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1  Se t ex AMS rapport från februari 2005. 

En könssegregerad arbetsmarknad 
– hinder för fria val och effektiv
matchning?

De fl esta länder har en mer eller mindre könsuppdelad arbetsmarknad och 
Sverige uppvisar en internationellt sett hög grad av könssegregation – till stor 
del beroende på den höga kvinnliga förvärvsfrekvensen. I denna artikel ges en 
historisk tillbakablick på den könssegregerade arbetsmarknaden varefter även 
dagens situation analyseras. Många av de hinder på arbetsmarknaden som en 
gång restes för kvinnor motiverades med effektivitetsargument. Idag är ett köns-
bundet tänkande både hos arbetsgivare och arbetstagare ett hinder för en effektiv 
arbetsmarknad.

Flera prognoser pekar på stora nyrekryteringsbehov i många branscher de 
kommande decennierna.1 En orsak är de exceptionellt stora pensionsav-
gångarna, en annan att ungdomar tenderar att bli allt äldre innan de etab-
lerar sig på arbetsmarknaden. Det senare kommer sannolikt att förstärkas 
av de små barnkullarna födda på 1990-talet och att alltfl er av de unga för-
väntas skaffa sig en längre utbildning. Efterfrågan på arbetskraft förutses 
därför bli stor, men frågan är hur utbudet kommer att matcha den efterfrå-
gade yrkesstrukturen. Ett problem som hittills uppmärksammats i väldigt 
liten utsträckning och som påverkar möjligheterna att nå en högre grad av 
matchningseffektivitet är den könsbarriär, mental och faktisk, som fi nns 
på dagens arbetsmarknad, en barriär som hindrar kvinnor och män att röra 
sig fritt på hela arbetsmarknaden och arbetsgivare att se hela arbetskraften. 
I tider av hög arbetslöshet, många långtidssjukskrivna och alltfl er som har 
svårt att återgå till sina gamla jobb kan den också utgöra ett direkt hinder för 
möjligheten att t ex nå full sysselsättning. 

Arbetsmarknadspolitiken har traditionellt varit inriktad på att åstad-
komma geografi sk och yrkesmässig rörlighet för arbetskraften. Vad som här 
i endast ringa grad uppmärksammats är det könsmönster som under lång 
tid skapats och som låser in arbetskraften i olika yrken: att sjuksköterskor 
skall vara kvinnor och plåtslagare män är, för att använda en enkel bild, skall vara kvinnor och plåtslagare män är, för att använda en enkel bild, 
något som ofta tagits för självklart. Men sådana könsmönster innebär en 
stelhet på arbetsmarknaden som mycket väl kan liknas vid en geografi sk 
orörlighet. Av denna anledning fi nns det starka skäl att undersöka de möj-
ligheter till könsöverskridande rörlighet som fi nns. Vilka hinder för reell 
rörlighet har den könssegregerade arbetsmarknaden byggt upp och hur kan 
de avlägsnas? Detta är huvudfrågan i denna artikel. Utgångspunkten är att 
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fria val – fria från könsstereotypa förväntningar på vad kvinnor och män 
kan och bör göra – är något positivt, i alla fall så länge individerna är mer 
tillfreds med sina val och samhället och företagen kan uppvisa en högre grad 
av effektivitet. 

Artikeln inleds med en kort historisk tillbakablick varefter dagens situa-
tion och hur den förändrats under senare tid analyseras. Eftersom Sveriges 
arbetsmarknad i fl era sammanhang beskrivs som världens mest könssegre-
gerade tas detta upp till diskussion i avsnitt tre. I avsnitt fyra diskuteras 
några konsekvenser av könsuppdelningen. Artikeln avslutas med några 
refl ektioner om hur framtiden kan tänkas te sig för den könssegregerade 
arbetsmarknaden. 

1. Framväxten av en könsuppdelad arbetsmarknad2

Med industrialismens genombrott, lönearbetets framväxt och den tillta-
gande urbaniseringen kom det gamla jordbrukarhushållet att gradvis lösas 
upp och en ny typ av hushåll, en ”ny familj”, att formeras, vilken  byggde 
sin försörjning på lönearbete som främsta inkomstkälla. I och med detta 
kom också arbetsdelningen mellan kvinnor och män att synliggöras. Man-
nens huvuduppgift som ekonomisk försörjare och kvinnans som ansvarig 
för hemmets ordning och barnens fostran kom i stora drag också att prägla 
framväxten och organisationen av den moderna arbetsmarknaden. Denna 
rollfördelning uteslöt självklart inte att många kvinnor också var yrkesar-
betande. Ensamstående (icke-gifta) kvinnor kunde lönearbeta men också 
gifta kvinnor vars män var sjuka, arbetslösa eller som helt enkelt tjänade för 
lite för att försörja familjen. 

Efterfrågan på arbetskraft riktade sig initialt mot männen men i takt 
med att konsumtionsvaruindustrin växte och tekniken utvecklades ökade 
också efterfrågan på kvinnor. Andelen kvinnliga industriarbetare blev dock 
aldrig speciellt hög. Det var istället efterfrågan på kvinnor till husligt arbete
som kom att höja den kvinnliga sysselsättningsgraden. Hembiträden, pigor, 
serveringshjälp, tvätt- och städhjälp, dvs arbeten som liknade arbetsuppgif-
terna i hemmet ansågs mycket lämpliga för kvinnor och blev också snabbt 
de vanligaste kvinnojobben vid denna tid. Förutom dessa ”naturliga” 
arbetsområden för kvinnor ansågs (självklart) också arbeten inom sjukvår-
den (dock ej som läkare) och inom småbarnsutbildningen speciellt lämp-
liga. Eftersom de senare krävde viss utbildning ansågs de dessutom speciellt 
lämpliga för borgarklassens ogifta kvinnor.

De tekniska framstegen kom dock så småningom att bredda kvinnornas 
arbetsmarknad. Efterfrågan på kvinnor i statlig tjänst började stiga i takt 
med att telefonen, telegrafen och postverket spreds över landet. Skriv- och 
räknemaskinen innebar också att mycket av det kontorsarbete som dit-
tills utförts av män, som bokhållare och kamrerer, nu kunde läggas över på 

2  Det fi nns mycket skrivet om hur kvinnors ställning på den svenska arbetsmarknaden föränd-
rades under 1800- och 1900-talen, se t ex Hedenborg och Wikander (2003).
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kvinnor. När den nya tekniken bidrog till att många arbeten blev okvali -
fi cerat rutinarbete ansågs de också lämpliga för (unga) kvinnor. Dessa 
yrken blev inte bara populära bland kvinnor, då alternativet för många 
annars varit det husliga arbetet, utan kvinnorna blev också populära bland 
arbetsgivarna. 

