnya
med och okänt för krävsmisshushållning många. Härär resurser -
överförande kunskap, speciella kommunika-andra modeller för av

manliga maktenstionsstrategier för nå i den slutnaatt rum.
Stiftelsen Näringslivets Ledarskapsaka-etableradesHösten 1995

föreställningar kvinnordemi resultat betänkandet Mänsett av omsom
Stiftelsens ändamål kunskapoch chefs/cap, 1994:3.SOU är att ge om

organisations- och ledarskapsfrågor makt- och könsperspektiv,ettur
opinionsbildning förändringsarbe-informationsspridning, ochgenom

bidraVerksamheten under och utbyggnad och kan aktivtärte. upp-
med kunskapsförmedling till viktiga makthavare.

vill jämställt, inte riktigt. Med denna3 Många kan ut-agera men
förslag införa till exempel konsekvensanalyser politis-rednings att av

hjälpa till medka beslut följer kunskapsbehov. Forskningen kannya
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konsekvensanalys jämställdhetsperspektiv, den måsteen ur men vara
praktisktlätt tillgänglig och användbar.

Kartläggningar arbetsplatser jämställdhetsperspektiv kräverav ur
kunskap. Enkla scheman med frågor för undersöka förhållandena iatt
företaget hjälpa de arbetsgivareskulle kunna vill bli bättre ijäm-som

jämställdhetsmärkningställdhet. arbetsplatserna, jag före-En av som
slagit tidigare kräver ökad kunskap och medvetenhet i företag och or-

finnsganisationer. mycket hämta i denna utredningsDär att rapporter
och forskning.annan

tillgänglig,Medierna efterfrågar lätt samlad information, gärna
med forskare och andra källor till ytterligare kunskap.namn

Allmänheten kan nås via traditionella massmedier,4 ävenmen
via skolor och universitet, med hjälp pocketutgåvorav av samman-
fattade forskningsrapporter osv.

målgrupperoch andra, kräver olika information,5 Dessa, typer av
i olika urval och med användande olika tekniker. bästaDet sättetav

näringslivets innersta kretsar sannolikt erbjudanå de organi-äratt att
redan finns där utbildningsationskonsulter i arbetslivetssom genus-

aspekter. Eller utbilda de studenter personaladministrativaatt t.ex.
kommer bli framtidens personalchefer.högskolelinjer Deattsom

kvinnliga eldsjälarna i fack och politik skaffar sig grundkunska-som
intresse kanske bara behöver bra overhead-material förettegetpen av

för vidarespridningen. för-sedan själva stå Informationatt om en
spridasänderlig värld kan regelbundet via CD-rom-skivorInternet.

kan innehålla informationsmaterial där olika ledervägarett stort som
till olika resultat kan i teorin innan beslut fattas i praktiken.prövas
Billighetsutgåvor böcker, broschyrer och tidningar beprövadeärav
instrument allmänheten. Specialseminarier för journalisternåatt en

möjlighet.annan
olika målgrupperna bör betala för materialet, så verksam-De att

heten kan bli självfinaitsieraitde.
finns aktörer för jämställdhet i kommunerna, läns-många påDet

styrelserna och inom Centrumbildningar både centralt och i länen.ute
viktiga i arbetet för sprida kunskap och medvet-Dessa är attresurser

andegöra allmänhet, näringsliv och organisationer jämställdhets-om
frågorna.

Mitt förslag regeringen kommunikationsplanär görär att en°
för spridning forskning från Kvinnomaktutredningen ochav
påbörjar aktiv spridning kunskap i frågan kvinnorsen av om

till ekonomiskaoch tillgång ekonomisk makt ochmäns re-
surser.
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få gå ihoplivetAtt att

Myrdal skrev sin berömda befolknings-Alva och KrisNär Gunnar i
födde den svenska kvinnan i genomsnitt 1,8 barn. Dåfrågan 1934

till i politiska kretsar.ledde de låga födelsetalen stor oro
förföds färre barn någonsin i Sverige. Födelsetalen 1997Idag än

nativitetbarn/kvinna. den lägstakommer hamna 1,5 Det äratt som
befolkningsstatistiken.någonsin redovisats i

få sig. Idag konstaterar debattörernaIdag detär snararesom oroar
kvinnor kloka och skaffar inte barn de intebelåtet svenska äratt om

utbildning.har arbete eller
arbetsmarknadenfast förankring påmänniskorAtt utanunga
individuellt.skaffa barn kanske klokt val, Utanmed ärväntar ettatt

förarbete tillbaka till det svårt,föräldrapenning eller äratt attett
framföromöjligt, få ekonomin ihop. alltinte Det ärsäga attatt

osäkra anställningar och lågkvinnor arbete eller med korta, ut-utan
bam.bildning väljer bortsom

och svårare för alla förvärvs-Samtidigt blir det svårare att vara
Arbetsmarknadens krav kombineraarbetande föräldrar. Attväxer.

blir allt komplicerat. Arbetsgivarnabarn och förvärvsarbete age-mer
morgondagenskollektivt de inte inser dagens barn ärattsom omrar

återskapandeproduktion och reproduktion-arbetskraft. Att av
människokraft följas åt.måste-

deltidsarbete och därmed lägre lönskäl för kvinnorsEtt tungt -
omöjligtdet svårt elleroch karriärmöjligheter- ärär attsämre att

med heltidsarbete.förena barn
och försvårar för den enskildeFöräldraledigheter hindrar karriären

i drabbarfå vidareutbildning och utveckling arbetet. Dettaatt an-
verkliga förlorarnahårdaresvarstagande Deänpappor mammor.

föräldrar, både ocharbetsmarknad ensamståendesvensk är pappor
mammor.

i Sverige idag inget ovanligt.ensamstående förälder IAtt ärvara
fler åtminstoneskilsmässorna ökar kommer allttakt med att vuxna,

ensamstående ellerperiod sitt liv,under någon att pappaav vara
mamma.

statist-varit stolta våra höga födelsetal.Sverige har vi NärI över
barnjämförelse i ledde Irland med 2,2ikerna gjorde Europa1990 en

med barn kvinna. Vi harmed Sverige god tvåa 2,1kvinna perper som
med låg nativitet Tyskland ochjämfört Sverige med länder Ita-som

med fa-det möjligt förena yrkesarbetelien och Hos är attsagt: oss
lyck-jämställdhetspolitik harfödelsetalen visar vårmilj. högaDe att

ats.
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Kanske det för tidigt talaär ny kris i befolkningsfrå-att om en
gan, befolkningstal har förr åt båda hållensvängt siffrornamen
borde till eftertanke.mana

På 30-talet gick födelsetalen på grund människor inteattner av
gifte sig. fannsDet många orsaker. Fattigdom Kvinnors svå-var en.
righeter kombinera yrkesarbete med äktenskap Vissaatt var en annan.
kvinnor födde inga barn alls medan andra födde många.

Idag flyttar vi ihop och aldrig förr, barn skaffarseparerar som men
vi inte förrän vi verkligen vill. Det handlar medvetet val. Detettom

inte kärleken eller äktenskapet vi väljer bort,är just barnen.utan
samhälle där nativitetenEtt snabbt går inget friskt samhälle.ärner

Mängder individuellt kloka beslut blir tillsammans samhälleligtettav
problem. Idag föds färre människor i Sverige de dör. in-Utanän som
vandringen skulle vi ha minusresultat i befolkningstillväxt. Iett ett
välfärdssamhälle måste människorna i produktiv ålder tillräckligtvara
många för de mycket och de mycket gamla ska få värdigtatt ettunga
liv.

makarnaFör Myrdal den låga nativiteten förett argumentvar upp-
byggnaden välfärdsstaten. Med utgångspunkt från barnens behovav
föreslog de förändringar i barnomsorg, skola, hälsovård, bo-stora
stadsbyggande hadeBarn rättigheter till god skola, goda bo-osv. egna
städer, näringsriktig kost föräldrarnas ekonomi. delarStoraoavsett-

välfärdsbygget motiverades med samhällets för barnensav ansvar
uppväxt.

Idag det mycket annorlundajämfört med detär 30- ochär 40-som
tal då idéerna bakom välfärdsstaten formulerades. tankarDe kansom
få 90-talets ekonomiska kris övergå i stabil utveckling kan möjli-att

inte mycket Och framförallt råder intedet ut-gen anas men mer. en
bredd enighet dit.vägenom

tydligasteDet uttrycket för samhälle i obalans då,ett är, nu som
arbetslösheten. Arbetslösheten inte bara ekonomiskt och socialtär ett
problem också hot jämställdheten. Arbetslösheten drab-utan ett mot
bar särskilt dem med kort utbildning eller förankring på densvag
svenska arbetsmarknaden.

Vi står inför hotet ihållande och svårbemästrad arbetslöshetav en
samtidigt behoven många människors arbete växer.som av

skattefinansieradeDen offentliga sektorn fungerade länge som en
sluss mellan de värden uppstod i den teknikintensiva exportin-som
dustrin och de mänskliga behov fanns vård, och ut-som av omsorg
bildning med mera.

den arbetsintensivaI och ofta mycket lokala tjänstesektorn, som
vänder sig till individer eller hushåll finns och otillfredsställdastora
behov. behov skulleDessa kunna utföras hushållen själva tidenav om
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räckte till, offentlig sektor skatterna kunde öka eller indivi-av om av
der på privat marknad priset på arbetet tillräckligt lågt.en om var

Idag den offentliga sektorn tillväxtennär inte högär så och destor,
internationella beroendena starka fungerar inte överföringen från
högteknologisk industri till mänskliga behov längre. Utan skattefinan-
siering finns det inte tillräckligt många vill eller kan betala för attsom
alla ska få arbete.

Cirka halv miljon svenskar idag arbete. Ytterligare någ-är utanen
hundra förtidspensionerade och drygtär 300 deltids-000tusen ärra

arbetslösa, dvs. skulle vilja arbeta de arbetslösasDe själv-än gör.mer
känsla far alltid mycket illa, och deras barnnästan påverkas. Vissa ar-
betslösa skaffar utbildning de har önskat och kan ha nyttaen som av,
andra förstår inte vad de arbetsmarknadspolitiska åtgärder de deltar i
ska bra för.vara

Arbetslösheten skadar människor och kostar samhället enorma
belopp. finnsDet grundläggande enighet i vårt samhälle allaatten om
människor har till rimlig levnadsstandard. Alltsårätt betalar idagen

till människor inte förväntas ibland inte fårut stora summor som ens-
samhällsnyttiga insatser.göra-

ojämlikt fördeladEn tiden. Vissa sliter ihjälär nästanannan resurs
sig för hinna. harDe arbete arbetar ofta övertid. växandeatt I ut-som
sträckning till och med obetald övertid. hinnerDe inte, springer, jäk-

försummar sina barn, släktingar och dåligt, far illa.tar, vänner, sover
Andra har tid och blir allt handlingsförlamade.oceaner av mer

Bristen tid också hot demokratin. skaär Hur hinnaett mot man
följa med och bry sig samhälle och politik hela livetnär ärom en
kamp för hinna med allt betalt och obetalt arbeteatt

Kvinnors och vilja leva och arbeta jämställtmäns skulle kunnaatt
bli den hävstång behövs för vi allvar ska itu med deatt tasom
verkligt frågorna: byggsHur samhälle där alla behövsstora Hurett
organiseras arbetsliv och samhälle så den livsviktiga reproduktio-att

kan förenas med den nödvändiga produktionennen
Skälen för tänka och annorlunda många:att nytt är
Stora både kvinnor och riskerar hamna utanförmän attgrupper,

den ordinarie arbetsmarknaden.
Kvinnors kompetens och kraft behövs i arbetslivet, alla nivåer.

