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Förord

Den 11 maj beslutade landstingsfullmäktige att godkänna förslaget till
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010, RUFS 2010. För att
planen ska genomföras kraftfullt och samordnat har arbetet med flera handlingsprogram kommit igång. Arbetet med ett av handlingsprogrammen,
Kunskapsregion Stockholm, visar att regionen står inför ett stort underskott
av högutbildad arbetskraft under de närmaste decennierna. Denna rapport
är ett av underlagen för handlingsprogrammet och handlar om män och
kvinnor i utbildning och arbete.
Som underlag för fortsatt jämställdhetsarbete i regionen har två studier
av könssegregering – könssegregering på arbetsmarknaden och inom den
högre utbildningen – genomförts. Bakgrunden till studierna är att arbetsmarknaden i Stockholmsregionen fortfarande präglas av en tydlig uppdelning mellan kvinnor och män vad gäller yrke och sektor. Resultat från båda
studierna redovisas i denna rapport. Av rapporten framgår såväl segregationens omfattning, orsaker och ekonomiska effekter som lärosätens insatser
för att påverka könsfördelningen inom den högre utbildningen.
Stockholmsregionen har en betydande könssegregering på arbetsmarknaden, även om situationen är något bättre i huvudstadsregionen än i de två
andra storstadsregionerna i Sverige och riket i stort. Inom den högre utbildningen har könssegregeringen ökat i takt med att antalet studenter ökat
något, men skillnaderna mellan lärosäten i Stockholm-Mälarregionen och i
övriga landet är mycket små.
Projektledare på Regionplanekontoret har varit Tuija Meisaari-Polsa.
Stockholm i december 2010

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Stockholmsregionen har en betydande könssegregering både horisontellt och verti
kalt. Med horisontell könssegregering menas att kvinnor och män har olika yrken
och arbetsgivare samt arbetar i olika branscher. Vertikal könssegregering handlar
i stället om att kvinnor och män på ett systematiskt sätt inte når lika långt i sina respektive karriärer. Även om arbetsmarknaden i Stockholms län är mindre segregerad
än såväl de två andra storstadslänen Skåne och Västra Götalands län som riket i stort,
utgör den andel av arbetsmarknaden som är (horisontellt) segregerad 68 procent.
Orsakerna till könssegregeringen kan sorteras inom två idémässiga grupperingar
– de som utgår från individers fria rationella val och de som utgår från normerande
strukturer i samhället. Dessa två kan sägas vara bakomliggande faktorer till varför
könssegregeringen uppstår men både rationella val och normerande strukturer i
samhället kan också sägas förklara hur stor segregeringen blir. Vid sidan av dessa
bakomliggande faktorer finns de kontextuella faktorerna, som utgörs av förutsättningar i det omgivande samhället och kan påverka hur stor segregeringen blir i en
viss region. Främst berör de utbildningsnivå och arbetsmarknadens struktur. Utifrån
de bakomliggande och de kontextuella faktorerna kan ett antal kritiska situationer
eller arenor där könssegregeringen uppstår härledas:
•

Individens val av utbildning

•

Individens val av familje-/hemsituation

•

Individens val av bostadsort

•

Individens val av fritid

•

Individens val av arbete

•

Arbetsgivarens val vid rekrytering och befordran

Den könssegregerade arbetsmarknaden får ekonomiska konsekvenser. På individnivå är kostnaderna knutna till skillnader i löner och skillnader i deltidsarbete mellan
män och kvinnor. På denna nivå får segregeringen olika konsekvenser för män och
kvinnor. Kvinnor har lägre lön och en högre andel deltidsarbetande än män.
I situationer av brist på arbetskraft på arbetsmarknaden uppstår kostnader på
organisationsnivå relaterade till könssegregeringen. Dessa är framför allt kopplade
till bristande matchning mellan utbud och efterfrågan vid rekrytering. Vidare är kostnader knutna till bristande heterogenitet internt i organisationerna, vilket kan leda
till lägre grad av överlevnad och sämre ekonomiskt resultat.
På samhällsnivå kan segregeringen motverka utveckling och tillväxt eftersom den
begränsar arbetsmarknadens inneboende dynamik. Med en kommande demografisk utmaning i form av en åldrande befolkning är det sannolikt att kostnaden för en
könssegregerad arbetsmarknad på samhällsnivå kommer att öka om den demografiska utvecklingen också leder till bristsituationer på arbetsmarknaden.
Vid sidan om detta innebär könssegregeringen en minskad attraktionskraft när
individers möjligheter begränsas av ojämlikheter i arbetslivet. Detta gäller såväl
möjligheter att välja yrke som av reguljär deltid och lägre lön inom vissa sektorer och
branscher som traditionellt är dominerade av kvinnor.
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Stockholmsregionen har en lägre grad av vertikal och horisontell segregering, men
regionen står likväl inför utmaningar med den begränsning av livsval och möjligheter
som en könssegregerad arbetsmarknad för med sig. Det finns anledning att arbeta
för att begränsa segregeringen framför allt på grund av de risker som kan relateras
till regionens attraktionskraft och till den framtida demografiska utvecklingen. För
att maximera nyttan av åtgärderna bör de också fokuseras på de tillfällen då individer
(arbetstagare) och arbetsgivare fattar de beslut som skapar segregeringen. En väg
till organisatorisk könsintegrering kan sägas vara könsintegrering av yrken, vilket
betonar utbildningsvalet som kritisk situation för skapande och återskapande av
könssegregeringen på arbetsmarknaden.
En kartläggning av könsfördelningen på grundutbildningar i StockholmMälarregionen visar att allt fler studerar och att fler kvinnor än män läser vidare.
Antalet studenter ökade främst omkring millennieskiftet. Därefter har både antalet
studenter totalt och könssammansättningen bland dem varit relativt konstant. Det
finns mansdominerade utbildningsområden som naturvetenskapliga och tekniska
utbildningar (t.ex. civilingenjörsexamens- och högskoleingenjörsexamensprogram)
och utbildningar där kvinnor dominerar (t.ex. sjuksköterske-, lärar- och socionom
utbildningar). Den totala könssegregeringen har ökat under de tio senaste åren.
Detta beror i huvudsak på grund av att fler kvinnor börjat studera och att de i stor
utsträckning väljer redan kvinnodominerade utbildningar, vilket förstärkt redan
existerande mönster.
Kartläggningen av aktiviteter för jämnare könsbalans som bedrivs på lärosäten
runtom i regionen visar att rekryteringsarbetet gentemot presumtiva studenter
beaktar kön. Dels görs detta i utformandet av kataloger, webbsidor och material
som används för olika kampanjer, mässor eller annonser, dels i rekryteringen av
ambassadörer eller informatörer i det utåtriktade arbetet. Det handlar om medveten
utformning av material – både i text och bild – och medvetenhet hos individer som
representerar lärosätet med syfte att inte befästa och reproducera könsbundna upp
fattningar, som exempelvis att civilingenjörsutbildningar som traditionellt sett har
dominerats av män därmed är en stängd eller en ointressant arena för kvinnor. Det
är emellertid inte möjligt att se resultatet av åtgärderna på aggregerad nivå och även
lokalt är uppföljningen av insatserna begränsad. Vilka åtgärder som är verkningsfulla
för vilka målgrupper och varför, är därför frågor som lämnas obesvarade i studien.
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Summary

In the Stockholm region, there is a great deal of gender segregation, both horizontal
and vertical. Horizontal gender segregation is where women and men have different
professions and employers, and work in different sectors. Vertical gender segregation, however, is where, because of systemic factors, women and men do not advance
to the same degree in their respective careers. Even if the labour market in the County
of Stockholm is less segregated than not only Sweden’s other two urban counties,
Skåne and Västra Götaland, but also the country as a whole, 68 percent of the labour
market is (horizontally) gender-segregated.
The causes of this gender segregation may be divided into two conceptual cate
gories – those attributable to the free, rational choices of individuals and those
attributable to normative structures in society. These two causes may be said to be
underlying factors as to why gender segregation arises, but both rational choices and
normative structures in society may also be said to explain the degree of this segrega
tion. Alongside these underlying factors, there are the contextual factors, which
consist of conditions in the surrounding society and may affect the extent to which
this segregation develops in a particular region. These relate in the main to the level
of education and the structure of the labour market. On the basis of the underlying
and the contextual factors, a number of critical situations or arenas in which gender
segregation develops may be discerned:
•