För det första hade arbetsgivarna alltid möjlighet att avskeda dem när de 
gifte sig eller blev med barn (en möjlighet som förbjöds i lag först år 1939). 
Eftersom just maskinskrivning och liknande arbete var fysiskt ansträng-
ande var arbetsskador inte ovanliga, men kvinnorna skulle å andra sidan 
bara jobba fem-tio år så det var inget som belastade arbetsgivarna. För det 
andra hade kvinnor lägre lön än män oavsett arbetsuppgift och kvinnornas 
pensionsrätt blev av det skälet också lägre, dvs de var helt enkelt billiga för 
arbetsgivarna. För det tredje såg man positivt på kvinnors lägre ambitions-
nivå och låga fackliga engagemang. Vad beträffar det första så är frågan 
om inte karriärvägen redan var stängd, oavsett vilka ambitioner kvinnorna 
hade. Fackets roll gent emot kvinnor i arbete var under många decennier 
mycket ambivalent och skälen att bli medlemmar var därför svaga, något 
som arbetsgivare kunde exploatera. 

Kvinnornas inträde på den svenska arbetsmarknaden var dock ifrågasatt 
redan från början. Nattarbetsförbudet som antogs i början av 1910-talet 
och fanns kvar till 1962 brukar ses som ett uttryck för detta. Ett annat var 
förbudsdebatten som både föregick och följde på beslutet om att anta den s k 
Behörighetslagen från 1925. Debatten ger många exempel på hur såväl poli-
tiker, fackliga organisationer som allmänheten engagerades för och emot 
kvinnors rätt till yrkesarbete (SOU 1938:47, Frangeur 1998).

Det var emellertid inte bara rätten till arbete som var begränsad och 
ifrågasatt utan även fl ickors möjligheter till utbildning. Den högre statliga 
utbildningen var förbehållen pojkar ända fram till år 1927. Unga kvinnor 
kunde visserligen avlägga studentexamen som privatister men då detta 
krävde föräldrars engagemang, inte minst ekonomiskt, blev antalet som 
examinerades inte särskilt stort. Många, även bland de mer välbeställda, 
ansåg dessutom att deras döttrar inte var i behov av någon längre utbild-
ning, dels därför att de förväntades gifta sig, dels för att utbildning var en 
onödigt dyr investering eftersom man visste att döttrarna troligen bara 
skulle anvisas lågkvalifi cerade jobb. 

Det är helt korrekt att hävda att det var samhällets patriarkala struktur 
som kom att prägla den moderna arbetsmarknadens framväxt. Endast ett 
begränsat utrymme tilldelades kvinnorna som därmed under lång tid var 
hänvisade till ett begränsat antal yrken. Det dröjde ända fram till 1960-talet 
och expansionen av den offentliga sektorn innan antalet kvinnor på den 
svenska arbetsmarknaden började närma sig antalet män. I jämförelse med 
många andra länder kan man dock konstatera att denna förändring ändå 
gick relativt fort i Sverige. Ett viktigt skäl till detta var den sekulariserings-
våg som tidigt svepte över landet. Ett annat minst lika viktigt skäl var den 
växande grupp kvinnor som tidigt opponerade sig mot den ordning som 
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etablerats och istället pläderade för ökad likställighet mellan kvinnor och 
män såväl i samhället som i familjen och arbetslivet. 

Historiskt sett framstår därför 1960- och 1970-talen som de decennier 
då kvinnors rätt till arbete, oavsett familjesituation, började bli accepterad i 
de breda samhällslagren.3 Politiska reformer rörande t ex skatter, daghems-
utbyggnad, föräldraförsäkring, aborter och skilsmässor legitimerade kvin-
nors rätt att fatta egna beslut och skaffa sig en egen ekonomisk bas.4 Att 
samtidigt vara både mamma och yrkesarbetande blev också snabbt en själv-
klarhet trots att det i praktiken fortfarande kunde vara förenat med stora 
svårigheter.5

De kvinnor som etablerade sig på arbetsmarknaden på 1960- och 1970-
talen gjorde det på en redan könsuppdelad arbetsmarknad. Eftersom en 
stor del av efterfrågan på kvinnor kom från den expanderande vård- och 
omsorgssektorn blev den omedelbara effekten av detta därför ökad, inte 
minskad, könssegregering på arbetsmarknaden. Det som däremot minska-
de var den primära könssegregeringenönssegregeringenö , dvs uppdelningen i oavlönat hemarbete 
på heltid (mest kvinnor) och avlönat arbete på marknaden (mest män). 

Som framgått av denna korta historiska skiss är en viktig orsak till att 
vi idag har en könsuppdelad arbetsmarknad den utestängning av kvinnor 
som praktiserades under 1900-talets första hälft. Kvinnor tilläts inte att 
delta i arbetslivet på samma villkor som män. Restriktioner i utbildnings-
möjligheter, direkt utestängning från delar av arbetsmarknaden, speciella 
arbetsförbud samt arbetsgivarnas oinskränkta makt att, om de så önskade, 
avskeda kvinnor som gifte sig, blev trolovade eller havande, är alla exempel 
på den särbehandling som kvinnor var utsatta för under 1900-talets första 
hälft. Därtill skall läggas avsaknaden av demokratiska rättigheter. Kvinnor 
fi ck t ex inte rösträtt förrän 1920 och ”husbondeväldet” avskaffades först år 
1921. Den sammanlagda effekten av allt detta blev instäinstäinst ngning,ängning,ä  alternativt 
utestäutestäutest ngning.ängning.ä

Idag (år 2005) fi nns inga formella hinder för kvinnor att ta de jobb de vill 
ha. Kvinnor kan precis som män utbilda sig till och inneha alla typer av yrken
på svensk arbetsmarknad.6 Frågan är dock hur långt detta är möjligt på en 
arbetsmarknad som en gång etablerades med kön som centralt sorterings-
instrument. Eftersom könssegregering blev en konsekvens av detta koncept 