Den arbetsfördelning råder i hemmen upplevs framföralltsom av
kvinnorna orättvis. Den samhällsekonomiskt ineffektiv, efter-ärsom

den hindrar kvinnors kompetens komma till uttryck på allaattsom
områden och nivåer.

behövsMännen i hemmen, både för barnens och den uthålliga kär-
lekens skull -kvinnor lever i ojämställda förhållanden mindreärsom
nöjda de lever ijämställda.än som
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framgångsrika efterkrigsåren byggdes Sveri-ekonomisktUnder de
intehelheten och sambanden stod i förgrunden.sektorsvis, Detutge

sviktar sprickorna i välfardsbygget blirekonominnärär som syn-nu,
liga.

också allt fler höjts brådskan ochUnder tid har röster motsenare
politiska beslutsfattandet. Med raska snittfragmentiseringen i den

välfardskakan bort effekterna fullt har analy-skärs bitar utan utattav
förmodligen inte version den gamla väl-Det ärserats. en magrare av

modell,lösningen, delvis annorlundafardsmodellen är utan ensom
for skära ned.bygga istället attom

myndigheter organiserade efter sektorsprinci-ochDepartement är
ofta för kortsiktigt detaljtän-tvingas lämna platshelhetssynen ettpen,

tillenskilda lönsamheter kan tillsammans ledakande. Många stora
kostnader.samhälleliga

utredningbestäms i arbetslivet.Ekonomisk jämställdhet Denna
invandra-arbetslösheten slår hårdast Iågutbildade,konstaterar motatt

arbetslösa iensamstående föräldrar. Kvinnor ochoch män är unge-re
och fårutsträckning den arbetslöse sökerfär ettmen man somsamma

arbetslösa kvinna medfår heltidsjobb, medan denjobb, ett samma
lösare anknytningofta får nöja sig med deltidsarbeten ellerönskemål

efterfrågan arbetskraft drabbar demtill arbetsmarknaden. Svag på
arbetsmarknaden. Småbarns-sig gällandehar svårast göraattsom

arbeten, de till ochchans få allahar ärsämst att typer avmammor
i åtnjutande arbets-missgynnade det gäller kommamed när att av

åtgärder.marknadspolitiska
allt färreTillverkningsindustrin producerar allt behövermenmer

och mycket varierade tjänstesektorninom denmänniskor. Det är stora
rationaliseras i snabb takt,finns. också dende arbetena Mensom nya

telefonist, bank- och försäk-kvinnojobb sekreterare,traditionella som
minska i snabb takt.ringstjänsteman fortsätter att

teknik eller organisa-uppgifter svårare medAndra ersättaär att ny
kultur ochtraditionella kvinnoyrken inom vård,tion. Dit hör omsorg,

fördel Vi blir alltdet bli till kvinnornasutbildning. Kommer att
därmed behöva allt vård.äldre, och kommer Kommer männenatt mer

traditionella arbetsmarknader krym-inom vården derasnäröveratt ta
behov, ochdet medicinska området skaparUtvecklingenper nya

offentligaska betala olöst.kostnader. Frågan Detärom vem somnya
offentligt,fördelning skall gälla mellankrymper. Vilkenansvaret ge-

framtid därprivat sig för bar-och Mångamensamt oroar enansvar
betalarsin själva ellerantingen hand gamlatar om mammanen

plånbok för få någoneller mammasmycket attatt annanur egen
arbetsfördelningenverkar klart såendadet. Det ärgöra attsom som
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idag, kommer ökat familjeansvarut axlas främst famil-ett attser av
jernas kvinnor mödrar, hustrur, döttrar och svärdöttrar.-

Olika kommer efterfråga olika tjänster: städ-attpersoner resor,
hjälp, restaurangbesök, bussresor, musik, färdiglagad undervis-mat,
ning, barnomsorg, miljövänlig sopsortering m.m.

Idag kostar till följd tekniken, högproduktiv montören, av av mo-
biltelefoner procentuellt sin arbetsgivare lika mycket i arbetsgivarav-
gift vårdbiträdet sköter gamla eller tonåringen klippersom som som

Är det rimligt s.k.gräsmattor. Den pig-debatten blev snabbt inflam-
merad och omöjligjorde sansad diskussion. Debatten skatte-en om
växling, dvs. minska skatten arbete för öka den andraatt att
skattebaser lågmäld, obefintlig höstenär nästan 1997. Frågan återstår

besvara: byggsHur samhälle där allas arbetskraftatt och arbets-ett
annorlundavilja till vara Eller uttryckt, hur ska framtidenstas tjäns-

Äri hemmen och i servicehusen betalas detter arbetskraften som- -
ska beskattas, eller något annat Kan ha olika skattesystem förman
olika arbete Vilken roll ska organiseradtyper få ha,av egen omsorg

sig den sker privat eller i kooperativ form ska den finansie-Hurvare
ras

Missförhållanden inom den offentliga sektorn, i vård, skola och
barnomsorg handlar ofta brist människor. Alla barn bordeLex., om
ha få god medrätt pedagogiskt och åldersanpassatatt inne-ettomsorg
håll, de har arbetslösa föräldrar.även Omsorgen ska till försom vara
barnen, inte föräldrarna. Många bostadsområden, offentliga lokaler
och grönområden skulle behöva upprustning. Om tittar omkringoss

mängder samhällsnyttiga uppgifter behöver utföras.ser av som
andra länderl pågår långtgående försök skapa jobbatt nya genom

kortare arbetstider. effekternaMen generella arbetstidsforkortning-av
sysselsättningen omdebatterad. Frågan genomgripandeär ochärar

effekterna bestäms hur, för vilka och vilka villkor arbetstidenav
förkortas. Kortare arbetstid skulle kunna bidra till bättre balans mellan
tid för lönearbete och tid för hemarbete. Men det långt ifrån själv-är
klart sänkning arbetstiden för heltidsarbetandeatt skullemänen av ge
de ofrivilligt deltidsarbetande kvinnorna längre betald arbetstid. Inte
heller det säkert fördelningen hemarbetetär skulle bliatt rätt-av mer
vis. Frågan arbetstiden viktig och kräver ordentligärom en genom-
lysning, också fler forsöksverksamheter.gärna

Kvinnomaktutredningen slår fast kvinnors och ekonomis-att mäns
ka makt framför allt bestäms arbetslivets och ekonomins utveck-av
ling. Men full sysselsättning möjligäven uppnå skulle detattom vore
inte leda till lika makt och mellan och kvinnor. Starkamänresurser
krafter verkar i segregerande och diskriminerande riktning. Denna ut-
rednings forskningsrapporter visar den ekonomiska makten och deatt
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fördelade mellan kvinnormycket ojämntekonomiska ärresurserna
och män.

ekonomisk omvandling därstark teknisk ochvärld medI en
nödvändigtaldrig detförsvinner för återuppståjobbmånga är attatt

ochframtiden. till kvinnorstrategier för Hurha långsiktiga attse —
framtidens förlorareblirbarn inte—

maktrelationer-förändraomvandling kommerArbetslivets inre att
individernade enskildaläggs påsamhället.i Ju större somansvarna

arbete. delarkan de ha sitt linflytandedesto över eget storastörre av
fler kan själva ochfrihetsgraderna, alltarbetslivet närstyraväxer var,

honnörsordflexibilitet andrautförs. påhur Kravenarbetet växer, är
förmåga.och socialkreativitet

utveckling visar sig tilldennamycket väl såkanDet att varavara
starka betoningen kom-Samtidigt betyder denfördel.kvinnornas

klasskiktningen ökar. starkafärdigheter Deindividuellaoch attpetens
klassbli allt Bådede riskerarstarkare ochblir allt att svagare.svaga

samhället skaparmänniskor inteoch låseroch kön skiktar om-
och frigöra.motkrafter kan stöttasom

kräverHelhetslösningarlösningar.problem kräverStora stora en
utredning, medregeringen tillsätterförslagMitthelhetssyn. är att en

livets olikasamband mellanberoenden ochanalyserauppgiften att
möjlig-finansiering, arbetslivetsorganisation ochvälfärdensdelar -

Huvuduppgiften skulle skapaproduktionens krav.heter och attvara
helarimlig chans få detliv där det finnsförförutsättningar attett en

samtidigt.och arbete Därleva med barnkangå ihop. Däratt man -
och skapa denekonomiskt och socialtutvecklas bådesamhället kan

och där kvin-skaffa barn,människor vågartrygghet gör att ungasom
finns församhälle där tidutnyttjas.fulla kompetens Ettoch mänsnors

personligoch växt.engagemang
ochbeslutsfattandet, dei det politiskasnabbhetenKritiken mot

kraftfullhar varit denföregår besluten,utredningarhastiga se-som
utredningsväsendet,svenskadettiden. Kritikerna attnaste sommenar

ochblir väl genomlystavarit för frågorårtionden garant attengenom
ytlig, iblandtill förmån förhar försvunnitväl grundade,besluten en

verklighetsbeskrivning och snabba ryck.felaktig
visionformuleraframtidenkartarita ärAtt över att enupp en ——

hittamöjlig karta ökar chansen Jumålet. En rätt.attett steg motatt ta
fram-vision desto säkrareomfattarmänniskorfler ärsammasom

gången.
bred enighetomöjligt nåborde inteDet attatt omenvara

bliralla medborgareekonomi bör fungera såochSamhälle att-
behövda.delaktiga och
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Män och kvinnor har värde och bör tillmätassamma samma-
värde.

behovBarnens måste stå i centrum-
En utredning hittar värderingar och letar eftersom gemensamma

helhetslösningar kan överleva politiska maktskiften, ochäven därmed
skapa stabilitet och möjligheter till bättre styrning osäkerge av en
framtid.

föreslårJag parlamentarisk utredning tillsätts. böratt Den- en
tid diskutera och föreslå de Förändringargott attges om som

behövs för skapa samhälle präglas balansatt ett som av
mellan å sidan produktionens krav och möjligheter och åena
den andra individernas välfärd livskvalitet.och utredning-I

arbete bör olika modeller för arbetsliv och väl-ett nyttens
färd kunna i mindre skala, förprövas sedan utvärderasatt
och utvecklas.