The individual’s choice of education

•

The individual’s choice of family/domestic situation

•

The individual’s choice of place of residence

•

The individual choice of leisure activities

•

The individual’s choice of work

•

The employer’s choices in recruitment and promotion

The gender-segregated labour market has economic consequences. At the level of the
individual, these costs are associated with differences in pay and differences in parttime working between men and women. At this level, men and women are affected
differently by gender segregation. Women receive lower pay and are employed parttime to a greater extent than men.
In situations of labour shortage in the labour market, costs relating to gender segregation arise at organisational level. These are linked above all to failures in matching supply and demand during recruitment. Other costs are associated with a lack of
heterogeneity within the organisations, which may lead to a lower degree of survival
and poorer financial results.
At societal level, gender segregation may hold back development and growth, since
it dampens the inherent dynamism of the labour market. In view of an imminent
demographic challenge in the form of an ageing population, it is likely that the cost
at societal level from a gender-segregated labour market will increase if the demo
graphic trend also leads to shortages in the labour market.
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In addition, gender segregation also weakens attractiveness, if opportunities for individuals are limited by inequalities in working life. This applies not only to opportunities to choose a profession, but also to regular part-time work and lower pay in certain
sectors and industries that are traditionally dominated by women.
The degree of vertical and horizontal and segregation is lower in the Stockholm
region, but the region still faces challenges in terms of the limitation of life choices
and opportunities that is presented by a gender-segregated labour market. There is
reason to strive to reduce segregation above all in view of the risks in terms of the
attractiveness of the region and in terms of the future demographic trend. To maximise the benefit of the actions taken, they should also be focused on the occasions
on which individuals (employees) and employers take the decisions that create the
segregation. One way to achieve organisational gender integration may be said to
be gender integration of professions, which emphasises the choice of education as a
critical situation with regard to the creation and re-creation of gender segregation in
the labour market.
An analysis of the gender breakdown of compulsory comprehensive school education in the Stockholm-Mälardalen region indicates that more and more people are
studying and that more women are staying in education than men. The number of
students increased most notably around the turn of the millennium. Since then, both
the number of students overall and the gender representation among them has been
relatively constant. There are areas of education where men dominate, including
science and technology programmes (such as university degree and institute of technology diploma engineering programmes) and areas where women dominate (such
as nursing, teaching and social work programmes). In total, gender segregation has
increased over the past ten years. This is mainly because more women have started
studying and because they largely choose areas of education that are already womendominated, reinforcing patterns already in existence.
The analysis of activities to promote a more equal gender balance, conducted by
institutes of higher education around the region, indicates that recruitment activities
aimed at prospective students are taking gender into account. This is being done in
the way directories, websites and materials used for various campaigns, fairs and
advertising are designed, as well as in the recruitment of ambassadors and communicators for outward-looking activities. The focus is on careful design of material – both
in words and pictures – and awareness on the part of individuals who represent the
institute of higher education, to prevent gender-bound perceptions being reinforced
and recycled. This includes the notion that engineering degree programmes that
traditionally have been dominated by men are therefore a closed or unattractive
arena for women. However, it is not possible to see the results of the measures on an
aggregated level, and follow-up of the actions locally is also limited. As a result, which
measures are effective vis-à-vis which target groups and why, is a question that the
study leaves unanswered.
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Inledning

Denna rapport samlar resultatet av två studier om könssegregering på arbetsmarknad och inom den högre utbildningen. Studierna har genomförts under juli
2009-februari 2010. Bakgrunden till uppdragen är att arbetsmarknaden fortfarande
präglas av en tydlig uppdelning mellan kvinnor och män vad gäller yrke och sektor.
I ett framtida perspektiv, med en hotande generell och partiell brist på arbetskraft,
kan detta påverka förutsättningarna för regionens tillväxt.
Arbetsmarknadens inneboende dynamik kan i de flesta fall hantera bristsituatio
ner som uppstår inom vissa yrken eller sektorer. Det finns dock tillfällen när arbets
marknadens förmåga att hantera bristsituationer prövas och den demografiska
trenden med en åldrande befolkning och en ökad försörjningsbörda pekar mot en
sannolik framtid där utmaningen att matcha behov och utbud av kompetens blir större. Könssegregeringen på arbetsmarknaden kan anses ha en begränsande inverkan
på arbetsmarknadens dynamik och kan således utgöra ett hot mot regionens tillväxt
och utveckling. Av den anledningen finns det skäl att närmare studera könssegre
geringens omfattning, dess orsaker och dess ekonomiska konsekvenser.
På individnivå får könssegregeringen konsekvenser i form av skillnader i löner
och skillnader i deltidsarbete mellan män och kvinnor. På individnivå drabbas också
kvinnor och män olika, eftersom kvinnor traditionellt verkar inom låglöneyrken med
en högre andel deltidsarbete.
På organisationsnivå får könssegregeringen negativa ekonomiska konsekvenser.
För det första genom att matchning mellan utbud och efterfrågan på kompetens vid
rekrytering försämras. För det andra kan bristande heterogenitet internt i organisationerna också föra med sig negativa konsekvenser för enskilda organisationer i form
lägre grad av överlevnad och ett försämrat ekonomiskt resultat. Det förstnämnda
uppträder i samband med bristsituationer på arbetsmarknaden, medan den senare
gäller samtliga segregerade organisationer oberoende av konjunktur.
På samhällsnivå kan könssegregeringen motverka utveckling och tillväxt genom
minskad produktivitet eftersom den begränsar arbetsmarknadens dynamik. Den demografiska utmaningen i form av en åldrande befolkning kommer troligtvis att bidra
till att den samlade kostnaden för en könssegregerad arbetsmarknad på samhällsnivå
kommer att öka. Könssegregeringen riskerar också att leda till en minskad attraktionskraft när individers möjligheter begränsas av ojämlikheter i arbetslivet, såväl
vad gäller möjligheter att välja yrke, som av reguljär deltid och lägre lön inom vissa
sektorer och branscher som är traditionellt kvinnliga.
Könsbundna utbildningsval och obalans i könsfördelning inom grundutbildningen på högskola och universitet inverkar på arbetsmarknadens dynamik i och med
att könsfördelningen i poolen av tillgänglig arbetskraft i stor utsträckning påverkar
yrkens och organisationers könsfördelning. Det finns därför anledning att studera
könssegregeringen inom den högre utbildningen närmare.
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Metod och datainsamling
Arbetet med de två studierna bygger på deskriptiv statistik, dokumentstudier och intervjuer. Statistiken baseras på uppgifter från SCB och från Högskoleverkets databas
NU.
Dokumentstudiens syfte har varit att bidra till en forskningsöversikt som dels
ringar in orsaksförklaringar kring till varför könssegregeringen uppstår, dels ringar
in områden inom vilka ekonomiska konsekvenser av könssegregeringen inom utbildning och på arbetsmarknaden uppstår. De enskilda dokumenten, utredningarna och
rapporterna har nåtts dels via förslag från intervjupersoner och dels via en sökning
på Internet.
Vid sidan om deskriptiv statistik och dokumentstudier vilar studien även på 20
intervjuer med företrädare för forskare och utredare vid fackliga, arbetsgivarorganisationer samt företrädare för lärosäten. Syftet med intervjuerna har varit att få
fördjupad förståelse för den könssegregerade arbetsmarknadens orsaksmekanismer
men också att få inspel kring områden inom vilka könssegregeringen på arbetsmarknaden får ekonomiska konsekvenser. Intervjuerna med företrädare för lärosäten har
syftat till att hämta in kunskap om vad som görs på några lärosäten i regionen för att
skapa en jämnare könsbalans.
Urvalet av intervjupersoner som företräder lärosäten har skett med utgångspunkt
i att personen antingen ska ha direkt koppling till lärosätets externa rekryteringsarbete gentemot presumtiva studenter eller ha överblick över den del av lärosätets
jämställdhetsarbete som handlar om aktiviteter för att stimulera eller behålla jämn
könsfördelning.
Intervjuerna har genomförts framförallt i form av semistrukturerade besöks
intervjuer. För att garantera anonymiteten presenteras utsagor från intervjuerna
utan hänvisning till källans namn. För en förteckning av intervjupersoner, se bilaga 5.