3  År 1961 skrev Eva Moberg en mycket uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter under 
rubriken ”Kvinnors villkorliga frigivning”.  Moberg beskrev kvinnors utträde i arbetslivet som 
enbart partiellt. Det skedde nämligen (nästan) alltid på villkor att det inte skulle inkräkta på 
hennes ansvar för barn och hushåll. Bristen på jämställdhet mellan könen var vid den tiden (i 
det närmaste) total. Mobergs artikel blev betydelsefull på fl era sätt, inte minst för en del politi-
ker som nu började engagera sig mer aktivt för ett mer omfattande reformarbete. 
4
ker som nu började engagera sig mer aktivt för ett mer omfattande reformarbete. 
4
ker som nu började engagera sig mer aktivt för ett mer omfattande reformarbete. 
  Särbeskattning infördes 1971, föräldraförsäkringen ersatte moderskapspenningen 1974, rätt 

till fri abort 1976, ny giftermålsbalk 1975 med fl era reformer. 
5
till fri abort 1976, ny giftermålsbalk 1975 med fl era reformer. 
5
till fri abort 1976, ny giftermålsbalk 1975 med fl era reformer. 
  Exempelvis kom efterfrågan på platser i barnomsorgen att vara långt större än utbudet ända 

till 1980-talets mitt. 
6
till 1980-talets mitt. 
6
till 1980-talets mitt. 

 Det sista undantaget i Behörighetslagen från 1925 försvann på 1990-talet och gällde kvin-
nors rätt att inneha militära yrken. Det yrkesförbud som rönt störst intresse, prästyrket, för-
svann redan 1958 men ifrågasätts alltjämt av olika grupperingar. 
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är därför frågan dels var vi befi nner oss idag, dels hur länge det kommer att 
ta innan dess ”skador” är reparerade. 

2. Könssegregering i slutet av 1900-talet 
För att få en uppfattning om hur könssegregeringen på arbetsmarknaden 
förändrats över tiden är det vanligt att man beräknar s k könssegregerings-
index. Detta kan variera mellan 0 och 100, där noll inte innebär någon segre-
gering alls (dvs yrkesfördelningen mellan män och kvinnor är densamma), 
medan 100 står för helt skilda fördelningar.

Indexberäkningarna i tabellen nedan bygger på uppgifter hämtade från 
SCBs yrkesregister för perioden 1997-2002. Yrkena, eller rättare sagt yrkes-
grupperna, har klassifi cerats i enlighet med standard för svensk yrkesklas-
sifi cering (ssyk) på 4-siffernivå.7 Index har skattats både för hela gruppen i 
yrket i åldern 16–64 år och separat för olika åldersgrupper. Resultaten pre-
senteras i tabell 1.8

Ett index på 62,9 betyder att cirka 63 procent av kvinnorna skulle behövt 
byta jobb år 1997 för att könssegregeringen skulle upphöra. År 2002 var 
den andelen lägre, 59,2, vilket betyder att arbetsmarknaden blev något min-
dre könssegregerad mellan de två åren. Om vi antar att takten förblir den-
samma i framtiden, dvs ungefär 0,7 procent per år, skulle det dröja ungefär 
hundra år innan arbetsmarknaden var fullständigt könsintegrerad. Det som 
skulle kunna rubba detta är om integreringen av något skäl skulle gå fortare 
i framtiden. Ett sådant skäl skulle kunna vara att index varierar med ålder. 
Av tabellen framgår att storleken på index är lägre och desegregeringstakten 
högre bland de yngre än bland de äldre, vilket skulle kunna borga för en 
snabbare könsintegrering i framtiden. Dessa åldersskillnader är intressanta 

7  SCB Yrkesregister (4-siffernivå) omfattar f n perioden 1997-2002. Nivån är viktig här efter-
som storleken på index bestäms av den nivå (1-, 3- eller 4- siffernivå) som används vid index-
beräkning. Lägsta nivån (1-siffernivå) ger ett lågt segregeringsindex medan högsta nivån (4-
siffernivån) ger störst index. (Se Löfström 2004, tabell 3.8, för en illustration av skillnaderna.) 
Denna skillnad är viktig att hålla i minnet vid bland annat internationella jämförelser.
8
Denna skillnad är viktig att hålla i minnet vid bland annat internationella jämförelser.
8
Denna skillnad är viktig att hålla i minnet vid bland annat internationella jämförelser.
  Detta index (S) beräknas som St=1/2∑ |mit-fit -fit -f | där mit och fit fit f anger den procentuella andelen 

av den manliga respektive kvinnliga arbetskraften sysselsatta i yrke i år t (Jonung 1997).

Not: SCB, yrkesregistret, ssyk 4-siffernivå.

16–64 år 16–34 år 35–49 år 50–64 år

1997 62,9 58,9 64 70
1998 62,1 57,6 63,7 69,3
1999 60,9 56 63 68,2
2000 60,4 55,5 62,8 67,4
2001 59,6 55,2 61 67,5
2002 59,2 54,8 61 66,5

Tabell 1
Könssegregerings-

index 1997–2002 
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sett i ljuset av att Jonung (1997), med data från 1970-talet, inte fann någon 
ålderseffekt alls utan konstaterade att könsuppdelningen var densamma 
oavsett ålder.

Yrken och kvinnoandel
Ett annat och mer konkret sätt att studera hur segregeringen förändrats 
över tiden är naturligtvis att studera enskilda yrken. Det kan förefalla som 
det mest självklara sättet men tillgången på uppgifter om enskilda yrken är 
fortfarande begränsad. Jonung (1997) lyckades identifi era tjugo olika yrken 
utifrån FoB-data som hon följde fram till 1990. Eftersom FoB inte längre 
existerar har jag kompletterat dessa med hjälp av SCBs yrkesregister för år 
2002. Jämförbarheten med tidigare data är därför inte exakt, men ger ändå 
intressant information om dagens tillstånd.  

År 1960 var den manliga dominansen (>75 %) i det närmaste total i 16 
av de 20 yrkena. Två av yrkena var kvinnodominerade och två könsbalan-
serade (40–60 %). Eftersom majoriteten av dessa yrken kräver en längre 
utbildning är en viktig förklaring till den extremt låga kvinnoandelen på 
1960-talet att fram till dess var högre utbildning nästan enbart en angelä-

Tabell 2
Kvinnoandel i några 
olika yrken vid skilda 
tidpunkter

Not: Uppgifterna för år 2002 är hämtade från SCBs yrkesregister ssyk 4-siffernivå. Uppgifter 
för 1960–90 kommer från Jonung (1997, s 77).