Utredningen föreslås få Arbete, Liv och Välfärdnamnet
Alla arbetsnamn ALVA.-

Framtida forskning

angelägetDet forskningen på jämställdhets-är och genusområdetatt
fortskrider. forskningDen utförts inom Kvinnomaktutredningensom
har bidragit med åtskillig kunskap, identifierat frågor ochsamtny
områden bör belysas i framtiden.som

Familjen

Hur utvecklas jämställdheten i familjerna forskningDen- om
maktstrukturer i familjen inletts i Kvinnomaktutredningensom
bör följas regelbundet. Vi behöver fördjupa våra kunskaperupp

föräldraförsäkringens inverkan arbetsfördelningen i fa-om
miljen. Vi behöver också varför fäder såveta tar utmer om en
förhållandevis liten andel foräldraledigheten, varför mödrarav
deltidsarbetar i sä hög grad och hur föräldrarna förhandlar om

för barnen.ansvaret
villHur svenska familjer barnen ska organise-att° omsorgen om

ras
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åtgärderFörslag till

respektivefrånvarande fäder,påverkas barnenHur attavav
och yrkesambitionerslits mellan vårdansvarmödrar

till blivande ochvärderingar förmedlasvilkaStudier somav
i mödravård och barnavårdscent-mödrar och fädernyblivna

raler.
alltsamhället läggerdetStämmer överatt omsorgsansvarmer

fall händeruppgifter i så Vadfamiljerna Vilka närpå t.ex.
daghemsavgifter efter hur många timmarkommunerna sätter

gamla blir allthemtjänsten fördaghemmetpå Närbarnen är
yrkes-förändringar depåverkar sådanatillgänglig Hurmindre

planeringsarbetet i hemmenlönearbete ocharbetandes

Arbetsmarknaden

jämställdhetarbetsliv kravenHur ut motett svararsomser
deltakvinnor och kanutvecklas såarbetslivetkan mänHur att

villkorlika
mellan kvinnor ochstark obalansfortfaranderåder mänDet en

för bely-arbetslivet. Forskning behövschefsbefattningar ipå att
maktpositio-överrrepresentation påkonsekvenserna mänsavsa

enkönade ledningssam-betydelse harVilken mänst.ex.ner.
avledarskap, och vilkenutövandeutveckling ochförmanhang

möjligheterför kvinnorsfår mansdominansenbetydelse att re-
chefsbefattningartillkryteras

regelbundet,tidsanvändningsstudierangeläget görsDet är att
nödvändigt underlag förstatistikSådantionde år. är ettvartt.ex.

förde-och oavlönat arbetehur avlönatfå kunskapskaatt om
kvinnor ochlas mellan män.

eko-anställningsförmånerKvinnomaktutredningen visar att av
inkomstskillnaderna mellanökarmateriellt slagnomiskt och

sidoförmånernasVi behöverkvinnor och män. veta om-ommer
utbredning.fattning och

vilken utsträck-utbredd svensk företeelse. IDeltidsarbete är en
könsstrukturerande faktor på dendeltidsarbetetning är en

arbetsmarknadensvenska
medel könslöne-förts framArbetsvärdering har motettsom

utveckla instrumentforskning forVi behöverskillnader. attmer
effekternabehöver också undersökaarbetsvärdering. Viför av

instrument.tillämpningen dessaav
undersökningarredovisar detaljeradeKvinnomaktutredningen

inomundersökningarprivat sektor. Liknandelöneskillnader iav
önskvärda.offentliga sektorn är

offentliga sektorntendens tillKvinnomaktutredningen attser en
i så fall1990-talet.familjevänlig under Hurblivit mindre ser
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förändringarna ut Förstärker offentliga sektorn könsstereotypt
beteende privat sektorän görmer
Vilken betydelse har det chefen eller kvinnaär för- om man
kvinnors och löneutvecklingmäns Internutbildning Beford-
ran Föräldraledighet
Studier hur löner arbetsplatserna.sätts Resultaten i Kvin-- av
nomaktutredningen tyder på det har betydelse detatt ärom
kvinnor eller lönerna.män sätter Hur påverkas löneutveck-som
lingen för kvinnor och lönerna blirmän när alltmer individuella
och på allt lägre nivåersätts i organisationerna
Kan arbetsrotation motverka förekomsten dead end jobs i- av ar-
betslivet
Kartläggningar jämställda sektorer i samhället: universitet- av
och högskolor, arbetsplatser, kommuner, regioner. Vilka fakto-

jämställdhetenrer gynnar

Välfärdsstaten

Samhället subventionerar rad offentliga tjänster. Hur fördelar0 en
sig de subventionema kvinnor och män
Kvinnors och individuella inkomstermäns måste kunna jämfö--

forskningDen inletts i Kvinnomaktutredningen börras. som
följas fördjupas.ochupp

tidigareDe reglerna bidragsförskott har regler för- ersattsom av
underhållsstöd, där den förälder inte bor med barnet harsom
betalningsansvar. De ändrade reglerna förväntas besparingarge
i budget. föreslårJag konsekvensernastatens för både denatt
betalande och den mottagande föräldern analyseras; ekonomis-
ka såväl sociala förändringar, liksom förhållandet mellansom
föräldrarna.

Makt

Jämställdhet förutsättning förär demokratiskt samhälle.ett- en
På vilket motverkar inbyggdasätt strukturer könsordning och
könsrollerna demokratin
Under år har många folkvalda sig sina politiska- senare avsagt
uppdrag. Har kvinnor gjort det i utsträckningstörre ochän män,
i fallså varför Vilka erfarenheter har kvinnliga politiker av
politiskt arbete i kommuner och riksdag
Vilka maktstrategier föds i slutna, enkönade grupper Hur verk--
ställs de
Vilken betydelse har ekonomins inbyggda fungera försätt- att
maktförhållandena mellan och kvinnormän
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Kommittédirektiv

fördelningenUtredning ekonomisk makt ochom av
kvinnorekonomiska mellan och mänresurser

Dir. 1994: 102

Beslut vid regeringssammanträde den september15 1994

Sammanfattning uppdragetav
särskild utredare skall tillkallas med uppdrag kartlägga och analyseraEn att

ekonomiskfördelningen makt och ekonomiska mellan kvinnorav resurser
och män.

Bakgrund

övergripande målet för jämställdhetspolitiken kvinnor ochDet är mänatt
skyldigheterskall ha lika rättigheter, och möjligheter inom alla väsentliga

områden i livet. delmål därvid det skall finnas möjligheterEtt är att samma
för kvinnor och till ekonomiskt oberoende. propositionen Delad1män -
makt delat jämställdhetspolitiken 1993/94:147, 1993/94prop.ansvar om—

rskr. 1993/941290 behandlar regeringen frågor FördelningenAU 17, om av-
ekonomiska och ekonomisk makt mellan kvinnor och Därmän.resurser
konstateras 31 det inte finns någon samlad bild kvinnors respektives. att av

tillgång till ekonomiska och hur detta påverkar kvinnors ochmäns resurser
familjen och i samhället. propositionen regeringenmakt i 1 anmäler sinmäns

avsikt tillkalla särskild utredare för få dessa frågor ordentligtatt atten
belysta.

Makten de ekonomiska regelsystemenöver
Enligt Maktutredningen mycket maktutövningen inom be-äger av rum

regelsystem. Makten regelsystemen definieras "möjlighetenstämda över som
ändraskapa, upphäva eller regler människors handlande" SOUatt styrsom

1990:44 20.s.
äldre tider fanns legala begränsningar i kvinnors möjligheter lönearbetal att

och ekonomisk makt såväl inom familjen i samhället i Enutöva stort.som
första förutsättning kvinnor fåför skulle lika möjligheter tillmänatt som

och ekonomisk makt därför negativaekonomiska denattresurser var
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särbehandlingen kvinnor i lagar och bestämmelser upphävdes. Numeraav
finns inga rättsliga begränsningar kvinnors tillgång till ekonomiskaav re-

och ekonomisk makt. Av äktenskapsbalken framgår exempelvissurser att
"varje make råder sin egendom och för sinaöver skulder" kap.1 3 §svarar

"makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig"att 1 kap.samt 4 §.
dag påverkasl människors handlande i stället i utsträckning destor av

ekonomiska regelsystemen bestående skatter, transfereringar, regler förav
lönesättning Dessa den ekonomiska incitaments-utgör sammantagetm.m.
struktur inom enskilda individer fattar sina beslut ochvars ramar som
därmed avgörande betydelse tidfor hurär kvinnor och fördelar sinmänav
mellan betalt och obetalt arbete och därigenom också för kvinnors och mäns
tillgång till ekonomiska och ekonomisk makt. de ekonomiskaHurresurser
regelsystemen utformas därför betydelse för den ekonomiskaär storav
jämställdheten.

Vilka har makt påverka de ekonomiska regelsystemen områdeatt är ettsom
knappast berörts, varken i den allmänna debatten eller i forskningen.som

Närmare analyser kvinnors ekonomiska makt i det privataav ex.
näringslivet, i offentlig sektor, i de fackliga organisationerna, i olika slags
fonder saknas helt.nästanm.m.

Följande uppgifter förtjänar dock i detta sammanhang. Andelennämnasatt
kvinnor i riksdagen uppgår till 33 och i kommun- och landstings-procent
fullmäktige till 34 respektive 43 l 20 börsnoterade181 företagprocent. av
11 fannsprocent det åtminstone ordinarie kvinnlig styrelseledamot åren

i1993, resterande ingen161 alls. l 419 styrelseplatsemaDe innehades 1av
olika individer.005 dessa kvinnorAv 33 3,3 procent. Av Svenskavar

arbetsgivareföreningens SAF 35 ordinarie styrelseledamöter ingenär
kvinna; däremot finns två kvinnliga suppleanter. banker och finans-Inom
institut arbetade år 1993 61 kvinnor, chefsnivå 8procent procentvar
kvinnor och i styrelserna Kvinnorna5 hälften arbets-procent. utgör ca av
kraften, 45 medlemmar,LO:s 58 ochTCO:s 41procent procentav av

SACO:s 1993. högreMen i hierarkierna desto färreprocent av upp
kvinnor. l centralorganisationernas styrelser har LO 13 TCO 22procent,

och SACO kvinnor.33 På förbundsnivå har tvåLO kvinn-procent procent
liga forbundsordforande 1021 procent, TCO fyra 19 21 procent ochav av
SACO 2425 procent.sex av