Disposition
Rapporten består av två huvudsakliga delar – en som avhandlar könssegregeringen
på arbetsmarknaden och en om könssegregeringen inom högre utbildning. I kapitlet
Den könssegregerade arbetsmarknaden presenteras statistik från SCB. Där ges också
en bild av hur den könsuppdelade arbetsmarknaden inom Stockholms län ser ut. Den
bilden relateras till riket som helhet liksom landets övriga två storstadsregioner.
I kapitlet Varför är arbetsmarknaden könssegregerad? presenteras översikten
över de orsaksförklaringar som ringar in relevanta resonemang kring vilka faktorer
som kan förklara könssegregeringen på arbetsmarknaden. De ekonomiska konsekvenserna varierar beroende på vilka orsaker man ser till fenomenet
I rapportens tredje kapitel presenteras de ekonomiska konsekvenser som relaterar
till den könsuppdelade arbetsmarknaden. Dessa belyses ur tre huvudsakliga perspektiv:
•

individperspektiv,

•

företagsekonomiskt perspektiv,

•

samhällsekonomiskt perspektiv.
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Därefter följer den del som avhandlar könssegregeringen inom den högre utbildningen. I kapitlet Den könssegregerade utbildningen ges en bakgrund till området och
en kortfattad beskrivning av tänkbara förklaringsfaktorer. Därefter följer ett kapitel
som avhandlar den deskriptiva statistiken. I kapitlet Lärosätenas aktiviteter och
verksamhet för en jämnare könsfördelning ges en bild av hur lärosätena arbetar för
att bryta könssegregeringen.
I rapportens avslutande kapitel summeras resultaten i rapportens olika delar i en
kortfattad sammanfattning.
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Den könssegregerade
arbetsmarknaden
Vad är könssegregering på arbetsmarknaden?
Arbetsmarknadens könssegregering kan definieras på olika sätt. I Sverige har det
historiskt sett funnits en stor grad av s.k. primär könssegregering, då kvinnor varit
utestängda från arbetsmarknaden och befunnit sig i obetalt arbete, medan männen
varit lönearbetande. I dag är den typen av segregering inte längre särskilt stor i
Sverige, då kvinnors förvärvsfrekvens ökat till mycket höga nivåer. Den sekundära
könssegregeringen, att kvinnor och män befinner sig på olika platser på arbetsmarknaden, är i dag fortfarande vanlig i Sverige.
Dagens könssegregering innehåller flera dimensioner. De vanligaste formerna och
de som oftast avses i den allmänna diskussionen är horisontell och vertikal köns
segregering1. Horisontell könssegregering innebär att kvinnor och män har olika
yrken och arbetsgivare samt arbetar i olika branscher. Vertikal könssegregering
handlar i stället om att kvinnor och män på ett systematiskt sätt inte når lika långt i
sina respektive karriärer (Löfström, SOU 2004: 43).
Könssegregering är inte exakt detsamma som diskriminering. Både segregering
och diskriminering bidrar till att upprätthålla könsskillnader på arbetsmarknaden
och de två begreppen är nära sammankopplade. I detta sammanhang innebär diskriminering olika lön trots lika jobb, medan segregering innebär att kvinnor och män
inte har lika jobb (och därför inte heller lika lön). Med detta sagt är det i praktiken
inte meningsfullt att strikt skilja mellan diskriminering och segregering. Detta eftersom yrkessegregeringen delvis är en konsekvens av diskriminering och företeelserna
förekommer samtidigt, och förstärker eller försvagar varandra.

Horisontell könssegregering
Med horisontell könssegregering avses, som nämns ovan, att kvinnor och män har
olika yrken, arbetsgivare och arbetar i olika branscher och organisationer. (Löfströms
SOU 2004:43). Detta innebär att män och kvinnor kan ha samma yrke, men att de är
segregerade i och med att de arbetar i olika branscher eller på olika arbetsplatser.
Med detta som utgångspunkt skulle könsfördelningen inom varje enskilt yrke
behöva studeras inom samtliga branscher för att få en rättvisande bild av den könssegregerade arbetsmarknaden. Av praktiska skäl kommer detta inte att göras här.
I stället kommer de olika sorternas horisontella segregering att studeras var för sig,
med fokus på yrkessegregering. Genom att studera yrkessegregeringen utan att bryta
upp den i fler horisontella indelningar såsom branscher och arbetsplatser, kommer
segregationen att underskattas men ger ändå en god bild av den (viktigaste) dimensionen i den horisontella segregeringen.

1

Bredvid dessa två vedertagna definitioner finns en rad
andra. Utöver det faktum att horisontell och vertikal segregering är de mest vedertagna finns ytterligare två viktiga
anledningar till att vi valt just dessa. För det första finns
tillgänglig beskrivande statistik som kan användas som utgångspunkt för analysen. För det andra kan såväl horisontell
som vertikal segregering antas medföra betydande ekonomiska konsekvenser för individer, företag och samhälle.
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Vad som egentligen utgör ”segregering” är föremål för diskussion. Den statistiska
definitionen varierar, men den vanligaste klassificeringen är att yrken/arbetsområden som samlar mer än 60 procent kvinnor eller män benämns som könssegregerade. Detta medan yrken/arbetsområden som samlar mellan 40 och 60 procent av
antingen kvinnor eller män betraktas som könsmässigt balanserade.
Yrkessegregeringen studeras här med utgångspunkt i den svenska standarden för
yrkesklassificering, SSYK2. SSYK är ett system för klassificering av individers yrke
eller arbete, som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK är uppbyggt från två huvudbegrepp: vilken typ av arbete som utförs samt de kvalifikationer
som krävs. SSYK är uppbyggt av fyra detaljeringsnivåer, från 1-siffriga SSYK-koder
till 4-siffriga koder, där 4-siffriga ger högst detaljeringsgrad.
Valet av detaljeringsnivå får viktiga konsekvenser för undersökningen av segregation eftersom en högre detaljeringsgrad gör att färre personer hamnar i varje kategori. Detta leder till att kategorierna i högre grad kan uppvisa avvikelser från en jämn
50/50-fördelning. Draget till sin spets skulle arbetsmarknaden kategoriseras så att
alla personer har en egen yrkeskategori, vilket skulle leda till en på papperet fullständigt segregerad arbetsmarknad, eftersom varje yrke då antingen är helt mans- eller
kvinnodominerat. (Jonung, 1997)
För denna studie har 3-siffriga SSYK-koder valts som operationell detaljeringsnivå, eftersom denna nivå ger vad vi uppfattar vara en tillräckligt hög precision, samtidigt som detaljeringsgraden inte är så hög att datamängderna blir så stora att de blir
svåra att hantera och kommunicera. Precisionen som uppnås med 3-siffrig SSYK-kod
gör att det exempelvis går att särskilja en civilingenjör från en dataspecialist, men
inte att skilja en civilingenjör inom bygg och anläggning från en civilingenjör inom
kemi.3
Vid tolkningen av statistiken bör noteras att de manligt dominerade yrkena är
betydligt mer finfördelade än de kvinnliga. De manligt dominerade yrkena kan därför
framstå som mer segregerade än de kvinnligt dominerade yrkena.