   1960 1970 1980 1990 2002

Tullpersonal 0 1 9 27 40

Pilot  0 0 1 4 10

Polis  1 2 10 14 22

Åklagare/kronofogde 2 4 12 28 20

Finmekaniker 3 8 19 21 17

Veterinär  4 7 21 37 51

Postiljon  6 21 28 40 39

Domstolsjurist 7 12 21 37 42

Optiker  9 11 26 48 55

Högskolelärare 10 20 25 32 39

Kemist/fysiker 10 15 25 33 34

Läkare  13 18 27 34 43

Psykolog  17 28 46 69 74

Journalist  19 29 35 44 50

Tandläkare  24 27 35 41 53

Biolog  24 24 37 47 50

Banktjänsteman 46 58 63 68 64

Bibliotekarie 54 64 72 84 78

Storköksförest. 81 73 63 63 61

Förskollärare 100 100 95 93 93
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genhet för unga män. Fyra decennier senare, i början av 2000-talet, är den-
na bild radikalt förändrad. Av de mansdominerade yrkena återstår endast 
fyra med kraftig mansdominans. Elva kan klassas som könsbalanserade och 
fem yrken domineras av kvinnor. Den största ökningen av kvinnor har skett 
i veterinär- och optikeryrket samt i psykologyrket. Det senare har dessutom 
skiftat från att ha varit mansdominerat till att bli ett kvinnodominerat yrke. 
De två yrken som var könsbalanserade 1960, banktjänsteman och bibliote-
karie, är också kvinnodominerade år 2002. 

Den samlade bilden, när man ser till enskilda yrken, är därför att yrken 
som tidigare nästan helt dominerades av män numera uppvisar en jämnare 
könsfördelning. Den naturliga följdfrågan är om den balansen kommer att 
bestå eller om kvinnoandelen kommer att öka ytterligare och yrket åter blir 
segregerat, men nu med kvinnliga förtecken. Av tabellen ovan framgår att 
den tendensen redan fi nns i fl era yrken. 

De yrken som förekommer i tabell 2 utgör enbart en bråkdel av alla 
yrken och eftersom antalet utövare i dessa inte heller är speciellt många är 
det svårt att säga hur representativ denna utveckling är för alla yrken. Vill 
man försöka sig på att studera preferensförskjutningar i större skala kan ett 
enkelt sätt vara att utgå från samtliga yrkesgrupper i SCBs yrkesregister. 
Genom att relatera föföf rörö ärär ndringen i kvinnoandeländringen i kvinnoandelä  mellan åren 1997 och 2002 i ndringen i kvinnoandel mellan åren 1997 och 2002 i ndringen i kvinnoandel
olika yrken till hur stor mansandelen var i respektive yrke år 1997 får man 
viss information. Se fi gur 1.  

Den positivt lutande trendlinjen antyder, föga överraskande, att föränd-
ringen i kvinnoandel stiger med andelen män i yrket. Eftersom trendlinjen 
skär ”noll-axeln” där andelen män i yrket är ungefär 50 procent, skulle det 
betyda att andelen kvinnor (i genomsnitt) ökat i yrken med mer än 50 pro-
cent män och minskat i yrken där andelen män var mindre än 50 procent 
(trendlinjen ligger under noll-axeln). Detta betyder att könsuppdelningen 

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Andel män 1997 (%)

Fö
rä

nd
ri

ng
 i 

kv
in

no
an

de
l 1

99
7-

20
02

Figur 1 
Andel män i samtliga 

yrken år 1997 samt 
förändring i dessa 

yrkens kvinnoandel 
1997–2002 

(procentenheter) 



n
r 8

  2
0

0
5
 å

rg
å
n
g
 3

3

53en könssegregerad arbetsmarknad 

på arbetsmarknaden minskat under den aktuella perioden. Trendlinjen är 
emellertid ett genomsnitt och som framgår av de enskilda observationerna 
är spridningen kring linjen mycket stor. 

En annan intressant skillnad som framgår av fi guren ovan är att det fi nns 
betydligt fl er ”mansyrken” än ”kvinnoyrken”. Ett skäl till detta är att vissa 
yrken redovisas på en mycket högre detaljeringsnivå än andra. Ett exem-
pel belyser detta. År 2002 var yrket maskinoperatör ör ö (ca 150 000 personer) 
uppdelat på 27 olika ”yrken” (27 ssyk-koder). Detta skall jämföras med 
en ännu större yrkesgrupp undersköterska, sjukvöterska, sjukvö årdsbiträrdsbiträrdsbitr de m mäde m mä  (ca 175 000 
personer) som redovisas som ett ”yrke” dvs med en (1) ssyk-kod. 

Förklaringen till denna skillnad är att maskinoperatörsyrket är specifi -
cerat utifrån den industri där man arbetar. Flera av dessa hade tidigare en 
egen yrkestitel (t ex smed, grafi ker) och en gissning är därför att när denna 
upphörde ville man ändå profi lera sig vilket man gjorde genom att lägga till 
industritillhörighet. På så sätt har man både hållit storleken på yrkesgrup-
pen nere och upprätthållit föreställningen om att det är skillnad på ”maski-
noperatör” och ”maskinoperatör”, faktorer som kan vara en tillgång exem-
pelvis vid förhandlingar med arbetsgivarna. 

Detta väcker självklart frågor kring andra yrkesgrupper t ex den stora 
yrkeskategorin undersköterska, sjukvöterska, sjukvö årdsbiträrdsbiträrdsbitr de mm. Skulle det vara möjligt 
att introducera en motsvarande kategorisering för t ex undersköterske-
yrket? De nya yrkesbenämningarna skulle då i likhet med maskinope-
ratörerna ovan kunna bli undersköterska-kirurgi, undersköterska-kirurgi, underskö öterska-geriatrik, öterska-geriatrik, ö
undersköterska-barnmedicinöterska-barnmedicinö , etc. Om det, i sin tur, skulle avsätta några spår i 
lönekuvert och yrkesstatus kan vi däremot bara spekulera. Frågan är dock 
om en sådan förändring är önskvärd och i så fall vem eller vilka som skulle 
ha ett intresse av att arbeta för den? Arbetsgivarna – för ökad lönedif-
ferentiering? Facket – för förbättrade arbetsvillkor? Samhället – för att 
garantera arbetskraftsförsörjningen? Skolan – för att göra omvårdnads-
programmet och omsorgsyrkena mer attraktiva för pojkar och fl ickor i 
gymnasieskolan?