Ett viktigt mål förjämställdhetspolitiken jämnare fördelning in-är en av
flytande mellan kvinnor och på olika i samhället. Med ökadmän arenor en
kvinnorepresentation ökar förutsättningarna för bättre beslutsunderlag iett
olika samhällsfrågor. kvinnorepresentationEn i beslutande står iorgan som
proportion till kvinnors andel befolkningen också viktig demokra-ärav en
tifråga. faktisk jämställdhetFör skall uppnås måste kvinnor delta på allaatt
samhällsområden på basis sina kvalifikationer och erfarenheter.av egna

gäller i foraDetta de där de ekonomiska regelsystemen utformas.även En
kartläggning i samhället beslut fattas påverkar den ekonomiskaav var som
incitamentsstrukturen och i vilken utsträckning kvinnor deltar i dessa kan

startpunkten för aktivt arbete förutgöra öka kvinnors representation,ett att
stärka kvinnors inflytande i samhället och forskjuta maktbalansen mellan
könen till kvinnors förmån. kvinnorsNär inflytande stärks bör detta kunna
bidra till de beslut fattas får bredare erfarenhetsgrund och däri-att som en

alla i samhället.genom gynnar grupper
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i vilkenkunskapenför ökaanalys behöverkartläggning ochEn göras att om
regelsystemen.påverka de ekonomiskamaktkvinnor harutsträckning att

angripa dettavarit det vanligasterepresentationsstudierHittills har sättet att
också angeläget finnadockförenkling.område. innebär DetDetta är atten

och synliggörakontinuerligt följamöjligtför detmetoder göra attatt
ekonomiska makthavare.kvinnor blandandelenutvecklingen av

fördelningenkonsekvenser förregelsystemensekonomiskaDe av
ochmellan kvinnorekonomiska mänresurser

inneha arbetekvinnors möjligheterperspektivhistoriskt ettI är attett som
giftagäller särskiltföreteelse.oberoende sentida Dettaekonomiskt enger

aldrig begränsats.arbeta har däremot DemöjligheterKvinnorskvinnor. att
arbetsmarknadensladugården, åkrarna och ihushållet, iihar arbetat ut-

arbeten.med osäkra, lågt betalda Det"självförsörjande" ochkanter varsom
möjligheterbegränsades, derasarbetakvinnors möjligheterinte utanatt som

utestängdes frånde formelltoberoendebli ekonomiskt män attatt av genom
ochtjänster och anställningaryrken,utbildningar, näringsgrenar, attgenom

myndiga.de inte var
ekonomiskt oberoende likamöjligheter tillformelladag kvinnorsl storaär

decen-har under de gångnaekonomiska regelsystemendeochmänssom
yrkesarbete. dettastimulerat kvinnors Iriktningnierna förändrats i somen

år för-särbeskattningsreformen 1971,särskiltkansammanhang nämnas
inkomstbortfallsprincipen vadår ochinförande 1974äldraförsäkringens

löneutjämning i förhål-ochStigande lönersocialförsäkringarna.gäller en
hushållsarbete tilltid frånomfördelninghar gjortlande till männen aven

in-forvärvsarbetstider förkvinnor.för Kortareyrkesarbete lönsam männen
och familj ökat,delta i arbetet med hemmöjlighetderasnebär ut-attatt

tillgångenhar ökat ochsubventionerad barnomsorgoffentligtbyggnaden av
till barnomsorg i hemmet.alternativminskat relativpriset

betydelse förmycketutformningekonomiska regelsystemensDe är storav
ochoberoende för kvinnorökat ekonomisktjämställdhet. Ettekonomisk ett

förutsätter devård barn och hemansvarstagande förökat männen attavav
incitamentutformade så de skapar positivaekonomiska regelsystemen är att

arbetsinsatser isin tid och sinafördelaför kvinnor och män att
någorlunda jämnt.med hem och barnrespektive arbeteförvärvsarbete

frambringatharekonomiska regelsystemenFörändringarna i de en ny
och därmedarbetsmarknadsdeltagande för kvinnorordning med Ökat

Dock har inteberoende enskildaekonomisktminskat män. genussyste-av
eliminerats.mellan könen, Detoch hierarkiseringensegregeringendvs.,met,

ekonomiskasamband med deuttrycksformer. dettadock Harsig etttar nya
beroendekvinnors ekonomiskautformning Minskar deregelsystemens av

deltid ochkvinnor till lönearbetedesamtidigt mänmän, uppmuntrarsom
till desin konstruktionheltid Fördelar detill lönearbete männengenom

arbetsmarknaden ochbetalda positionernaoch högtinflytelserika, ledande
betalda Stimulerarokvalificerade och lågttill de underordnade,kvinnorna

utnyttjandeföräldraledigheten och hämmar deutnyttjade kvinnor mänsatt
osvf

ha olikaekonomisk-politiska reformer kanolikaMedvetenheten attom
angelägetRegeringen detfinns.effekter för kvinnor och är attmän attanser
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reformer och utvärderas jämställdhetsperspektiv, både i detövervägs ettur
utredningsarbete och beredningsarbete föregår regeringens förslagannat som
och i den uppföljning och utvärdering reformer och användningav av av
offentliga kommer bli alltmer väsentligt inslag iatt ettresurser som
statsmakternas uppgift. Kommittéer tillsätts för belysa frågorattm.m. som

för samhällets jämställdhetsmâl tillbetydelse har uppgift analyseraattav
frågor ettjämställdhetsperspektiv.berörda ur

Förbättrade kunskaper behövs också i fråga hur de fördelningssystemom
finns under övervägande återverkar respektiveeller kvinnorärsom som

pa man.

och tillgång till ekonomiskaKvinnors mäns resurser
kvinnor arbetar likaoch mycket hänsyn till såväl betaltTrots mänatt tasom

obetalt arbete, det skillnader i kvinnors och tillgång tillär stora mänssom
Årekonomiska 1991 hade hälften kvinnornanärmareresurser. av en

årsinkomst på mindre 000 kronor, medan detta endast gällde dryg100än en
Åfjärdedel andra sidan hade manliga7,4 demännen. procentav av

inkomsttagama årsinkomst kronor eller ijämförelse med300 000en mer,
de kvinnliga. Medelinkomsten för kvinnor uppgick till1,5 108procent av

kronor och för till 162 kronor.700 600män
viktigaste inkomstkällan for såväl kvinnor inkomstDen män ärsom av

förvärvsarbete. Andelen sysselsatta kvinnor i likadag högär nästan som
andelen kvinnor förvärvsarbetar i utsträckning deltid. Dettamän, ärstormen

förklaringarna till kvinnors lägre inkomster. förklaringEn är atten av annan
kvinnor har lägre lön de förvärvsarbetar lika lång tid.än män även om
Skillnaderna kvinnorsmellan och löner bland tjänstemän ochmäns är större
akademiker bland arbetare. TCO-kvinnorna har lägre lönerän än

och SACO-kvinnorna har lägreLO-männen löner TCO-männen. Enän
förklaring till kvinnor har lägre löner kvinnor ochän män är mänatt att
återfinns inom olika yrken. finns starktDet samband mellanett genom-
snittslönen i yrke och andelen i yrket. andel destoJumän större män,ett
högre medellönen.är

kvinnorförklaring och finns skilda hierarkiska ni-En är mänattannan
våer. cheferna kvinnor inom privat sektor ochKnappt 10 30ärprocent av

inom offentlig sektor. högre i hierarkin desto färre kvin-Juprocent ärupp
norna.

År löneskillnaden timme mellan kvinnor och1991 21män procent.var per
hänsyn till utbildningensTar längd, arbetslivserfarenhet, yrkespositionman

och sektorstillhörighet minskar löneskillnadema, uppgår ändå till 13men
vilket marginell ökning jämfört år Beräkningarmed 1981.ärprocent, en

tyder på kvinnor under det decenniet fått lägre avkastning sittatt senaste
humankapital vilket inte fallet tidigare.än män, var

Kvinnors och inkomster består emellertid inte enbart förvärvsin-mäns av
komster, därtill kommer inkomster från kapital och transfereringar. Statis-
tiska uppgifter uppdelade på kvinnor och finns i begränsad utsträckningmän
publicerade. systematisk analys kapitalinkomster transfereringarEn ochav

könsperspektiv saknas.ettur
Fördelningen ekonomiska ocksåmellan kvinnor och visas imänav resurser

det finns i olika former.sparande Sparandet eller nettoförmögenhetensom
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väljaför möjligheten kunnaför trygghetenbetydelse såvälhar attsom
bankmedel uppgick årKvinnors innehavhandlingsalternativ.mellan olika av
låg kronor.medan 65 400genomsnittligt till 600 kronor581991 männens
och aktier och värdetkvinnor innehade värdepapperandelEn änmänstörre

ensamstående kvinnornadeförhögre Förpå innehaven männen.var
speciellt särskiljande;hem inteandelen medrespektive männen egetvar

ochoch ägde hem 6-7både kvinnorochmellan l0 ll män egetprocent av
samboendeägde fritidshus. Förbåda könen gemensamtprocent varav

övriga fallvanligaste procent.hemmet det 56,5 lägande det varegnaav
jämförtendast stodgånger så vanligtungefärdet ägareatttre mannen som

privata personbilamastod deendast kvinnan Avmed fall där ägare. varsom
registrerade70 män.procent

Ökad ekonomiskatillgång tillkvinnors ochkunskap behövs mäns re-om
kapitalinkomster,källor de kommer lön,från vilkadessahur är,storasurser,

förändrastransfereringar, huruvida dettasocialförsäkringar, andra över
utlandsföddaolika mellan ochsig mellan kohorter,livscykeln, skiljer

inkomstkälloma skiljerregioner ochmellan olikasvensfödda ompersoner,
med lika inkomster.respektivesig för kvinnor män stora

familjenförutsättningar för maktekonomiskaTillgång till iresurser som
tillgångenmaktforskningen betraktautgångspunkter ivanligaEtt är attpar

relation mellanför makt maktförutsättningtill ärsamt att enresurser som en
familjen. Familjenockså anläggas påkantvå eller flera aktörer. Detta synsätt

uppfattas då inteför förhandlingar. Familjenbetraktaskan somsom en arena
bestående antalintressenenhet med ettutan som avgemensammaen

konkurrerarmål förväntningar ochha olika ochindivider kan omsomsom
fördelningen såväli familjen kan gällaFörhandlingarna pengaravresurser.

skall hemmaobetalt arbete,betalt ochoch tid stannat.ex. vem somsom av
för vårda sjukt barn.att

förmå någotmakt kandefinition begreppet "A Bvanlig göraEn är attattav
konfliktsituationer. Vidstuderas då ivill". Maktinte öppnaB öppnasom
intressen och harvad ochkonflikter kan Azs B:s äravgöra vem somman

maktutövningen utryck isig emellertid inte alltidmakten. familjenInom tar
Kvinnoforskare föredrar oftaockså i tystnad.konflikteröppna utan en

själv-självbestämmande, autonomi ochbetonardefinition makt somav
tvång.framför definition baseradförverkligande en
hade individer ochoch början 1900-taletslutet 1800-taletI mänav somav

tillgång till ekonomiskabegränsa kvinnorsformell makt att resurser.grupp
Även ekonomiska detkvinna hade tillgång till mannenresurser varenom

Särskilt giftahur de skulle användas.fatta besluthade rätt att omsom
Även gift kvinna missnöjd kunde honfå rättigheter.kvinnor hade om en var

stånd förändring.hörd, och söka till Attsinofta inte röstgöra protestera en
finnakostsamt. möjligheterkunde Hustruns att ettutmana mannen vara

begränsade.sig och eventuella barn mycketför kunna försörjaarbete att var
frånsig mycket stöd deinte heller kunde förväntaVetskapen honattom

fick finna sig.gjorde hon lovekonomiska regelsystemen att att
barnförsörja sig själva och eventuellamöjligheterdag kvinnorsl är att
barnensamstående kvinnorna medtredjedel demycket Drygtstörre. en av

ekonomiskakvinnorsemellertid socialbidrag. tyderDetta attmottar
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standard sjunker vid skilsmässa, det pekar också på de ekonomiskaen men
regelsystemens betydelse för kvinnors möjligheter sin hörd,göra röstatt att

och detta inte leder till förändring, ha möjlighetprotestera, att attom en
förhållande.lämna ett

tillgång till ekonomiskaVad innebär för maktfördelningen i fa-resurser
miljen Påverkar skillnader i inkomst mellan kvinna och arbetsfördel-man
ningen familjen Påverkas fördelningeni vård barn och olika hus-av av
hållsarbetsuppgifter inklusive sköter ekonomin fäder i fa-Tarvem som
miljer föräldrarna likadär har höga inkomster i utsträckning för-större ut
äldrapenningdagar betalar vad i familjenVem konsumerar vadVem För

få för fortsatta jämställdhetsåtgärderbättre underlag behöver få ökadeatt
kunskaper frågor.dessaom