Vertikal könssegregering
Med vertikal könssegregering avses att kvinnor och män återfinns på olika hierarkiska nivåer på arbetsmarknaden. Kvinnor återfinns generellt på lägre nivåer och
mindre prestigefyllda jobb. Därtill är de i lägre utsträckning än män chefer. Det tycks
således som att kvinnor och män inte når lika långt i sina karriärer.
I denna rapport granskas antalet och andelen kvinnor respektive män i chefsposition, vid granskningen av den vertikala könssegregeringen. Precis som för den
2

3

En fullständig förteckning över SSYK-koder finns i bilaga 2.
Uppgifterna är baserade på data över anställda i åldrarna
16–64 år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning).
För att säkerställa att valet av detaljeringsgrad inte har
påverkat de allmänna slutsatserna har samtliga analyser genomförts på samtliga tillgängliga detaljeringsnivåer. Några
av dessa analyser finns bifogade i bilaga 1. Dessa kompletterande analyser underbygger de resultat som framkommer
nedan.

Män och kvinnor i utbildning och arbete 17

horisontella segregeringen används klassificeringssystemet SSYK för att skilja olika
sorters yrken från varandra, i detta fall olika chefspositioner. Chefer studeras först
som en sammanhållen grupp, där följande definition från SCB används:
”Person med administrativt ledningsarbete samt politiskt arbete inom privat eller offentlig sektor. Arbetet
innebär bl.a. att fatta beslut, planera, styra och samordna.”

Denna definition är vid och innefattar allt från toppolitiker, generaldirektörer och
verkställande direktörer till gruppchefer och chefer för mindre företag. Vid en analys
av andelen kvinnor i chefsposition utifrån denna definition är det viktigt att komma
ihåg att resultaten kan vara missvisande. Detta beror på att det under 90-talet skedde
en rad större organisationsförändringar som innebar att antalet kvinnliga så kallade
mellanchefer ökade – samtidigt som situationen i den högsta ledningen förblev relativt oförändrad. (Hebson et al, 2004).
För att ta hänsyn till denna effekt har vi valt att även genomföra kompletterande
körningar och jämförelser, där könsfördelningen på olika chefspositioner jämförts
med varandra, där chefer på olika vertikal nivå separeras. SCB delar med SSYKsystemet in chefer i nedanstående huvudtyper på en- och tvåsiffrig nivå, samt sex
underkategorier med tresiffrig SSYK. Denna indelning har använts för att dela upp
olika typer av chefer.
Tabell 1. Förteckning över aktuella SSYK-koder
Yrkeskategori

2-siffrig SSYK

3-siffrig SSYK

11, Politiskt arbete
m.m.

111, Högre ämbetsmän och politiker

1-siffrig SSYK

1, Lednings
arbete

12, Ledningsarbete i
stora och medelstora
företag, myndigheter
m.m.

112, Chefstjänstemän i intresseorganisationer
121, Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.
122, Drift- och verksamhetschefer
123, Chefer för särskilda funktioner

131, Chefer för mindre företag och enheter
13, Ledningsarbete
i mindre företag, myndigheter m.m.

I rapporten delas även de tresiffriga chefstyperna upp i sina underkategorier enligt
den fyrsiffriga SSYK-nivån.
En förteckning över samtliga SSYK-koder på de olika detaljeringsnivåerna framgår i bilaga 2.
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Hur segregerad är arbetsmarknaden i Stockholms län?
I följande avsnitt beskrivs först den primära könssegregeringen i Stockholms län,
varefter den horisontella och den vertikala segregeringen behandlas.

Primär könssegregering i Stockholms län
Den primära segregeringen beskrivs ofta som en ursprunglig segregering från en tid
då arbetsmarknaden präglades av att kvinnor och män hölls isär för att arbetsuppgifterna inte kunde genomföras i samma rum och för att man inte ansåg det lämpligt att
kvinnor och män arbetade sida vid sida.
Det finns dock skäl till att även ge en bild av hur andelen förvärvsarbetande skiljer
sig åt för kvinnor och män i Stockholms län framför allt därför att situationen skiljer
sig åt mellan grupperna.
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Figuren ovan visar andelen kvinnor utan förvärvsarbete fördelat på olika basområden.
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Figuren ovan visar andelen män utan förvärvsarbete fördelat på olika basområden.
Av jämförelsen mellan män och kvinnor framgår att kvinnor i fler områden än män
har en andel utan förvärvsarbetande som är högre än 50 procent. I Stockholms län är
också männens sysslesättningsgrad högre än kvinnors – 73,2 procent jämfört med
68,4 procent år 2008.
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Horisontell könssegregering i Stockholms län
I diagrammet nedan illustreras könsfördelningen i samtliga yrkeskategorier (efter
tresiffrig SSYK) i Stockholms län. Den del av varje lodrät stapel som överstiger det
horisontella strecket i mitten av diagrammet visar hur stor andel män som arbetar
inom yrket, medan den del av stapeln som är under detta streck illustrerar andelen
kvinnor. Staplarna kan således variera mellan noll och hundra procent. De lodräta
staplarnas bredd speglar hur stor andel den utgör av arbetsmarknaden i stort. För
tydlighetens skull är särskilda streck dragna vid 40/60-fördelning: dels horisontellt
(vilket delar in yrkeskategorierna i sådana som är 40/60-fördelade och de som är
segregerade), dels vertikalt (vilket visar hur varje enskild yrkeskategori förhåller sig
till en 40/60-fördelning).
Statistiken omfattar 955 049 personer varav 469 025 kvinnor och 486 024 män,
fördelade bland de 113 möjliga tresiffriga SSYK-koderna. Observeras bör att flera av
yrkeskategorierna omfattar så få personer (exempelvis fiskare och jägare, 14 personer) att inte alla 113 kategorier kan urskiljas i diagrammet. Tidigare studier har visat
att arbetsmarknaden år för år blir allt mindre könssegregerad (se exempelvis SOU
1997:137). I bilaga 1 presenteras därför några av diagrammen över den horisontella
segregeringen för tidigare årtal. Nedanstående analyser är uteslutande gjorda med
data från 2007, samtliga hämtade från SCB.
Diagram 1 – Stockholms län, könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK3)
(Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Ovan framgår att Stockholm har en tydlig horisontell segregering på arbetsmarknaden, då två tredjedelar av arbetsmarknaden utgörs av yrken där det ena eller andra
könet är i stor majoritet. En tredjedel (32 procent) av de sysselsatta i Stockholms län
arbetar inom yrken som är jämnt fördelade – där någon tydlig segregering inte kan
sägas råda enligt det använda måttet.
I nedanstående tabeller presenteras de tio mest segregerade yrkeskategorierna för
respektive kön i Stockholms län, det vill säga de tio kategorier som befinner sig längst
till vänster respektive längst till höger i diagrammet ovan.
Tabell 2. De tio yrkeskategorier där kvinnor utgör störst andel, Stockholms län (Källa: SCB)
Yrkeskategori (SSYK3)

Antal
kvinnor

Antal
män

Procent
kvinnor

Kontorssekreterare och dataregistrerare

9 650

759

93

7

Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens

6 348

517

92

8

Förskollärare och fritidspedagoger

13 679

1 244

92

8

Sjuksköterskor

11 795

1 136

91

9

2 062

225

90

10

13 392

1 738

89

11

Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.

5 928

939

86

14

Speciallärare

2 425

421

85

15

75 292

16 636

82

18

6 362

1 523

81

19

Biomedicinska analytiker
Bokförings- och redovisningsassistenter

Vård- och omsorgspersonal
Psykologer, socialsekreterare m.fl.

Procent
män

Tabell 3. De tio yrkeskategorier där män utgör störst andel, Stockholms län (Källa: SCB)
Yrkeskategori (SSYK3)

Antal
kvinnor

Antal
män

Procent
kvinnor

Procent
män

Fiskare och jägare

0

14

0

100

Gruv-, bergarbetare och stenhuggare

1

195

1

99

174

15 590

1

99

34

2 938

1

99

138

7 174

2

98

2

102

2

98

Grovarbetare inom bygg och anläggning

26

786

3

97

Maskinförare

92

2 654

3

97

Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.

249

5 830

4

96

Byggnadshantverkare

714

16 364

4

96

Byggnads- och anläggningsarbetare
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.
Maskin- och motorreparatörer
Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl.