Sammanfattning 
Den bild som presenterats i detta avsnitt är att svensk arbetsmarknad blev 
något mindre könssegregerad under 1900-talets sista decennium. Det har 
inte skett någon dramatisk förändring utan integrationen fortgår, men i 
förhållandevis långsam takt. Detta utesluter dock inte att det sedan några 
decennier tillbaka skett riktigt stora förändringar för enskilda yrken. Detta 
gäller dock främst yrken som kräver längre utbildning. Men eftersom fl era 
av dessa (de fl esta) inte sysselsätter så många, blir effekten på könsuppdel-
ningen, i alla fall på kort sikt, knappt märkbar. Den höga studiebenägen-
heten bland unga kvinnor idag och den snabbare integrationstakten bland 
de yngre talar för en snabbare integration framöver, men också för att fl era 
yrken kommer att genomgå ”könsbyten” i framtiden. Vad gäller det senare 
fi nns det olika teorier till detta feminina ”resegregeringsfenomen”, dvs hur 
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ett yrke går från att ha varit starkt mansdominerat till att bli könsbalanserat 
och sedan åter bli segregerat men nu med kvinnlig majoritet.  

Den kanske vanligaste teorin för detta fenomen handlar om att det skulle 
ske en gradvis statussänkning och försämring i löneutvecklingen i takt med 
att kvinnoandelen i yrket stiger. Är detta korrekt betyder det, sett ur mäns 
perspektiv, att det fi nns en ”smärtgräns” för hur stor kvinnoandelen i ett 
yrke får bli innan kvinnors ”negativa infl ytande” på yrket tar över. Jag skall 
längre fram presentera några skattningar jag gjort för att testa riktigheten i 
detta. En annan teori handlar om att ju fl er kvinnor som börjar konkurrera 
med män på ”likvärdig fot” (t ex utbildnings- och erfarenhetsmässigt) desto 
större risk löper männen att bli utkonkurrerade. Sålunda handlar det inte 
om lön och prestige i första hand utan om att kvinnor tar över därför att de 
helt enkelt är bättre. Så länge kvinnorna inte ingick i arbetsgivarnas rekry-
teringsunderlag var männen gynnade i den meningen att fl er män, dvs även 
de med otillräckliga kvalifi kationer, kunde komma ifråga för en anställning 
eller befordran. När kvinnor inkluderas i gruppen av möjliga rekryteringar 
ökar konkurrensen och andelen män som blir utkonkurrerade stiger. En 
tredje teori handlar om att arbetsgivare ”öppnar nya rum”, skapar nya upp-
gifter/nischer, för män när kvinnor tar över de ”gamla”. På så sätt kan det 
som tidigare var mansdominerat plötsligt ha blivit kvinnodominerat, men 
utan att männen behövt lämna företaget/organisationen. En fjärde teori, 
som ligger i linje med den föregående, handlar om att karriärstegar byggs 
ut i den utsträckning arbetsgivarna anser det nödvändigt för att behålla de 
män som annars skulle ha tvingats fl ytta. 

3. Sverige – världens mest könssegregerade land?
Det har länge sagts att Sveriges arbetsmarknad hör till de mest könsupp-
delade i världen, något som också är lätt att verifi era med hjälp av den typ 
av index som användes i föregående avsnitt. För att sådana jämförelser 
skall bli riktiga räcker det dock inte bara med jämförelser av index utan 
för detta krävs också att man skaffar information om kvinnors yrkesaktivi-
tet i de olika länderna. I  fi gur 2 illustreras graden av könssegregering (år 
2000) och graden av yrkesaktivitet (år 2003) bland kvinnor i de gamla 
EU- länderna.

Sambandet är tydligt − ju högre kvinnlig förvärvsfrekvens desto mer 
könssegregerad är arbetsmarknaden och vice versa. Av de gamla EU-län-
derna redovisar Sverige, Finland och Danmark den högsta kvinnliga för-
värvsfrekvensen och den mest könssegregerade arbetsmarknaden medan 
Grekland, Spanien och Italien befi nner sig i den andra änden med lågt seg-
regeringsindex och jämförelsevis låg kvinnlig förvärvsfrekvens. Att jämför-
bara länder uppvisar så olika mönster beror sannolikt på skillnader i var 
(många av) de omsorgssrelaterade tjänsterna utförs − på marknaden eller 
i hemmen. I de nordiska länderna, till skillnad från många länder i Syd- 
och Mellaneuropa, har en stor del av detta arbete sedan länge utförts som 
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avlönat yrkesarbete på marknaden. Detta har dels skapat förutsättningar 
för kvinnors yrkesarbete, dels skapat arbetstillfällen som attraherat många 
kvinnor. Det är också det senare som är huvudskälet till att arbetsmarkna-
den är mer könssegregerad i länder med hög kvinnlig förvärvsfrekvens än i 
länder med låg sådan.

Länder med liten omsorgsproduktion på marknaden och låg subven-
tionsgrad9 av dessa tjänster kan visserligen ståta med en mindre könsupp-
delad arbetsmarknad men istället är många av dessa mer primärt könsse-
gregerade. Hur mycket kan kanske illustreras av hur många som befi nner 
sig utanför arbetsmarknaden.10 År 2001 var EU-genomsnittet 40 pro-
cent för kvinnor i yrkesaktiv ålder och 18 procent för män (Employment 
in Europe 2004, tab 47). Spridningen mellan länderna är dock stor. I de 
nordiska länderna är andelen kvinnor helt utan arbetsmarknadsanknyt-
ning jämförelsevis liten, medan den ligger betydligt över EU-genomsnittet 
i fl era länder. 

Det fi nns också en intressant åldersdimension att ta hänsyn till. I Sverige 
förvärvsarbetade 71 procent av männen och 66 procent av kvinnorna i den 
äldsta åldersgruppen, 55–64 år, år 2003. I Belgien och Italien var motsva-
rande siffra knappt 20 procent för kvinnor och runt 40 procent för män. Det 
här betyder bland annat att den kvinnliga arbetskraftens genomsnittsålder 

9  Priset på dessa tjänster är nästan lika viktigt som tillgången. Subventionsgraden är därför 
viktig, inte minst för de stora kvinnliga arbetstagargrupperna.
10
viktig, inte minst för de stora kvinnliga arbetstagargrupperna.
10
viktig, inte minst för de stora kvinnliga arbetstagargrupperna.

  I denna grupp ingår ej arbetslösa, arbetssökande m fl . 