Uppdraget

Utredarens uppgift kartlägga och analysera fördelningen ekono-är att av
misk makt och ekonomiska mellan kvinnor och män.resurser

Utredaren skall
kartlägga och i vilkenanalysera utsträckning kvinnor och har maktmän- 4skapa, upphäva och ändra de ekonomiska regelsystemen finnaatt samt
metoder för synliggöra och följa utvecklingen andelen kvinnoratt av
bland ekonomiska makthavare,
kartlägga och analysera i vilken utsträckning de ekonomiska regelsyste--

stimulerar respektive motverkar ekonomisk jämställdhet under-samtmen
söka i vilken utsträckning ekonomisk-politiska åtgärder granskas jäm-ur
ställdhetsperspektiv,
belysa och analysera kvinnors och tillgång till ekonomiskamäns resurser,~
hur dessa från vilka källor de kommer forvärvsinkomster, kapi-är,stora
talinkomster, socialförsäkringar, andra transfereringar, och dettaom
förändras i livscykelperspektiv, det skiljer sig mellan olika ko-ett om
horter, mellan utlandsfödda och svenskfödda mellan olikapersoner,
regioner och inkomstkälloma skiljer sig for kvinnor respektive mänom
med lika inkomster,stora
beskriva och analysera vad tillgången till ekonomiska innebär forresurser-
maktfördelningen i familjen.

Utredaren oförhindrad belysa andra aspekter betydelse forär ävenatt av
uppdraget föreslå de åtgärder kan foranledas utredningen.samt som av

För utredarens arbete gäller kommittédirektiven till samtliga kommittéer
och särskilda utredare offentliga åtaganden dir. be-1994:23,prövaattom
akta EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. redovisa1988:43 samt
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50.

Uppdraget skall redovisas dels löpande delrapporter, delsgenom genom en
slutrapport ijuni 1996.

Socialdepartementet
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Glastak och glasväggar

könssegregeradeDen arbetsmarknaden
REDAKTÖRER: WADENSJÖINGA PERSSON ESKIL

könssegregeradeDen arbetsmarknaden introduktionen-WADENSJÖINGA PERSSON ESKIL
Hur skall förklara könsskillnader i utbildningsval

empiriskEn prövning hypoteser rationella val och könsrollsmodellerav om
JAN O. JONSSON
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kvinnor ochYrkessegregeringen mellan män
JONUNGCHRISTINA

internationellt perspektivYrkessegregering efter kön ett-
MAGNUS NERMO

kvinnordet glastak förFinns ett
privat näringsliv l970-199Osvenska arbetsplatser istudieEn av

PETERSENMEYERSON TRONDEVA M.
finns det glastakmanliga cheferKvinnliga och ett- ÖHMANJÖRGEN JOACHIMOHLSSON

spelar kön rollinom varuhandeln någonKarriärer -
PERSSONGRANQUIST HELENALENA

arbetsmarknadlnvandrarkvinnornas
WADENSJÖESKlL

jämförelse mellan gifta och ensamståendearbetsmarknad EnMödrar nittiotaletspå
BJÖRNBERGULLA

arbetslöshet likheter och skillnaderochKvinnors mäns vägar ut ur -
THOURSIEANNA

typiska för kvinnoratypisk arbetslöshetAtypiska jobb och -
PERSSONINGA

arbetslivetKvinnorsuoch utträdemäns ur
JONAS HOOG

1997: 138SOU
jämställdhetmakt ochFamilj,

REDAKTÖRER:GÖRAN INGA PERSSONAHRNE

förvärvsarbetakvinnorBör
Italienförvärvsarbete i Sverige, Tyskland ochtill kvinnorsAttityder

SUNDSTRÖMEVA
Lojalitet, tid och pengar

jämställdhet i familjerkvinnor ochHur män argumenterar om
BJÖRNBERG KOLLlNDANNA-KARINULLA

familjeekonomindenoch ekonomiskaFamilj, makt nyaresurser -
KRISTIAN BOLlN
Makt, kön och BNP
ANITA NYBERG

hushåll, olika ekonomi.Lika
och kvinnorbland samboendeEkonomiska problem män

HALLERÖDBJÖRN
Familjers interna fördelningMitt ditt eller vårt av pengar

CHARLOTT NYMAN
för tid för arbete.Tid barn,

tidsanvändningsvenska hushållsundersökningEn av
GRÅSJOFLOOD URBANLENNART

för och kvinnoroch arbetsmarknadFamiljeliv män
HÖRNQVISTMARTIN

skilsmässaEkonomiska konsekvenser av
ochskillnader mellan kvinnor män— GÄHLERMICHAEL
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Invandrarkvinnor roll.männensutmanar
Maktfördelning och konflikter i iranska familjer i Sverige
MEHRDAD DARVISHPOUR
Arbetslöshet, kön och familjeliv
MIKAEL NORDENMARK

SOU 1997:139
Hemmet, barnen och makten.
Förhandlingar arbete och i familjenom pengar
GÖRAN AHRNE CHRISTINE ROMAN

Förhandlingar i familjen
Hushållsarbetets fördelning
Fördelningen mellan förvärvsarbete och hemarbete
Kontrollen fördelningenoch av pengarna
Missnöje, konflikter och upplösning
Omförhandlade genuskontrakt: mellan patriarkat och jämställdhet

SOU 1998:3
Välfardens Genusans1kte
REDAKTÖRER: WADENSJÖINGA PERSSON ESKIL

Välfärdens genusansikte introduktionen-WADENSJOINGA PERSSON ESKIL
Generationsräkenskaper

den offentliga sektorn ekonomiskt-demografiskt perspektiv.ettur-
ROLFOHLSSON
Kvinnors och välfärdsstatenpåmäns syn
STEFANSVALLFORS
Subventioner offentliga tjänster fördelningsanalys könsskillnaderav en av-JOHAN FRITZELL
Föräldraförsäkringen och jämställdhet mellan kvinnor och män

SUNDSTRÖMMARIANNE ANN-ZOFIE DUFVANDER
Sjukförsäkringen genusperspektivettur
PERJOHANSSON
Sjukpenningförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, förtidspensionen
och efterlevandeskyddet perspektivet kvinna-man.ur

STÅHLBERGANN-CHARLOTTE
Den nuvarande och den ålderspensionennya

hur omfördelar dessa mellan kvinnor och män- STÅHLBERGANN-CHARLOTTE STIGTEGLE
Kvinnors och avtalspensionermäns

STÅHLBERGANN-CHARLOTTE STIG TEGLE
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SOU 1998:4
alltid Nivå- ochMän organisationsspeciñkapassar processer

med exempel från handeln.

ELISABETH SUNDIN

Inledning med argumentation för organisationsfokusen
Svensk arbetsmarknad och svenska organisationer könsperspektivettur
Organisationer i centrum
Handeln
Studie Traineeprogram segregerings och hierarkisering Fall T-
Studie linjens cheferFörsta

minskad segregering och hierarkisering i B-företaget-
Studie nivånDen lägsta

tydlig segregering och medföljande hierarkisering i D-företaget-
Analys

SOU 1998:5
livVårt könsom

ekonomiskaKärlek, och maktdiskurserresurser
.IONASDOTTIRANNA G.

Kvinnomaktutredningens forskningsuppgift problemsom
Makt i grunden omtvistat eller flera olika begreppett-
Vad handlar det ekonomiska om

Kärlek och nationalekonomin maktdiskurssom resurs som
Talet i företagsledningsñlosoñnkärlekom
Avslutning: Sådan diskurs sådan kärlek-
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författarnaOm

GÖRAN AHRNE
professor i sociologi vid Stockholms universitet. arbetade inom denHanär

första svenska levnadsnivåundersökningen och skrev kvinnorsrapporten om
hushållsarbete och dubbelarbete. har bedrivit forskning social skikt-Han om

arbetsförhållanden i internationellt jämförandening och perspektiv ochett
relationer mellan medborgare och myndigheter. Under år har hanom senare

socialforskat maktrelationer och interaktion i familjer och andra organi-om
sationer.

JAMES W. ALBRECHT
professor i nationalekonomi vid universitetetGeorgetown i Washington.är

områdenabedriver forskning inom arbetsmarknadsekonomi och mikro-Han
särskilt intresserad teoretiskaekonomisk teori och och empiriskaär av mo-

deller för arbetslösheten. närvarande arbetar han med modeller för s.k.För
strukturell arbetslöshet, dvs. arbetslöshet inträffar de anställdas kun-närsom
skaper foråldrade.blir

KARIN ALFREDSSON
frilansjournalist tidigare variti Stockholm. har anställdHonär reportersom
Aftonbladet,på chefsredaktör Journalisten, redaktör på Aktuellt/ Sveriges

förTelevision, och projektledare föreläserRapports Honmorgonprogram.
kvinnor i media och leder för kvinnliga ledare i media.mentorprogramom

MATS ALVESSON
professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Alvessons forsknings-är

område främst kulturstudier organisationer och arbetsplatser.är av

GUNNAR ANDERSSON
i sociologi och verksam vid Lunds universitet. intresseradFD Hanär är av

relationer mellan arbetsliv och familjeliv, speciellt för kvinnor och medmän
karriärer. han tillsammansnärvarande med docent Johanna EsseveldFör är

internationell jämförandeengagerad i och studie kvinnliga respektiveen av
manliga nivå inomchefer högsta näringslivet och politiker i ledande rol-
ler.
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MAHMOOD ARAI
t.f. professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. forsk-Hansär

ning i huvudsak interna arbetsmarknader, lönebildning och löneskillna-rör
der. har publicerat flertal artiklar dessa forskningsområdenHan iett om ve-
tenskapliga, internationella tidskrifter.

ÅSA BERGENHEIM
lektor i idéhistoria vid Umeå universitet. särskilt intresseradHonär är av

forskning kring och sexualitet,kön sexuella övergreppsamt motsynen
Åsa Övergrepp,barn. närvarande arbetar BergenheimFör med projektet

önskningar eller fantasier: på incestOm och sexuella övergrepp motsynen
barn under perioden 1850-2000.

CHRISTINA BERGQVIST
verksami statsvetenskap ochFD universitetslektor vid Uppsalaär nu som

universitet forskare vid Arbetslivsinstitutet.och forskningsområdeHennes
främst frågor kön och makt i politiska institutioner könsaspekterrör samtom

organisering och välfärd.samhällets arbeteav

YVONNE DUE BILLING
lektor i sociologi vid Köpenhamns universitet. forskningsintressenHennesär

omfattar bl.a. hur kön konstrueras i organisationer.