Fördelningen bland de kategorier som är starkast segregerade visar att män i mycket
större utsträckning arbetar i kvinnodominerade yrken än vice versa.
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Hur ser det ut i Stockholms läns vanligaste yrken, finns det även där samma segregering som tycks finnas i länets arbetsmarknad överlag? De bredaste staplarna i
diagram 1 ovan tyder på att merparten av de yrkeskategorier som omfattar störst del
av arbetsmarknaden har en relativt jämn könsfördelning.4 Att merparten av länets
största yrkeskategorier har en jämn fördelning var förväntat med tanke på det resonemang som förts tidigare om att större grupper tenderar att jämna ut skillnader.
Den största yrkeskategorin är vård och omsorgspersonal (vilken omfattar undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter etc. – dvs. inte specialiserade
tjänster såsom sjuksköterskor, läkare etc., se bilaga för ytterligare detaljer). Denna
kategori utmärker sig genom att vara en av de största på arbetsmarknaden med nära
tio procent av den totala sysselsättningen, samtidigt som den är en av de starkast
segregerade yrkeskategorierna.

Vertikal könssegregering i Stockholms län
I följande avsnitt presenteras den vertikala könssegregeringen på Stockholms
läns arbetsmarknad. I det första diagrammet jämförs andelen chefer med andelen
anställda inom olika sektorer. Anställda avser den totala andelen anställda kvinnor
inom sektorn, och chefer avser andelen kvinnliga chefer i sektorn.
Diagram 2 – Andel (procent) kvinnliga anställda respektive chefer i olika sektorer 2007,
Stockholms län (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Ur ovanstående diagram framgår att kvinnor totalt sett är underrepresenterade bland
chefsposter inom såväl privat som offentlig sektor – då kvinnor utgör hälften (49 procent) av alla anställda i länet men endast 32 procent av länets chefer, vilket innebär en
differens på cirka 17 procentenheter.
I offentlig sektor, där kvinnorna utgör hela 67 procent av de anställda, är den
absoluta underrepresentationen lägre. Där utgör kvinnorna 51 procent av cheferna.
Underrepresentationen är dock fortfarande 16 procentenheter. I privat sektor utgör
kvinnorna endast 28 procent av cheferna, trots att de är 42 procent av samtliga
anställda.
4

För ytterligare detaljer kring segregeringen i de största
yrkeskategorierna, se diagram och tabeller i bilaga 1.
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Intressant är också att dela upp arbetsmarknaden utefter näringsgren, eftersom
andelen män och kvinnor skiljer sig markant mellan de olika näringsgrenarna.
En sådan uppdelning görs i nedanstående diagram, där SNI-systemets grova nivå
använts för uppdelningen, och där fördelningen manliga och kvinnliga anställda
inom respektive näringsgren jämförs med den procentuella andelen kvinnliga chefer
inom gruppen.
Diagram 3 – Andel (procent) anställda män och kvinnor jämfört med andelen (procent)
kvinnliga chefer efter näringsgren (SNI, grov nivå, 2007, Stockholms län)
(Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Anmärkningsvärt är att inom alla utom en bransch är andelen kvinnliga chefer lägre
än andelen kvinnliga anställda. I genomsnitt är andelen chefer som är kvinnor tio
procentenheter lägre än andelen kvinnliga anställda. Minst är underrepresentationen
inom byggindustrin, där kvinnliga chefer utgör tio procent av samtliga chefer, samtidigt som andelen kvinnliga anställda inom branschen också är tio procent. Störst
diskrepans finns i två mycket olika branscher – FoU och utbildning samt Jordbruk,
jakt och fiske. Inom FoU och utbildning utgörs 73 procent av de anställda kvinnor,
medan andelen kvinnliga chefer är 55 procent – en differens på hela 17 procentenheter. Inom Jordbruk, jakt och fiske är den totala andelen anställda kvinnor
mycket lägre, endast 33 procent, men andelen kvinnliga chefer är bara 17 procent,
en differens på 16 procentenheter. Inom denna näringsgren är således hälften så
stor andel kvinnor chefer i förhållande till den andel som kvinnor utgör av samtliga
anställda.
Som nämndes inledningsvis är det viktigt att skilja på chefer och chefer. Det finns
i dag en mängd olika chefsposter, där många inte innebär att en person har nått
särskilt långt vertikalt ifrån en ”vanlig” anställd. Därför presenteras nedan könsfördelningen bland de tidigare sex beskrivna chefskategorierna.
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Diagram 4 – Könsfördelning (procent) på olika chefspositioner
(enligt tresiffrig SSYK, 2007, Stockholms län) (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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I samtliga chefskategorier är kvinnor i minoritet. Bland högre ämbetsmän och politiker är två av fem chefer kvinnor, medan fördelningen nästan är helt jämn bland chefstjänstemän i intresseorganisationer (där dock endast ett relativt litet antal av alla chefer finns). Bland de högsta cheferna i stora och medelstora företag samt myndigheter
(SSYK12) – de verkställande direktörerna, verkscheferna etc. – är mansdominansen
kraftig. Knappt en av sex av dessa chefer är kvinnor. Bland drifts- och verksamhetschefer och chefer för särskilda funktioner (t.ex. personalchefer, ekonomichefer och
försäljningschefer) är könsfördelningen mer jämn, men fortfarande uppnås inte
60/40-fördelning i någon kategori.
Chefer för mindre företag och enhetschefer (SSYK13), en kategori som omfattar
allt från chefer för mindre företag inom olika branscher till chefer över mindre enheter inom vård och omsorg eller utbildning, är med en knapp tredjedel kvinnor
också den könssegregerad.
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Stockholm i perspektiv
Horisontell könssegregering: Stockholm i jämförelse
I nedanstående två diagram presenteras könsfördelningen och storleken på yrkeskategorier bland samtliga sysselsatta i Västra Götalands län och Skåne län.5
Diagram 5 – Västra Götalands län, könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK3)
(Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Statistiken för Västra Götaland omfattar 706 224 personer
varav 343 867 kvinnor och 362 357 män. För Skåne omfattar
statistiken 489 769 personer varav 242 163 kvinnor och
247 606 män.
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Diagram 6 – Skåne län, könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK3)
(Källa: Bearbetning av data från SCB)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

100

Andel män (%)

80

60

40

20

Andel kvinnor (%)

0

20

40

60

Jämnt
fördelade yrken
(15%)

80

Kvinnodominerade yrken (41%)
100
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Mansdominerade yrken (44%)
60

65

70

Yrkeskategorins andel av arbetsmarknaden (%)

En jämförelse mellan Stockholm och storstadslänen Västra Götaland och Skåne visar
att arbetsmarknaden i Stockholm är avsevärt mindre könssegregerad än i de två
andra storstadsregionerna, sett till den horisontella dimensionen.
Medan en av tre personer på Stockholms läns arbetsmarknad arbetar inom ett
yrke med jämn könsfördelning är andelen i Skåne och Västra Götaland hälften så
stor – knappt en av sex personer. Det innebär omvänt att fem av sex personer arbetar
i segregerade yrken i Skåne och Västra Götaland, jämfört med fyra av sex personer i
Stockholms län.
En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att Stockholms läns arbetsmarknad i högre grad består av yrken med krav på högskoleutbildning, eftersom dessa
yrken generellt har en större könsintegration. (OECD 2002:92) I diagrammet nedan
redogörs för hur stora yrkeskategorier med olika krav på utbildning är i de olika
länen.
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Diagram 7 – Jämförelse av vilken andel (procent) de nio olika huvudyrkeskategorierna utgör
på respektive storstadsläns arbetsmarknad (SSYK1) (Källa: Bearbetning av data från SCB)

Stockholm

Västra Götaland

Skåne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

5

10

15 20

0

5

10

15 20

0

5

10

15 20

1 - Ledningsarbete
2 - Arbete som kräver teoretisk specialkompetens
3 - Arbete som kräver kortare högskoleutbildning
4 - Kontors- och kundservicearbete
5 - Service-, omsorgs- och försäljningsarbete
6 - Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
7 - Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning
8 - Process-, maskinoperatörs- och transportarbete
9 - Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