Figur 2 
Kvinnors förvärvs-
frekvens och arbets-
marknadens köns-
segregering i olika 
länder

Not: Underlaget till fi guren är dels hämtat från Hebson och Rubery (2004), dels från “Gender 
Segregation and Employment Rate and Gender Employment Gap” (Statistik från EU-kom-
misionen: Indicators for Monitoring the Employment Guidelines 2004/2005, Compendium 
latest update 20/7/2004) Employment and European social fund policy development and 
coordination.
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är högre i Sverige än i andra länder, vilket i sin tur innebär att generations-
effekten på arbetsmarknaden blir olika.12

Förutom den åldersmässiga obalansen i arbetskraftsutbudet mellan län-
derna fi nns också en utbildningsmässig obalans i fl era länder. Av alla högut-
bildade (kvinnor och män) befann sig 16 procent utanför arbetsmarknaden 
år 2001 (EU-genomsnitt), vilket skall jämföras med närmare 40 procent 
bland de med lägre/kortare utbildning.13 Variationen är även här stor mel-
lan länderna.  I Sverige och de övriga nordiska länderna arbetar nästan alla 
kvinnor, oavsett utbildningsnivå, medan det i exempelvis Irland och Spa-
nien är stora skillnader mellan hög- och lågutbildade. Kvinnor i den förra 
gruppen yrkesarbetar i mycket större omfattning än kvinnor i den senare 
gruppen.14 Förutom att incitamentsstrukturen förklarar en del av denna 
skillnad torde de praktiska/ekonomiska möjligheterna för kvinnor att kom-
binera familj och yrkesarbete vara olika. Utbudet av barnomsorg och inte 
minst priset torde vara mycket viktigare för kvinnor med låga än de med 
höga inkomster.

Men det är inte bara utbudet av barnomsorg som är viktigt, arbets-
utbudet påverkas också av om man har en partner eller ej. I en studie på 
(väst)tyska data där man undersökte kvinnors inställning till förvärvsarbe-
te fann man efter att ha kontrollerat för barn, inkomst, utbildning, barnom-
sorg, arbetslöshet, civilstånd etc, att: ”Women with a partner are less likely 
to be willing to have a paid job than single women. This often refl ects the 
outcome of work specialization decision within the household.” (Van Ham 
och Buchel 2004, s 372). Förekomsten av en partner hade faktiskt större 
negativ inverkan på kvinnornas vilja att förvärvsarbeta än vad barnen hade. 
I vad mån detta är ett uttryck för kvinnors, mäns eller deras gemensamma 
vilja framgår dock inte. Detta är självklart intressant sett i ljuset av att så 
snart barnen blivit äldre började också kvinnorna orientera sig mot arbets-
marknaden. 

Att utbudet av tjänster inom barn- och äldreomsorgen är viktigt för kvin-
nors möjligheter att yrkesarbeta råder det knappast några delade meningar 
om idag. Så länge antalet män inom denna sektor är få kommer könsse-
gregeringen på arbetsmarknaden att öka när denna sektor växer. I fi gur 3 
framgår hur arbetsmarknadens könsuppdelning påverkades av att andelen 
sysselsatta kvinnor ökar. I sexton EU-länder ökade andelen under perioden 
1999–2003 och i tolv av dessa blev arbetsmarknaden mer könsuppdelad. 

12  En låg genomsnittsålder i kombination med svårigheter att samtidigt arbeta och ha familj, 
eller i kombination med hög arbetslöshet, har haft en negativ effekt på födelsetalen i många 
länder. Flera av EUs länder redovisar sedan fl era decennier tillbaka fallande födelsetal och 
idag ligger de närmare ett (1) än reproduktionstalet som är drygt två (2). För Sveriges del har 
födelsetalen sedan 1980-talet uppvisat ett mer konjunkturellt mönster även om det inte alltid 
är själva den ekonomiska konjunkturen som styr barnafödandet. Sedan det mycket låga födel-
setalet i slutet av 1990-talet, ca 1,5, har trenden ånyo vänt och just nu är vi på väg mot en ny 
baby-boom. På vilken nivå den infaller denna gång är dock mer osäkert, men sannolikt hamnar 
den på en lägre nivå än den senaste boomen 1990-1991.   
13
den på en lägre nivå än den senaste boomen 1990-1991.   
13
den på en lägre nivå än den senaste boomen 1990-1991.   

  Employment in Europe 2004, tab 47.
14 

  Employment in Europe 2004, tab 47.
14 

  Employment in Europe 2004, tab 47.
 Se Hebson och Rubery (2004, s 198).
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Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte enbart är kvinnors aktivite-
ter som påverkar könssegregeringens omfattning utan den kan också påver-
kas av andra faktorer, t ex ändringar i näringsstrukturen. 

Det faktum att kvinnors sysselsättningsökning i fl era fall sammanfaller 
med att ländernas arbetsmarknader blivit mer könssegregerade är också den 
nordiska erfarenheten, men som framgår av den svenska utvecklingen är 
detta också ett övergående fenomen. Sysselsättningsökningen bland kvin-
nor i Sverige innebar nämligen att könssegregeringen minskade. Det fi nns 
fl era skäl till detta, dels att den sociala infrastrukturen redan är väl utbyggd, 
dels att sysselsättningsökningen sker från en relativt hög nivå, dels att det 
pågår ett generationsskifte på den svenska arbetsmarknaden där andelen 
kvinnor med högre utbildning relativt de med kortare stiger. Sammanfatt-
ningsvis tyder detta på att det inte är ökad kvinnlig yrkesaktivitet i sig som 
bestämmer graden av könssegregering, utan mer avgörande torde utgångs-
läget vara, dvs från vilken nivå kvinnors sysselsättning ökar. 

4. Konsekvenser av könsuppdelning 
Arbetsmarknadens uppdelning efter kön behöver inte betyda att kvinnor 
och män befi nner sig på platser och i yrken som inte står i överensstämmelse 
med vad de vill. På en direkt fråga skulle nog de fl esta hävda att de gjort 
val grundade på egna intressen, men det utesluter inte att en hel del säkert 
skulle tillstå att valet gjorts utifrån olika omständigheter. Dessa ”omstän-
digheter” kan vara allt från familjesituation, privatekonomi, ekonomisk 
konjunktur, var han eller hon bor (bodde) till den i samhället existerande 
arbetsdelningen mellan kvinnor och män.