ULLA BJÖRNBERG
professor i sociologi, med inriktning på kön och familj, vid Göteborgsär

universitet. forskar familjeliv med särskild tonvikt familjepoliti-Hon om
kens och förvärvsarbetets betydelse för relationer i familjmellan könen och

Öst-hushåll. sina studier har hon samarbetat med forskare i ochl senaste
och jämfört förändringar i olika familjetypers villkor.Västeuropa För närva-

rande leder hon forskningsprogram inriktat familjesociologisk teori-ett
och metodutveckling.

CHRISTINE BLADH
universitetslektor i kvinnoforskning med historisk inriktning vid förForumär

kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Linköpings universitet, forska-samt
vid kvinnoforskning,Centrum för Stockholms universitet. Bladh arbetarre

för närvarande med projekten liv och arbete StockholmKvinnors I750-i
och Människouppfattningarnas historia,l860 delprojektet Könsrelatio-om

och människouppfattningar.ner

AGNETA P. BLOM
i BlomFD statsvetenskap. verksam universitetslektor och forskareär är som

Örebro.vid Högskolan i Blom inriktad på forskning forvaltningspolitikär om
och särskilt intresserad demokrati- och ledarskapsfrågor. närvarandeFörav
arbetar hon med forskningsprojektet Chefskap kön, på uppdrag Lands-av
tingsforbundet.
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EVA BLOMBERG
Forskarassistent historiskavid institutionen vid Stockholms universitet.är

påbörjathar nyligen forskningsprojektHon hur organisationer ochett om
myndigheter ñlmmediet 1930-1980 för skapa medborgaren ochanvänt att
organisationsmedlemmen.

KRISTIAN BOLIN
i nationalekonomi och arbetar vidFD nationalekonomiska institutionenär

vid Lunds universitet. forskning behandlarHans familjen olika perspektiv.ur
exempelvis skrivit teoretiskaHan har arbeten kring tidsallokering och äkten-

skapskontrakt, också genomfört empiriska studier bl.a. familjens sta-men av
bilitet.

MARIANNE BULL
sociolog verksam ioch konsult Göteborg. intresse speciellt fo-Hennesär är

kuserat kring landsbygdsutveckling i Afrika.Sverige och har utifrånHon ett
lokalt perspektiv genomfört antal studier med fokus kring kvinnors verk-ett
samhet. närvarande utvärderar hon EU-strukturfondersFör verksamhet rikta-
de lands- och glesbygd 5b vidarutvecklar studien kring byapoli-mot samt
tisk förnyelseverksamhet och kommunal demokrati.av

CHRISTINA CARLSSON WETTERBERG
docent i historia och för närvarande verksam vid Kvinnovetenskapligt fo-är

universitet.Lunds arbetar för närvarande med biografiskHon studierum, en
Frida Stéenhoff med komparativ studie kring kvinnorörelse ochöver samt en

välfärdsstat.

GUNILLA CARLSTEDT
legitimerad har tidigareläkare. arbetat främst inom psykiatri ochHon all-är

mänmedicin. Från början 1980-talet aktiv inom medicinsk kvinnoforsk-av
ning, med särskild inriktning kvinnors livsvillkor och hälsa. honNu ärmot
forskningsläkare vid avdelningen för Genus och Teknik, institutionen för Ar-
betsvetenskap, Luleå tekniska universitet. arbetar förHon närvarande till-

kollegan Annikamed med forskning kvinnor föddaForssénsammans om
och 20-talen. fokus står livsloppsperspektiv1910- l på arbete, liv ochett

hälsa.

BARBARA CZARNIAWSKA
professor i företagsekonomi vid GRl Gothenburg Research Institute,är

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. har studerat komplexaHon or-
ganisationer och intresseradi flera länder genusskapandeär styrprocesser,av
i organisationer kunskapsöverföring. Czamiawska för närvarandeärsamt an-
svarig för forskningsprogrammet Managing the City vidBig GRl.

MEH DARVISHPOURRDAD
doktorand i sociologi vid Stockholms universitet. håller skrivaHanär att

sin avhandling invandringens effekt förändringar maktrelationerom av
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och konflikter bland iranska familjer i Sverige. har tidigareHan skrivit om
familj och kvinnans situation i lran.

ANN-ZOFIE DUFVANDER
doktorand i demografi och sociologi. verksam vidär Hon demografiskaär

avdelningen sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Församt
närvarande arbetar hon licentiatavhandling samboende och äkten-en om
skap i Sverige. behandlar hur demografiska faktorer,Den attityder till famil-
jen och giftermålsplaner påverkar övergången från samboende till giftermål.

PER-ANDERS EDlN
professor i arbetsmarknadsrelationer vid Nationalekonomiska institutio-är

Uppsala universitet. forskning huvudsakligenHans inriktad arbets-ärnen,
marknadsfrågor, främst frågor kring lönestruktur och arbetslöshet. För närva-
rande arbetar han bland med projekt lönepolitik, strukturom-annat ett om
vandling rörlighetoch den svenska arbetsmarknaden sedan 1960.

ELGANELISABETH
i historia och forskare vidFD Historiska institutionen vid Uppsala univer-är

sitet. bosatt i Paris och oftaHon engagerad föreläsare for politikerär är som
och kvinnoföreningar, främst i Frankrike, vill svenskvetasom mer om
ställdhetspolitik. forskningnuvarande berörHennes Europas politiska histo-
ria kvinnoperspektiv. avhandling behandladeHennes sexualitetensettur po-
litiska historia i Sverige och Frankrike under 1900-talets början.

JOHANNA ESSEVELD
bitr. professor i sociologi vid Lunds universitet och verksam lektorär som

vid Sociologiska institutionen. har framförallt fokuseratHon metodologiska
och kunskapteoretiska frågor utfört antal konkreta studieräven ettmen om
bl.a. generationer, arbetsmarknad och fackföreningar utifrån feministiskett
perspektiv. närvarande deltar hon tillsammansFör med Gunnar Andersson i

internationellt projekt ledarskap där hon for den delett stort om ansvarar av
projektet politiska ledare i Sverige.rörsom

LENNART FLOOD
professor i ekonometri vid Göteborgs universitet. har varitHanär även an-

ställd sakkunnig Finansdepartementet. huvudsakliga forsk-Hanssom
ningsområde har varit arbetsutbud och skatter, och han har sedan fleraäven

varit insamlingendelaktig i ekonomiska data.är av

GUNNEL FORSBERG
docent i kulturgeograñ vid universitet.HonUppsala intresserad kvin-är är av

och olika villkor och det mycket angelägen forsknings-mänsnors ser som en
uppgift utveckla förståelsen hur dessa skillnader sig ochuttryck vadatt tarav

påverkar dem. närvarande forskarFör hon regionala skillnader isom om re-
lationerna mellan kvinnor och och vad betraktas kvinnlighetmän som som

manlighetoch i olika regioner. studerar hon tillsammansDessutom med
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några andra forskare den förändring befolkning och bebyggelse skerav som
på landsbygden.

JOHAN FRITZELL
Johan Fritzell docent och t.f. professor i sociologi verksamär vid lnstitutet
för social forskning, Stockholms universitet. Han projektledare för 1991är
års levnadsnivåprojekt. forskningHans främst inkomstfördelning,avser
socialpolitik och välfardsfrågor.

GUNILLA FURST
sociolog och egenföretagare/konsult i Göteborg. intresseradär Hon frå-är av

kring arbetslivets könsuppdelning och könssegregerande mekanismer.gor
forskatHon har vad händer kvinnor kommer på traditionelltnärom som

mansdominerade yrkesområden. arbetarFürst med forskningsprojektettnu
könsperspektiv Kommunals lönesystem, med stöd från Arbetslivs-om nya

LÖV-program.institutets

LENA GONÄS
forskningsledare vid Arbetslivsinstitutet iär Stockholm och adjungerad pro-

fessor i kulturgeograñ vid Uppsala universitet. forskningHennes handlar om
strukturomvandling och arbetsmarknadsförändring, arbetsmarknadspo-samt
litikens betydelse. Från först ha studerat industriomvandlingen inrikt-att är
ningen fokuserad den offentliga sektorn kvinnorsoch framtidanumera
sysselsättningsmöjligheter.

CARL GRANDLE
docent i sociologi och verksam vid Sociologiskaär institutionen vid Stock-

holms universitet. övergripandeHans forskningsinriktning social skiktningär
och ojämlikhet i arbetslivet, speciellt med inriktning löneskillnader och
lönestruktur. närvarandeFör sysslar han medjämförande studier kvinnorsav
arbete i och Sverige.Japan

LENA GRANQVIST
forskare i nationalekonomi vid Institutet för social forskningär vid Stock-

holms universitet. huvudsakligaHennes forskningsområden gäller studier av
effekter utvidga lönemåttet med icke-kontanta anställningsförmånerattav
fringe benefits, skillnader i ersättningen för arbete mellan och kvinnormän
jämte studier skillnader i karriärrörlighet mellan och kvinnor.mänav

URBAN GRÅSJÖ
doktorand vid Nationalekonomiska institutionen vidär Göteborgs universitet.

Han skriva avhandling med inriktning analys hushållensatt motavser en av
tidsanvändning.

246



SOU Bilaga1998:6 2

SIV GUSTAFSSON
professor i nationalekonomi vid Amsterdams universitet. forskar bl.a.Honär

ekonomiska effekter familjepolitiken. Konsekvenserna skattepolitikavom av
och subventionerad barnomsorg för kvinnors arbets marknadsbeteende i olika
länder några de politikområden hon analyserat.är av

GÄHLERMICHAEL
i sociologi vid Stockholmsdoktorand universitet och verksam inom lev-är

nadsnivåprojektet vid Institutet för social forskning SOFI. arbetarHan med
olikaavhandling skilsmässors konsekvenser för barn och Hanen om vuxna.

har också varit biträdande sekreterare i Utredningen den sociala snedre-om
kryteringen till högre studier.

INGRID HAGMAN
frilansjournalist i Stockholm. har varit förHon redaktör tidskriften Ottar,är

RFSU. har skrivit kvinnligt och manligt språk och föreläserHon om om
språkets makt och könets betydelse.

BJÖRN HALLERÖD
docent i Sociologi vid Umeå universitet och bedriver forskning social-är om

politik, inkomstfördelning och levnadsstandard. for närvarandeHan är ansva-
rig för projektet Mitt, ditt eller vårt, syfte studera hushållens in-är attvars

fördelningterna av resurser. i

GUN HEDLUND
i statsvetenskap. föreståndare för KvinnovetenskapligtFD Hon Forum,är är

Örebro,Högskolan i och undervisar i statsvetenskap och kvinnovetenskap.
forskningsområde kön och lokal politik. har tidigare forskatHennes Honär

kvinnliga politikers villkor och intressen i politiken och forskarom omnu
politikorganisationsförändringar i och förvaltning.

BARBARA HOBSON
docent i sociologi, verksam vid Sociologiska institutionen vid Stockholmsär

universitet. har forskar kön och välfärdsstater, kring könHon temanom som
kvinnors maktresurser kvinnorsoch medborgarskap, och vålfärdsstaten, samt

socialaekonomiska beroende och medborgarskap.