Fördelningen mellan yrken med olika krav på utbildningsnivå är snarlik i de tre
länen. Skillnaderna mellan den andel som utgörs av yrken som kräver teoretisk
specialistkompetens (kategori 2) samt yrken som kräver kortare högskoleutbildning
(kategori 3) är små mellan de tre länen. Yrken som kräver hög utbildning är således
ungefär lika vanliga i samtliga tre län, vilket inte ger stöd åt teorin att Stockholm
skulle ha en mindre segregerad arbetsmarknad då denna till en högre grad utgörs av
yrken som kräver hög utbildning, en grupp som har låg grad av segregering, än vad
som är fallet i Skåne och Västra Götalands län.
Detta behöver dock inte innebära att sambandet inte föreligger, då kvinnor
visserligen är starkt representerade bland högutbildade, men långt ifrån inom alla
utbildningsinriktningar. Detta skulle exempelvis kunna betyda att andelen sysselsatta inom yrken som kräver hög utbildning är lika, men att denna kategori i Västra
Götaland domineras av experter inom tillverkningsindustri, vanligtvis män, medan
den i Stockholm domineras av ekonomer, jurister eller dylikt – yrken där kvinnor är
väl representerade. En studie av yrkeskategoriernas storlek i ytterligare detaljeringsgrad visar dock inte på någon sådan tendens (se vidare i bilaga 1).
I sammanhanget är det också relevant att undersöka situationen i Sverige som helhet. Det är möjligt att storstadslänen skiljer sig från riket, då arbetsmarknaderna ser
annorlunda ut, vilket också kan påverka könssegregeringen. Nedan illustreras därför
motsvarande diagram för riket.
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Diagram 8 Diagram 8 – Riket, könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK3)
(Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Den horisontella könssegregeringen i Sverige totalt är markant större än i Stockholms
län, men är i princip identisk med fördelningen som uppvisas i Skåne respektive
Västra Götalands län. Då storstadslänen utgör stora andelar av den samlade svenska
arbetsmarknaden är det inte konstigt att det finns stora likheter mellan dem. Men,
med tanke på att Stockholm utgör en så stor del av rikets arbetsmarknad, och att
Stockholms läns arbetsmarknad är så pass mycket mer könsintegrerad horisontellt,
betyder det att det finns andra län där könssegregeringen är ännu kraftigare än i
Skåne och Västra Götalands län.
Ett sätt att jämföra segregering mellan områden är att använda Duncans olikhetsindex. Indexet definieras på följande vis:

Där mit (kit) är proportionen av den manliga (kvinnliga) arbetskraften som arbetar
inom yrke i vid tidpunkt t. Indexet, uttryckt som en procentsats, kan tolkas som den
proportion av kvinnor (eller män) som skulle behöva byta yrke för att yrkesfördelningen för män och kvinnor skulle vara lika. Värdet 0 procent innebär att yrkesfördelningen hos kvinnor är densamma som hos män, medan värdet 100 procent
innebär att män och kvinnor arbetar i helt olika yrken.6 I följande tabell presenteras
6

Se t.ex. Dolado, Felgueroso & Jimeno (2002). Recent Trends
in Occupational Segregation by Gender: A Look across The
Atlantic. IZA Discussion paper No. 524.
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Duncans olikhetsindex för de studerade regionerna, med utgångspunkt i tresiffrig
SSYK-klassificering.
Tabell 4. Jämförelse mellan de studerade regionernas värde på Duncans olikhetsindex
(Källa: SCB och egna beräkningar)
Region

Könssegregeringsindex 2007 (tresiffrig SSYK)

Stockholms län

44,4

Västra Götalands län

54,4

Skåne län

53,8

Riket

53,4

Även genom det använda könssegregeringsindexet visar det sig att situationen på
Stockholms arbetsmarknad är markant skild från de andra storstadsregionerna och
riket, vad avser horisontell könssegregering. Segregeringen är dock, som tidigare
nämnts, mycket kraftig även i Stockholms län där 44 procent av alla kvinnor (eller
män) skulle behöva byta yrke för att könsfördelningen skulle bli jämn.
Är då denna segregering något som är statiskt, eller förändras könsfördelningen
på arbetsmarknaden? SOU 2004:43 visar på att den svenska arbetsmarknadens
könssegregering har minskat något under nittiotalet, och att denna minskning till
största delen beror på att kvinnor vidgat sina yrkesval och tagit sig in i yrken som
dominerats av män. Andelen män i kvinnodominerade yrken har dock inte ökat på
samma sätt. Enligt utredningen måste man öka pojkar/mäns intresse för de jobb som
i dag är kvinnodominerade (SOU 2004:43 s. 16 f).
Segregeringsnivån och förändringstakten skiljer sig dock mellan olika åldersgrupper, vilket framgår i tabellen nedan. Ett allmänt lägre index för den yngsta åldersgruppen och dessutom en något större minskning jämfört med de äldre, kan tyda på
att integrationsprocessen kan gå fortare i framtiden.
Könssegregeringsindex 1997–2002 (fysiffrig SSYK)
Riket