Individens val av yrke beror nämligen inte bara på vad som är möjligt i 

Figur 3
Förändring i kvinnors 
sysselsättnings-
frekvens och arbets-
marknadens köns-
segregering 1999–
2003
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formellt avseende utan också på de föreställningar, socialt och historiskt, 
som format individers identiteter. Vi skrattar t ex idag gott då vi hör om 
den upprördhet som den första kvinnliga nyhetsuppläsaren i radio orsakade 
i början av 1940-talet men är samtidigt många gånger omedvetna om de 
attityder vi själva demonstrerar när vi idag uttalar oss, medvetet eller omed-
vetet, om lämpligheten av män i omsorgsarbete och kvinnor i bilverkstaden 
eller på vd-stolen. Utbildningens betydelse som undergrävare av dessa och 
andra föreställningar kan inte nog överskattas.

Utbildningsgapet
Före 1960-talet var högre utbildning nästan enbart en angelägenhet för 
unga män och för dem från högre socialgrupper. Skälet till detta är, som 
tidigare påpekats, i huvudsak historiskt betingat. Flickorna var antingen 
direkt utestängda från allt annat än grundläggande utbildning eller så fi ck 
de nöja sig med en kortare sådan, inte sällan nära förknippad med hushålls-
arbete och annat servicearbete. Expansionen inom utbildningssystemet 
innebar därför att en helt ny vision för vad fl ickor/kvinnor ville, och kunde 
göra, började framträda. Att det också fanns ett uppdämt behov märktes 
snabbt genom det växande antalet kvinnor som sökte längre utbildning.

Utbildningsexpansionen handlade dock inte bara om att öka de yngres 
möjligheter utan den avsågs också vara en höjning av den allmänna utbild-
ningsnivån i samhället och för detta ändamål skapades den kommunala vux-
enutbildningen. Utöver detta kom också arbetsmarknadsutbildningen, som 
introducerades under 1960-talet, att bli viktig liksom andra satsningar som 
gjorts, varav Kunskapslyftet från 1997 tillhör en av de större under senare 
tid. Direkta åtgärder med uttalat syfte att bryta könsuppdelningen påbörja-
des på 1980-talet. Målgruppen var kvinnor/fl ickor och siktet var inställt på 
att väcka deras intresse för otraditionella, icke-könstypiska, utbildningspro-
gram/yrken inom framförallt teknik och naturvetenskap. Inom ramen för 
AMU genomfördes också satsningen på 1970-talet som skule få fl er kvinnor 
intresserade av industriarbetaryrkena.

Utbildningsgapet mellan kvinnor och män kan idag sägas vara i det 
närmaste utraderat. Kvinnorna har tagit igen männens försprång och mer 
därtill. Detta har också inneburit att nya frågor hamnat på dagordningen, 
t ex risken för överutbildning. Matchar efterfrågan ett arbetskraftsutbud 
som blir alltmer välutbildat? Om inte, löper kvinnor större risk än män att 
få arbetsuppgifter som inte ligger i nivå med deras kvalifi kationer? Dis-
tinktionen mellan hög- och lågkvalifi cerade yrken är en annan aspekt som 
måste granskas närmare när andelen högutbildade ökar och efterfrågan 
på ”lågkvalifi cerade” är fortsatt hög. Vilka undanträngningseffekter leder 
detta till?15

Den minskning som skett av könssegregeringen på arbetsmarknaden 
har åstadkommits främst genom kvinnors inbrytningar i mansdominerade 

15  Se t ex Åberg (2003)  och le Grand m fl  (2004) för en diskussion om detta.
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yrken och sektorer, men för att ett större genombrott skall ske härvidlag 
måste också mäns intresse för kvinnodominerade yrken och sektorer öka. 
Eftersom ”brytarbetet” hittills handlat om att påverka fl ickor/kvinnor vore 
det kanske på sin plats att också försöka öka pojkars/mäns intresse för de 
kvinnodominerade arbetsuppgifterna. Men frågan är hur långt det räcker? 
Kan det vara så att incitamenten för män att bli ”brytare” på arbetsmarkna-
den aldrig kommer att bli lika starka som de är för kvinnor?

Lönegap
Det som kanske tilldragit sig störst intresse på den könsuppdelade arbets-
marknaden är löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade jobb. 
En vanlig uppfattning är att könssammansättningen i yrket påverkar lönens 
storlek. Många kvinnor i yrket innebär lägre lön och tvärtom. Ett enkelt sätt 
att ta reda på om det fi nns någon substans i detta är att skatta en löneekva-
tion där ”andel kvinnor” fi nns med som en av fl era oberoende variabler. 
Underlaget till en sådan löneekvation kan vara individdata eller yrkesdata. 
Med de förra får vi veta hur individens lön påverkas av att det fi nns många 
kvinnor (män) i yrket medan de senare ger besked om yrkets medellön 
påverkas.

En enkel regressionsskattning med medellön per månad i yrket som den 
beroende variabeln visar att könssammansättning kan spela roll. Förutom 
kvinnoandel i yrket kontrollerades också för medelålder i gruppen, hur stor 
andel som hade minst treårig högskoleutbildning, hur stor andel i grup-
pen som arbetade i privat sektor samt storleken på respektive yrkesgrupp (i 
antal sysselsatta). Resultaten visade att ”andel kvinnor” hade en signifi kant 
negativ inverkan på medellönens storlek. För år 2000 var koeffi cienten lika 
med –0,0031, vilket betyder att en höjning av kvinnoandelen med tio pro-
cent skulle minska genomsnittslönen (månadslönen i yrket) med tre pro-
cent allt annat lika. I skattningen för år 2003 var koeffi cienten något lägre, 
–0,0026, vilket betyder att den negativa effekten minskat.16

Ovanstående bygger på medellöner för ett antal yrkesgrupper och är 
därmed långt ifrån en exakt uppskattning för enskilda yrken. Ett annat pro-
blem som just användningen av medelvärden medför är att spridningen i de 
oberoende variablerna negligeras. I det avseendet hade individdata varit att 
föredra eftersom information om varje enskild individ innebär att eventuell 
spridning inkluderas. Den enda information vi har om ”spridning” i våra 
aggregerade data är lönespridningen i respektive grupp. Det framgår tydligt 
i nedanstående fi gur att den också är olika stor i yrkesgrupper dominerade 
av ettdera könet.

Det faktum att lönespridningen är så olika får i sin tur konsekvenser för 
lönegapets storlek. Gapet är i genomsnitt mindre i yrken dominerade av 
kvinnor än i sådana som domineras av män. En nyanställd man i ett kvinno-
yrke kan därför på relativt kort tid ta igen det löneförsprång som en kvinna 

16  Data är hämtade från SCB Lönestatistisk Årsbok och avser åren 2000 och 2003. 



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

60 åsa löfström

med lång tid (erfarenhet) i yrket har. För en likaledes nyanställd kvinna men 
i ett mansdominerat yrke kan detta vara betydligt svårare och det oavsett 
längden på mannens försprång.