CHARLOTTE HOLGERSSON
doktorand vid Ekonomiska Forskningsinstitutet, Handelshögskolan iär

Stockholm. aktiv inom forskningsprogrammet Organisation ochHon Könär
där forskar VD-rekrytering lednings- könsperspektiv, medhon ochettom ur

fokus konstruktionersärskild VD-skap.av
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CARIN HOLMQUIST
Universitet. forskningföretagsekonomi vid Umeådocent i Hennes rörär or-

för närvarandesmåföretag. dessa fält arbetar honganisationer och lnom
inter-första kvinnligt företagande, den andrafrågor.främst med Den ärärtre

organi-och den tredje kulturella aspekternationalisering småföretag ärav
företagande.sation och

CHRISTINA HULTBOM
vid Företagsekonomiskaföretagsekonomi och universitetslektoriEkonD.är

riktatuniversitet. forskningsintressevid Uppsala Hennesinstitutionen är mot
studerat huroch dess marknader. harorganisationer Honindustriellastora

fo-inom olika enheter imellan aktörer verksammautvecklasrelationer stora
utbyter olikamanliga aktörer i nätverkanalyserade hurretag samt resurser

aktörer.aktiviteter ochvilka mekanismeroch styrsom

MlA HULTlN
verksam inomStockholms universitet och Lev-i sociologi viddoktorandär

forskningsområ-för social forskning.vid lnstitutet Hennesnadsnivåprojektet
chanser och belöningar påkvinnors ochhuvudsak frågorde berör i mänssom

arbetstillfreds-ochstuderat kvinnorsarbetsmarknaden. harHon mänsäven
ställelse.

GUNILLA HÃRNSTEN
institutionen for specialpe-universitetslektor vidpedagogik ochdocent iär

Sammanfattande begreppi Stockholm.dagogik vid Lärarhögskolan som
funktion el-utbildningars socialahennes forskningtäcker delen ärstörre av

särskilt intres-dessa områden har honsociala villkor.ler inlärningens lnom
och för-underordnade i samhällethossig för lärprocesser ävenserat grupper

rådande struk-förhållningssätt kanskemetoder ochdjupat sig i utmanarsom
turer.

MARIN HÖRNQVIST
levnadsnivåprojektet vid Institutet förarbetar inomi sociologi ochFKär so-

huvudsekreterare iStockholms universitet.cial forskning vid Han är även
forskning harstudier i offentlig ekonomi ESO.för Hans rörtExpertgruppen

vuxenlivet och karriärutveckling.övergången tillsig omkring

JONAS HÖÖG
sociologi vid Umeåuniversitetslektor vid institutionen förochdocentFD,är

arbetsmarknad, arbetsmiljö,forskningsområdenuniversitet. Hans rör perso-
relation till produktivitetorganisation och dessasledarskap ochnalarbete, ar-

förtidspension.sjukfrånvaro ochbetstillfredsställelse, hälsa,
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PIA HOOK
doktorand vid Ekonomiska Forskningsinstitutet,är Handelshögskolan i

Stockholm. forskningsprogrammetInom Organisation och forskarKön hon
ledarutveckling med könsutjämnande syfte.ettom

PER JOHANSSON
docent i nationalekonomi vid Umeå universitet ochär sedan hösten 1997

verksam vid Centrum för Transport- och Samhällsforskning CTS Högsko-
lan Dalarna. forskning främstHans inriktad ekonometriskär metodik -
bl.a. multivariata räknedata modeller och semiparametriska estimatorer men
omfattar empiriska studier främst inriktade på frågeställningaräven kring
sjukfråvaro och transportekonomi.

STlNA JOHANSSON
docent i sociologi vid Uppsala universitetär och universitetslektor vid Lin-

köpings universitet. forskningsmässigtHon knuten till Centrum för forsk-är
ning människa, teknik och organisation CMTO. forskarHon inom detom
medicinskt-sociologiska fältet, bland hälsoprofessioner.annat om

SUSANNE JOHANSSON
doktorand vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.är Forsk-

ningsintresset liksom avhandlingsarbetet fokuserat frågorär rörsom sam-
bandet mellan välfardspolitik och kvinnors arbetsmarknad och de lokala
skillnader existerar vad gäller kvinnors och villkor i arbetsliv ochmänssom
samhällsliv, definierat lokala genuskontrakt.som

ULLA JOHANSSON
docent i pedagogik vid Umeå universitet, och harär forskat den rollom som

skolan spelat under olika perioder i historien for återskapa eller omvandlaatt
socialarelationer mellan och kvinnor respektive mellan klasser.män För när-

varande arbetar hon med projekt handlar vad hände efterett som om som
1927 då läroverken öppnades för flickor.

ULLA JOHANSSON
och doktorand vidFL Företagsekonomiska institutionen vid Lundsär Unive-

sitet. arbetarHon med doktorsavhandling ansvarsbegreppet i organisa-en om
tionsteori. fältstudiel har hon studerat hur arbetare på sig själva ochen ser
sitt arbete på de blir ansvariga for område och hursätt närett nytt ett eget -
det förändrar den organisatoriska verkligheten. kopplasAnsvar till begreppen
narrative identity organizational sensemaking och organisationsföränd-,ring meningsskapande.genom

VlCKl JOHANSSON
i statsvetenskap och arbetarFD lärare i detta på Förvaltnings-är ämnesom

högskolan vid Göteborgs universitet. sin forskningI hon speciellt intresse-är
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rad hur den samhälleliga organiseringen påverkarjämlikhetenav av omsorg
mellan könen. Vicki Johansson har för avsikt framöver undersökaatt om om-

organisering har betydelse för könsrelationema i lönearbetetävensorgens
och i det politiska arbetet.

JONASDOTTIRANNA G.
docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Göteborgsär universitet

Örebro.iHögskolan forskar ochHon undervisar främst i samhällsteorisamt
och politisk teori och särskilt inriktad på teorier maktförhållandenär om
mellan könen.

JAN O. JoNssoN
t.f. professor i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholmsär

universitet. Forskar social skiktning och ojämlikhet, främst vad gällerom
utbildning, yrkeskarriär och arbetsliv. huvudsekreterareVar i utredningen om
social snedrekrytering till högre studier. forskningSenare skilsmässo-rör
barns utbildningschanser och den sociala rörlighetens förändring tid.överom

CHRISTINA JONUNG
och universitetslektor vid NationalekonomiskaFL institutionen vidär Lunds

universitet. forskning kvinnorsHennes arbetsmarknadssituation och jäm-rör
ställdhetspolitik. arbetar förHon närvarande med studie jämställdhet,en om
segregering och arbetsfördelning efter kön i Sverige Institutet för Fram-
tidsstudier.

LYNN KARLSSON
i ekonomisk historia vidFL Uppsala universitet. har forskatär Hon kvin-om

på svensk arbetsmarknad under framförallt 1800-talet. Hon arbetar förnor
närvarande med debatten under och1920- l930-talen kring arbetarskyddslag-
stiftning för kvinnor.

ANNA-KARIN KOLLIND
arbetar forskare och lärare vid Sociologiska institutionen vid Göteborgssom
universitet. Efter avhandlingsarbete Freud har hon främst sigett ägnatom
familjesociologisk forskning, bl.a. studie familjerådgivningens histo-en om
ria. arbetar f.n. iHon familjesociologiskt forskningsprogram med inrikt-ett
ning teori- och metodutveckling.

JESSICALlNDVERT
och doktorand i statsvetenskapFM vid Göteborgs universitet. hu-är Hennes

vudsakliga intresseområde ärjämställdhet på policynivå. Lindverts komman-
de avhandlingen jämförande studie australiensisk och svensk jam-är en av
ställdhetspolitik under perioden 1960-1990.
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KARIN LUNDSTRÖM
jur. kand. och doktorand i socialrätt sedan avhandling,1994. Hennes Jäm-är

likhet och feministiskmellan kvinnor EG-rätten. analys planerasEnimän
klar under 1998.vara

ÅSA LÖFSTRÖM
universitetslektor vid Institutionen för nationalekonomi Umeåoch vidFDär

forskning främst fokuseraduniversitet. kvinnors arbets-Hennes är temat
marknad, huvudsakligen frågor rörande kvinnors löner och lönevillkor.

EVA M. MEYERSON TROND PETERSEN
vidoch verksam Industriens Utredningsinstitut ochMeyerson FD Före-är

tagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. profes-Petersen är
Institutet for Sosiologi, Universitetoch verksam vid i Oslo och vid W.sor

University of California, FörfattarnaBusiness School, Berkeley. arbetarHaas
forskningsprogrammetför närvarande inom kön, produktivitet och risk.Lön,

INGEGERDMUNICIO LARSSON
forskarassistent vid Statsvetenskapliga institutionen,och StockholmsFDär

universitet. har tidigare forskat invandrar- och skolpolitik,Hon om men ar-
betar med jämförande studie familjepolitik i Sverige och i Englandnu en av

Spanien. studerar framför allt hur föräldrar fördelar foroch Hon ansvaret
barnen efter skilsmässa.en

MAGNUS NERMO
doktorand i sociologi och verksam vid Institutet for social forskning. Av-är

handlingsarbetet omfattar främst orsaker till och effekter könssegrege-av en
uppdelningrad arbetsmarknad. har tidigare studerat kvinnors ochHan mäns

hushålls- förvärvsarbete, gifta ekonomiska beroende.och kvinnorssamtav

MIKAEL NORDENMARK
Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. deltardoktorand vid Hanär

till konsekvenserför närvarande i forskningsprojekt orsaker ochett om av
på avhandling med arbetsnamnet Unemploy-arbetslöshet. arbetarHan en

and Family Life.Employment Commitmentment,

MARGRETH NORDGREN
vid Stockholms universitet. forsknings-doktorand i statsvetenskap Hennesär

område förändringar i välfardsstaten med inriktning kontextuella varia-är
i transformationen profes-tioner och historiska den medicinskaprocesser av

sionen maktperspektiv.köns- ochettur

ANITA NYBERG
Teknik och förändringlektor i nationalekonomi och docent vid socialär tema

forskning sig inom området avlönat/vid Linköpings universitet. Hennes rör
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oavlönat arbete genusperspektiv. huvudsekreterareHon i Kvinno-ett ärur
maktutredningen.

CHARLOTT NYMAN
doktorand på sociologiska institutionen vid Umeå universitet. hållerär Hon

på med sin avhandling har arbetsnamnet. TheMine, Yours Ours:som or
of Family andlntricacies Economy Decision-making.

ANN-SOFIE OHLANDER
Örebro.professor i historia vid Högskolan i har forskatär Hon blandom an-

emigration, befolkningspolitik, psykologisk historia, kvinnohistoria.nat

JÖRGEN OHLSSON
i nationalekonomi. sedanFL Han utredningschef1990 på ochär SACO,är

har tidigare arbetat år iOECD Paris med arbetsmarknads-, utbildnings-ett
och socialpolitiska frågor. intressen främstHans inriktade arbets-är mot
marknads-, lönebildnings- och utbildningsfrågor.

ROLF OHLSSON
professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet.är huvudsakligaHans

forskningsområde ekonomisk demografi och sambandet mellan demogra-är
fiska, ekonomiska och sociala variabler. närvarande lederFör han stortett
projekt generationsaspekter på de offentliga utgifterna i Sverige 1880-om
1995.