16–34

50–64

16–64 år

1997

59

70

63

1998

58

69

62

1999

56

68

61

2000

56

67

60

2001

55

68

60

2002

55

68

59

1997–2002

-4

-2

-4

Källa: SOU 2004:43.
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Vertikal segregering
I följande avsnitt presenteras och diskuteras förekomsten av vertikal könssegregering
på arbetsmarknaderna i storstadsregionerna Västra Götaland och Skåne samt i riket
som helhet, i relation till situationen i Stockholm.
Diagram 9 – Andel (procent) kvinnliga anställda respektive chefer i olika sektorer (2007,
Västra Götalands län) (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Diagram 10 – Andel (procent) kvinnliga anställda respektive chefer i olika sektorer (2007,
Skåne län)(Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Ovan framgår att variationen mellan Skåne och Västra Götalands län sett till andelen
kvinnliga chefer är mycket liten. Andelen anställda kvinnor per sektor är i stort sett
identisk mellan de två regionerna, likaså andelen chefer. Det tydligaste undantaget
är skillnaden i andelen kvinnliga chefer i landstingssektorn, som är mycket högre i
Västra Götaland än vad den är i Skåne.
Jämfört med Stockholm kan några skillnader pekas ut. Först och främst är kvinnor i större grad representerade på den privata sektorn i Stockholm, och det återspeglar sig också i att något fler kvinnor är chefer (28 procent i Stockholm, jämfört
med 22 procent i Skåne och Västra Götaland). Trots att andelen kvinnliga chefer
inom offentlig sektor överlag är i princip samma i de tre storstadsregionerna så är andelen kvinnliga chefer inom staten, kommunerna och landstingen högre i Stockholm
än i de andra regionerna.
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Diagram 11 – Könsfördelning (procent) på olika chefspositioner (enligt tresiffrig SSYK, 2007,
Västra Götalands län) (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Diagram 12 – Könsfördelning (procent) på olika chefspositioner (enligt tresiffrig SSYK, 2007,
Skåne län) (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Bland cheferna som arbetar inom politiken och i intresseorganisationer är andelen
kvinnliga högre ämbetsmän och politiker högre i Västra Götaland än vad den är i
Stockholm. Bortsett från denna kategori är andelen kvinnliga chefer lägre i Västra
Götaland och Skåne, än i Stockholm.
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Bland de andra chefskategorierna har kvinnorna i Västra Götaland och Skåne en
lägre andel av posterna bland alla kategorier, jämfört med Stockholm. Mest markant är skillnaden vad gäller chefer för särskilda funktioner (såsom personalchefer,
IT-chefer, ekonomichefer etc.) där 34 procent av cheferna i Stockholm är kvinnor, att
jämföra med 28 procent i Västra Götaland och 26 procent i Skåne.
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetsmarknaderna i Stockholm, Västra
Götaland och Skåne alla är vertikalt könssegregerade, då kvinnor systematiskt är
underrepresenterade på chefspositioner. Detta gäller inte bara i privat sektor utan
även i offentlig sektor. Den vertikala segregationen är något mindre i Stockholm än
vad den är i de andra storstadsregionerna, men skillnaderna är relativt små.
Hur ser då den vertikala segregeringen ut i riket som helhet, vilka skillnader finns
jämfört med Stockholms län och de andra storstadsregionerna?
Diagram 13 – Andel kvinnliga anställa respektive chefer i olika sektorer (2007, riket) (Källa:
Bearbetning av data från SCB)
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En jämförelse mellan andelen kvinnliga chefer i Stockholm och i riket visar att Stockholm har en något högre andel kvinnliga chefer än riket i övrigt – totalt är andelen
32 procent i Stockholm och 29 procent i riket. I offentlig sektor är andelen kvinnliga
chefer lika stor (51 procent), detta trots att andelen kvinnliga anställda i Stockholm är
lägre än i riket. Detta innebär att underrepresentationen är mindre i Stockholm än i
riket.
Andelen kvinnliga chefer i privat sektor i Stockholm är högre än andelen i riket (28
jämfört med 23 procent), men eftersom en större andel kvinnor arbetar i den privata
sektorn i Stockholm är underrepresentationen lika stor (14 procentenheter).
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Diagram 14 – Könsfördelning (procent) på olika chefspositioner (enligt tresiffrig SSYK, 2007,
riket) (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Könsfördelningen mellan ovanstående sex typer av chefsyrken är ungefär densamma
som fördelningen i Skåne och Västra Götalands län. Detta innebär att riket som
helhet uppvisar en något mer utbredd vertikal könssegregering än Stockholms län.
På nationell nivå finns ytterligare intressant statistik som visar på samma mönster
som kan observeras ovan, nämligen att segregeringen på de allra högsta posterna i
näringslivet är betydligt större än den totala segregeringen. Ett exempel på detta är
att 2006 var endast fem av 291 VD:ar i börsnoterade företag kvinnor, vilket motsvarar
1,7 procent (SCB, 2006).
Det kan här vara relevant att direkt jämföra Stockholms län och riket vad avser
könsfördelning bland chefsyrken på en ännu mer detaljerad nivå. Inom flera av
chefskategorierna som används i ovanstående diagram finns en rad underkategorier.
Studeras könsfördelningen på denna detaljerade nivå framkommer intressanta
skillnader mellan Stockholm och riket. I diagrammet nedan presenteras könsfördelningen inom samtliga typer av chefer enligt det svenska yrkesklassificeringssystemet,
i Stockholms län respektive i riket.
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Diagram 15 – Könsfördelning (procent) inom olika chefsyrken, på detaljerad nivå (fyrsiffrig
SSYK, grupperat enligt tresiffrig SSYK), Stockholm och riket (Källa: Bearbetning av data
från SCB)
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Ovan framgår att könsfördelningen skiljer sig åt mellan riket och Stockholm – i vissa
fall markant. Störst skillnader finns bland de lägre cheferna (inom grupp 131 – Chefer
för mindre företag och enheter). I denna grupp finner vi att Stockholm har mycket
större andelar kvinnliga chefer för mindre enheter inom olika delar av offentlig
sektor, jämfört med riket. Inom mindre företag återfinns i stället långt färre kvinnliga
chefer i Stockholm än i riket (främst vad gäller företag inom handel, jordbruk och
tillverkning).
Markanta skillnader finns också bland vissa typer av chefer inom kategorin 123
– Chefer för särskilda funktioner. Inom denna kategori finner vi att det är långt vanligare med kvinnliga personal- samt reklam- och pr-chefer i Stockholm jämfört med
i riket. I riket är det dock vanligare än i Stockholm med kvinnliga forsknings- och
utvecklingschefer samt inköps- och distributionschefer.
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Segregerade arbetsmarknader i Stockholm,
Sverige, Europa och världen
Könssegregeringen på arbetsmarknaden i Stockholm och Sverige är svår att jämföra
med segregeringen i andra länder. Detta trots att merparten av västvärldens länder i
teorin använder snarlika klassificeringssystem. Det svenska SSYK, är liksom klassi
ficeringssystem runt om i världen, baserade på ILO:s internationella system för
yrkesklassificering, ISCO-88. Det som gör det svårt att göra jämförelser mellan
länder är att olika länder har tolkat delar av klassificeringssystemet olika. Den analys
som går att göra är att i stället för att titta på könsfördelningen inom enskilda yrken,
studera hela arbetsmarknaden samlat.
Ett problem är också att de olika segregeringsindex som används för att jämföra
segregeringen mellan olika platser (exempelvis Duncans olikhetsindex) genom sin
konstruktion indikerar att länder där en liten del kvinnor förvärvsarbetar är mindre
segregerade. Detta trots att kvinnor i många fall utför samma arbete som i andra
länder – men obetalt i hemmet, där de inte omfattas av statistiken (Löfström SOU
2004:43).

Sammanfattning
I detta kapitel har den primära, den vertikala och den horisontella könssegregeringen
för Stockholms län beskrivits. 68 procent av arbetsmarknaden är horisontellt
segregerad. Detta är emellertid mindre än såväl situationen i Göteborg och Malmö,
som den i riket i stort. Även den vertikala segregeringen är i mindre utsträckning ett
problem i Stockholms län relativt jämförelseområdena.
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Varför är arbetsmarknaden
könssegregerad?
I detta kapitel ges förklaringar till varför könssegregering uppstår. En sådan orsaksanalys är betydelsefull, eftersom framtida åtgärder i sammanhanget bör ta sin utgångspunkt i en förståelse för de faktorer som ligger till grund för den könsuppdelade
arbetsmarknaden. Hur orsakerna till den segregerade arbetsmarknaden betraktas får
också betydelse för hur kostnader och intäkter till följd av segregeringen ska betraktas.
Det finns en rad olika teorier, vilka syftar till att förklara uppkomsten av könssegregering. Det är fruktbart att systematisera dessa orsaksförklaringar utifrån en
modell bestående av förklaringsfaktorer på olika nivåer; bakomliggande och kontextuella förklaringsfaktorer.
Bakomliggande förklaringsfaktorer tydliggör på ett övergripande plan varför könssegregering uppstår. Med andra ord är bakomliggande förklaringsfaktorer
sådana som förklarar hur det kommer sig att arbetsmarknaden över huvud taget är
könssegregerad. Bakomliggande faktorer kan betraktas som relativt svårföränderliga
i tid och rum (Hadenius et al, 2006).
Kontextuella förklaringsfaktorer diskuterar problematiken utifrån faktorer i
en specifik omgivning/kontext, vilket påverkar graden av segregering. I den aktuella
studien där fokus ligger på könssegregering i Stockholmsregionen blir följande frågeställningar intressanta att studera:
•

Varför har Stockholm en mindre könssegregerad arbetsmarknad än övriga
Sverige generellt och de andra storstadsregionerna i Sverige specifikt?

•

Varför skiljer sig könssegregeringen i Sverige från den i övriga Europa?

För att få en så heltäckande bild av segregeringens orsaker som möjligt är därför både
bakomliggande och kontextuella orsaksförklaringar relevanta, då de bidrar med kompletterande perspektiv och förklaringsfaktorer. Den grad i vilken arbetsmarknaden är
segregerad kan förklaras dels utifrån kunskap om de grundläggande mekanismer som
möjliggör förekomsten av en könssegregerad arbetsmarknad, dels utifrån kunskap
om mer specifika faktorer som förklarar skillnader i könssegregering.
De bakomliggande och mellanliggande variablerna bör inte betraktas som separata orsaksförklaringar. Detta eftersom det faktiska utfallet beror på en interaktion
dem emellan. Detta resonemang visas enligt följande:
Figur 3. Relationen mellan bakomliggande och kontextuella faktorer samt utfall

Utfall
Bakomliggande faktor

T.ex. fria rationella val
En viss grad av
könssegregering

Kontextuell faktor

T.ex. arbetsmarknadens
struktur
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Nedan redogörs för ett urval av teoribildningar, vilka har betonats i de intervjuer och
dokumentstudier som vi har genomfört. Den fortsatta dispositionen kommer att utgå
från kategorierna bakomliggande och kontextuella faktorer. Det bör dock nämnas att
vi inte har för avsikt att föra resonemang kring och bedöma teoriernas förklarings
värde då detta skulle kräva en mer omfattande studie. I stället konstaterar vi att
samtliga teorier potentiellt bidrar till en ökad förståelse för varför arbetsmarknaden
är könssegregerad.