Arbetstidsgapet
En orsak till, men också en konsekvens av, könsuppdelningen på arbets-
marknaden är det arbetstidsgap som fi nns mellan kvinnor och män. I yrken 
dominerade av kvinnor är deltidsanställningar vanligare än i yrken domi-
nerade av män och orsakerna till detta är fl era. En är den motvilja som tidigt 
manifesterades mot att inrätta deltidsarbeten i branscher dominerade av 
män. Deltidsarbete var ett önskemål som togs upp redan på 1930-talet just 
med avsikt att kvinnor skulle kunna kombinera sitt ansvar för barn och hus-
håll med eget avlönat arbete, men det avvisades. Deltidsarbete blir möjligt 
först när efterfrågan på kvinnor stiger. Detta speglar naturligtvis den tid 
när arbetsdelningen i hemmen var sådan att kvinnor oftast måste avpassa 
sina arbetstider efter familjens krav och den samhällsservice som fanns att 
tillgå vid den tiden. Arbetstiderna minskade visserligen på 1960-talet från 
6-dagarsvecka (45–48 tim/vecka) till 5-dagarsvecka (40 tim/vecka) som 
infördes år 1971 men heltidsarbete var fortfarande en omöjlighet för åtskil-
liga kvinnor med ansvar för anhöriga. Eftersom de fl esta mansdominerade 
branscher var emot deltid blev det branscher som efterfrågade många kvin-
nor som inrättade deltidstjänster. Detta betydde att på samma sätt som 
branscher med i huvudsak heltidsarbeten kom att utestänga många kvinnor 
kan branscher med ett stort antal deltidstjänster ha verkat utestängande på 
män, åtminstone de som var inställda på heltidsarbete.

Eftersom deltidsarbete endast marginellt kom att beröra männen betrak-
tas deltid allt oftare som en kvinnofälla. Deltidsarbetande kvinnor har inte 
sällan förblivit deltidsarbetande (arbetsgivare som vägrar omvandla deltid 
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till heltid) med hög deltidsarbetslöshet som följd.17 Deltidsarbetet har dess-
utom bidragit till att cementera en traditionell arbetsdelning i familjen som 
i sin tur inneburit fortsatt ekonomiskt beroende för kvinnornas del. Utifrån 
bland annat dessa skäl pågår för närvarande en diskussion om deltidstjäns-
ternas vara eller icke vara i framtiden.

Sammanfattningsvis och som svar på den inledningsvis ställda frågan om 
kvinnors och mäns incitament att bli ”brytare”, att göra icke-traditionella 
val, är svaret enkelt: Om man enbart ser till löne- och karriärargumenten så 
har kvinnor starkare incitament än män att byta från kvinno- till mansdo-
minerat. Dessbättre är det inte enbart dessa två argument som avgör indivi-
ders val men likafullt fi nns det anledning att se över incitamentsstrukturen 
i de kvinnodominerade yrkena. Det behöver inte bara motiveras utifrån 
att man önskar minska könssegregeringen utan också för att garantera att 
arbetsvillkoren i framtiden inte ska bero på om yrket har en kvinnlig eller 
manlig majoriet.

5. Sammanfattning
Mäns föreställningar om vad som var lämpliga arbetsuppgifter för kvinnor 
var en viktig drivkraft bakom den moderna arbetsmarknadens framväxt vid 
1900-talets början. Dessa kom på så sätt att lägga grunden till den könsupp-
delning som vi fortfarande lever med idag. Det är möjligt att det var den 
effektivaste givet den ordning som rådde då, socialt, religiöst, ekonomiskt 
osv. Rätt snart uppdagades emellertid att kvinnor inte var med på samma 
villkor som männen. Det var kvinnor som tidigt motsatte sig denna ordning 
och som ville ”bryta” sig ur den roll de tilldelats på arbetsmarknaden. Denna 
opposition kom att bli oerhört betydelsefull för den fortsatta utvecklingen, 
även om det skulle ta tid innan dessa föregångskvinnor (och så småningom 
också vissa män) fi ck gehör för kvinnors lika rättigheter i arbetslivet. Att 
Sverige idag, vid internationella jämförelser, har en av de bäst avpassade 
arbetsmarknaderna för kvinnor, oavsett familjesituation, utbildningsnivå, 
ekonomisk och social status osv, innebär dock inte att könsuppdelningen 
vad gäller arbetsuppgifter upphört. Sett i backspegeln kan man konstatera 
att även om den tidiga organiseringen var sprungen ur ett effektivitetstän-
kande så kan den knappast ha varit särskilt effektiv, eftersom den byggde på 
diskriminering och utestängning av en stor del av befolkningen.

Idag, hundra år senare, kan vi också hänvisa till ett effektivitetstänkan-
det men då gällande brister i effektivitet på grund av arbetsmarknadens 
könsuppdelning. En effektiv matchning av utbud och efterfrågan på arbets-
kraft uppnås den dag alla val, av arbetstagare och arbetsgivare, gjorts köns-
oberoende. När inte kön längre är det sorteringsinstrument som bestäm-
mer hur utbud och efterfrågan på arbetskraft ser ut bör man också kunna 
tala om individers fria val och att arbetsgivare rekryterar ur hela arbets-

17  Se Nyberg (2003) för en diskussion om deltidsarbetslöshetens omfattning. 
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kraften. Exakt hur arbetsmarknaden ser ut efter det, dvs mer eller mindre 
könssegregerad, vet vi inte, men sannolikheten för en effektivare match-
ning borde ha ökat.

Genom utbildningssatsningarna från 1960-talet och framåt ökade inte 
minst kvinnors möjligheter att göra friare yrkesval, men beroende på hur 
deras kvalifi kationer, kunnande, kompetens och intressen värderas kan 
effektiviteten i matchning bli mer eller mindre god. Baseras rekryteringen 
på en förlegad uppfattning om vad kvinnor och män kan, respektive inte 
kan, står den könsuppdelade arbetsmarknaden (horisontellt och vertikalt) 
defi nitivt i vägen för en effektiv användning av humankapitalinvestering-
arna och en effektiv matchning av utbud och efterfrågan på arbetskraft. Det 
samhällsekonomiska slöseriet kan därför vara stort, men också det företags-
ekonomiska liksom det privatekonomiska. 
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