MÅRTEN PALME
docent vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid institutionenär

för ekonomisk statistik. forskning främst inriktadHans på empirisk offent-är
lig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi bl.a. hur ekonomiska incitament—
påverkar sjukskrivning och pensionsbeslut, frågeställningar kringsamt av-
kastning utbildning och inkomstfördelning.

CAROLE PATEMAN
professor vid of PoliticalDepartment Science, vid University of Califor-är

nia, Angeles. forskning politiskLos Hennes teori.rör

HELENA PERSSON
forskar i nationalekonomi vid Institutet för social forskning SOFI och har
tidigare bl.a. arbetat utredare vid arbetsmarknadsdepartementet. Hennessom
forskningsområde främst efterfrågan på arbetskraft där hon bl.a. har stude-är

skillnader i efterfrågan på och kvinnor inom handelssektom och ban-rat män
ker.

INGA PERSSON
professor i nationalekonomi, särskilt kvinnoforskning, vid Lunds univer-är

sitet. tillhörde ledningsgruppen for denHon svenska maktutredningen 1985-
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arbetsmarknads-arbetslöshet,inriktadhar varitforskning1990. Hennes mot
ekonomin.kvinnors ställning ivälfardsstatensvenskapolitik, den samt

LENA PETTERSSON
in-Linköpings universitet.förändring vid HonsocialTeknik och äriFDär

samhället, särskiltreproduceras iochköntresserad hur representeras sam-av
avhandlingenoch arbete/teknik.reproduktion kön lspelet mellan av

PlNCUSlNGRlD
Örebro, ochHögskolan iKvinnovetenskapligt forum,vidoch verksamFKär

särskilt intresse-universitet.vid Göteborgs Honstatsvetenskapdoktorand i är
svenska jämställd-utvecklingen deniinflytandekvinnorsrad staten, avav

jämställdhets-i frågamellan och kommunrelationenhetspolitiken, stat om
ijämställdhetsarbetetsrollmanliga ledamasoch degenomförandepolitikens

i organisationer.utveckling

PLATZERELLINOR
fakultet,samhällsvetenskapligauniversitetsLundsvidoch studerarFKär

speciellt in-huvudämnen.statsvetenskap Honrättssociologi ochmed ärsom
rättssociologisktfrämst dågenusproblematiken ochtresserad ett per-urav

spektiv.

ÅSA REGNER
Arbetsmarknadsdepartementetämnessakkunnig påoch arbetarFKär som

tidigareharjämställdhetsfrågor. Honarbetsmarknads- ochförmed ansvar
arbetsmarknad.kvinnorsUtredningenensamutredare ivaritbl.a. om

RICHARDSONKATARlNA
universitet iStockholmsforskning vidför socialInstitutetdisputerade vid

frågorFamily ana Labor Economics,Avhandlingen, Essays rörjuni 1997. on
däremellan.och gränslandet Honarbetsmarknadsekonomifamilje- ochinom

arbetsmarknadsfrågor.medFinansdepartementetarbetar nu

CHRISTINE ROMAN
in-Sociologiskaforskarassistenttjänst vidinneharsociologi ochiFDär en

handlar könsupp-avhandlinguniversitet.vid Uppsala Hennesstitutionen om
forsk-bedrivitDärefter har honreklambranschen.ochinom data-delningen

och fa-arbetslivförändring inomkontinuitet ochkönsrelationernasning om
milj.

SAHLIN-ANDERSSONKERSTIN
också fo-Stockholms universitet.företagsekonomi vid Hon ärprofessor iär

offentlig sek-för forskningStockholmsreståndare för SCORE centrum om
offentligadenolika aspekterradhar berörtforskningtor. Hennes aven
genomfö-ochtillkomststuderathar blandomvandling. Honsektorns annat
kontroll-ochmodernaeffekterinförande ochprojekt;rande styr-stora avav
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tekniker de professionellas ändrade roll i den omvandlade offentligasamt
sektorn.

DIANE SAINSBURY
docent i statsvetenskap vid Stockholmsär universitet. forskningsom-Hennes

råde välfardsstaten och socialpolitikenär genusperspektiv. Förett närva-ur
rande arbetar hon med jäm forelse de nordiska välfärdsstatema.en av

AGNETA STARK
Örebrot.f. professor i företagsekonomi vidär Högskolan i halvtid och do-

i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområ-cent
den redovisning och genusperspektiv påär ekonomiska problem. intres-Hon

sig för ekonomisk teori, redovisningsteori, effektivitetsmätning och förserar
jämställdhetsfrågor. arbetarHon med jämförande genusprojekt hurett om
olika samhällen organiserar betalt och obetalt arbete.mönstret av

ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG
docent i nationalekonomi och universitetslektor.är verksam vidHon Insti-är

for social forskning och Socialhögskolan, Stockholms universitet.tutet Hen-
forskning främst socialförsäkringar och avtalsförsäkringar.rörnes

ELISABETH SUNDIN
docent i företagsekonomi och biträdandeär professor vid Teknik ochtema

social förändring vid Linköpings universitet. forskningHennes sig inomrör
området organisation-ekonomi-teknik, ofta genusperspektiv. Sundinsett ur
ledde den forskargrupp följde det så kallade KOM-programmet, densom

satsningen någonsin påjämställdhetstörsta i svenskt arbetsliv. Hon är nu an-
svarig för den del inom Kvinnomaktutredningen fokuserar makten över,som
i och organisationer.genom

EVA SUNDSTRÖM
doktorand vid Sociologiska institutionen,är Umeå universitet. Hennes av-

handlingsarbete inriktat på analyser attityder tillär arbetsfördelning i fa-av
miljen och till kvinnors förvärvsarbete i Sverige, Tyskland och Italien.

MARIANNE SUNDSTRÖM
docent i nationalekonomi och verksamär vid demografiska avdelningen,

Stockholms universitet. forskningHennes inriktad kvinnors ochär mäns
arbetsmarknadsdeltagande och löner. Hon särskilt intresserad hur fa-är av
miljepolitik och andra faktorer påverkar kvinnors och yrkesarbete, fa-mäns
miljebildning och löner.

STEFAN SVALLFORS
docent i sociologi vid Umeå universitet.är forskningHans har framförallt

behandlat attityder och opinioner kring välfärdsstaten i svenskt jämföran-och
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International So-den svenska delenleder sedan 1992perspektiv.de Han av
lSSP.cial Survey Program

LARS SVENSSON
universitet.historia vid Lunds Hansekonomiskuniversitetslektor iochFDär

långsiktigt perspektiv.arbetsmarknad isvenskinriktadforskning ettär
delsoch löner,dels kvinnors arbetedärvidintresse har hanSärskilt ägnat

lönepolitik.förändring, löner ochstrukturellmellanFörhållandet

SVÄRDlNGERT
iUppsala universitetinstitutionen,Kulturgeograñskaprojektanställd vidär

inomorganisationsförändringarnafokuserat påfrämstprojektet.. Intresset är
1990-talet och hursjukvården underorganiserade hälso- ochoffentligtden

arbetskraftrespektive manligefterfrågan på kvinnligpåverkarförändringar
arbetsmarknaden.den lokala

SZULKlNRYSZARD
universitet.StockholmsSociologiska institutionen,sociologi vididocentär

arbetssociologi ochhuvudsak organisations- ochforskningsområde iHans är
socialarörandekoncentrerad kring frågorbedriverden forskning han är

arbetsförhållanden.arbctsbelöningar ochindividersinverkanstrukturers

SÖDLlNGMARIA
institutio-Teologiskalivsåskådningsvetenskap vidi ochdoktorandär tros-

kvinnligt ochpåmed avhandlingarbetarUppsala, och synenen omnen,
och 1930-talen.kyrkan under 1920-i Svenskamanligt

ST1GTEGLE
disputerade 1985Vårdförbundet. Hanekonomoch arbetarFDär som

sedanSverige och hardeltidssysselsättningens expansion iavhandling omen
Social-projektledare vidvid ochkonjunkturbevakare TCOarbetatdess som

styrelsen.

ANNA THOURSIE
Stock-forskning,socialvid Institutet förnationalekonomidoktorand iär

persistensproblem pro-avhandlingarbetar medholms universitet, och omen
relatera-vissa uppdraghar ocksåi arbetslöshet.trögrörlighet Honblem med

från EU-kommissionen.arbetsmarknadsforskningde till

SUSAN B. VROMAN
i Washington.universitetetvidnationalekonomi Georgetownprofessor iär
tillämpningararbetsmarknadsekonomi ochinriktadforskningHennes är

modell för s.k.medför närvarandearbetarmikroekonomisk teori. Hon enav
anställdas kun-deinträffararbetslöshetarbetslöshet, dvs.strukturell närsom

blir föråldrat.nande

255



SOU 1998:6 Bilaga 2

ESKlL WADENSJÖ
nationalekonom, professorär i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social

forskning vid Stockholms universitet. har iHan sin forskning framför allt be-
handlat arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitik, bl.a. invandringens ef-
fekter och arbetshandikappade, äldres och ungdomarnas ställning på arbets-
marknaden. För närvarande forskar han de äldres och invandrarnas ställ-om
ning arbetsmarknaden.

ANNA WAHL
ekonomie doktor och forskareär på Handelshögskolan i Stockholm. Hon le-

der där forskningsprogrammet Organisation och kön, där flertal projektett
med könsperspektiv på organisation och ledarskap ingår.

WALDENLOUISE
disputerade 1990 vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings univer-
sitet och universitetslektor i kulturpedagogikär vid Högskolan i Gävle-nu
Sandviken. Hon med och startade Grupp och8 under 1970-talet aktivvar var
i kvinnorörelsen. Sedan slutet 1960-talet har hon publicerat sig i tidskrifterav
och antologier i frågor könskulturer, teknikrör och folkbildning.som

LILLEMOR WESTERBERG
ED och universitetslektor ochär för inriktningen i organisation vidansvarar

Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet och sedan hös-är
1996 jämställdhetshandläggareäven på halvtid.Westerbergten ED ochär

disputerade 1992 på avhandlingen Föreställningar på utveck-ettarenan,
lingsarbete kring barnstugor med budgetansvar. Utvecklingsarbeteteget
skedde efter riktlinjer användes i Arbetsmiljöfondens LOM-programsom
och det i kölvattnet utvecklingsarbetetär diskussionen föreställ-av som om
ningar företagsekonomiska begrepp förs. Tillsammans med forskare iav

Tredje sektorn har hon deltagit i undersökningprogrammet arbets-en om
miljön på kooperativa barnstugor.

LENA WÄNGNERUD
doktorand vid Statsvetenskapligaär institutionen, Göteborgs universitet.

forskningHennes handlar kvinnorepresentation i Sveriges riksdag ochom
fokuserar perioden från 1970-talet fram till i dag. flertall artiklar harett
Wängnerud kartlagt och analyserat förekomsten könsmönster systema-av -tiska åtskillnader i kvinnligt/manligt i svensk politik, bland detnärannat—
gäller kvinnors och placeringar i riksdagensmäns utskott.

ÖHMANJOACHIM
med inriktningFK statistikär och nationalekonomi. arbetarmot Han sedan

januari 1997 utredningssekreterare på SACO.som
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