Bakomliggande faktorer
Utifrån dokumentstudier och intervjuer, har en rad olika, bakomliggande perspektiv
kunnat identifieras. En intervjuperson påpekar att skillnader i biologiska och fysiska
förutsättningar kan ligga till grund för könssegregeringen på arbetsmarknaden
medan en annan intervjuperson anser det vara mer troligt att preferenser skapas i en
social kontext. Deras två perspektiv kan ses som representativa för varsin teorietisk
skola vad gäller de bakomliggande faktorerna. Diskussionen kring orsakssamband
kategoriseras nämligen ofta, och även i det här fallet, enligt två huvudlinjer, vilka är
(a) individers förmåga till rationella val respektive (b) normerande samhällsstrukturer. Teorier i enlighet med dessa perspektiv är relevanta för såväl horisontell som
vertikal könssegregering.
De som betraktar segregeringen som ett resultat av normerande samhällsstrukturer menar att individer har begränsade valmöjligheter, som beror på ett visst kön.
Dessa samhällsstrukturer brukar betecknas som en genusordning. Teorier om rationella val har det gemensamt att de menar att könssegregeringen uppstår därför att
män och kvinnor träffar könstypiska val när de aktivt och medvetet söker maximera
sin nytta utifrån rationella kalkyleringar och överväganden.
Diskussionen nedan kommer att utgå från de två huvudlinjerna. Mer specifika
teoribildningar som lyfts upp i intervjuer och studerade dokument, exemplifieras
inom ramen för varje perspektiv. I flera fall bär teorierna inslag av både rationella val
och normerande samhällsstrukturer. I dessa fall har vi behandlat teorin i samband
med det perspektiv som vi anser bäst fångar kopplingen till den könssegregerade
arbetsmarknaden.

Teorier om normerande samhällsstrukturer
Förklaringsmodeller som har sin utgångspunkt i samhälleliga strukturer exemplifieras här genom teorier med fokus på ett historiskt, maktorienterat perspektiv samt
teorier som fokuserar på hur föreställningar och normer om kön styr individers
handlingar.

Segregeringen som en förlängning av historien då kvinnor var
utestängda från arbetsmarknaden
Inom ramen för den strukturalistiska teoribildningen finns forskare som betraktar
problematiken utifrån ett historiskt och maktorienterat perspektiv. För att exempli-
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fiera har Yvonne Hirdman (2003) poängterat att kvinnan under lång tid varit underställd mannen, något som kanske tydligast visas i den civilrättsliga lagstiftningen.
Enligt denna lagstiftning betraktades den gifta kvinnan så sent som för 80 år sedan
fortfarande som omyndig. Hirdman menar vidare att samma krafter och strukturer
som för hundra år sedan gjorde att kvinnor betraktades som omyndiga, även i dag
begränsar kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.
Detta resonemang kan sammanfattas på följande vis: i och med inträdet på arbets
marknaden sattes kvinnan i ett så kallat ”extra rum” – där arbetsuppgifterna inte
inkräktade på männens och där lönerna var avsevärt lägre – och genom att arbetsuppgifterna genusordnades och genusvärderades skapades den könssegregering som
vi fortfarande ser i dag.
Detta resonemang omfattar såväl horisontell som vertikal könssegregering.

Föreställningar om att manlighet och kvinnlighet
påverkar yrke och position
En viktig komponent i den strukturalistiska teoribildningen är förekomsten av
styrande normer i samhället. Den s.k. social role-teorin poängterar att normer består
av två komponenter. Den ena är deskriptiva normer, vilka är gemensamt delade
föreställningar om vad en grupp är. Den andra komponenten är preskriptiva normer,
vilka är föreställningar om vad en grupp idealt borde göra (Eagly, 1987). Dessa normer finns i alla delar av samhället, vilket gör att även normer som inte direkt handlar
om arbetslivet kan få konsekvenser för arbetsmarknaden. Till exempel påverkar
utbildning och familjeliv i hög utsträckning situationen på arbetsmarknaden. Dessa
tankemönster, som grundas av våra sociala erfarenheter, finns enligt dessa teoretiker
inristade i varje människa och bestämmer handlingsmönster och värderingar. Eagly
poängterar vidare att om individen inte lever upp till den roll som överensstämmer
med det egna könet, så riskerar hon/han att både inför sig själv och andra inte ses
som en lika bra kvinna/man. Ofta beskrivs män som kontrollerande och självsäkra.
Andra egenskaper som hör samman med manlighet är att vara ambitiös, aggressiv,
oberoende och dominant. Kvinnliga egenskaper handlar däremot om att bry sig om
andra, vara hjälpsam, snäll, sympatisk, omvårdande och relationsinriktad. Dessa
föreställningar kan kopplas samman med en viss typ av yrke eller en viss position
inom en organisation.
Social role-teorin förklarar den horisontella segregeringen på så sätt att människor väljer könstypiska arbeten utifrån en önskan om att leva upp till normen om
det egna könet. Detta eftersom ett avvikande beteende riskerar att ge upphov till en
negativ särbehandling och ett ifrågasättande av den egna personligheten.
Gonäs, Plantenga och Rubery (1999) förklarar den horisontella könssegregeringen
utifrån samhälleliga normer på ett något annorlunda sätt. Enligt dem bidrar den
kvinnliga, omvårdande och relationsinriktade normen till att kvinnorna har huvudansvar för hem och barn. En konkret följd av detta är att kvinnor med barn tenderar
att arbeta deltid, medan män med barn lägger ner mer tid än tidigare på sitt arbete.
Enligt ekonomisk teoribildning påverkas de val en person gör på arbetsmarknaden
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i stor utsträckning av vilken förmåga till arbete den personen bedömer sig ha. Detta
påverkas i sin tur av ansvaret hemma, enligt principen att om man är projektledare
hemma kanske man inte orkar vara det på jobbet också (intervju). Deltidsarbete
är, i ett nästa steg, vanligast inom vissa typer av branscher. Detta innebär att kvinnor oftare än män söker sig till dessa sektorer, t.ex. till servicesektorn. Motsvarande
resonemang kan appliceras på den vertikala segregeringen, där huvudansvar för hem
och barn lämnar mindre utrymme för att klättra i karriären.
På motsvarande sätt kan social role-teorin förklara den vertikala segregeringen.
När en kvinna går in i en chefsposition uppstår en rollkonflikt, vilken förklaras enligt
följande: En kvinnlig chef förväntas leva upp både till chefsrollen – som är manligt
märkt – och till den kvinnliga könsrollen. Kvinnliga chefer bedöms på grund av dessa
normer annorlunda än sina manliga kollegor. En generell uppfattning är att kvinnliga
chefer har färre ledaregenskaper, vilket härstammar från normerna om hur kvinnor
bör vara, jämfört med normerna om hur en chef bör vara. Om den kvinnliga chefen
trots detta lever upp till mer typiska ledarattribut, så bedöms de som sämre än hos en
man, eftersom hon då inte lever upp till normerna om hur en kvinna bör vara. (Eagly
& Karau 2002)
Det finns också forskare som visar på att enkönade grupper i form av män på
beslutsfattande positioner bidrar till att återskapa och förstärka föreställningen
om chefsrollen som ett manligt attribut. (SOU 2003:16) En förklaring till detta kan
vara manliga chefers knappa erfarenhet av att samarbeta med kvinnor på samma
nivå. Detta ligger till grund för en frikoppling mellan föreställningar om kvinnor och
föreställningar om ledarskap. Missuppfattningarna om kvinnors inkompetens och
bristfällighet kunde således leva vidare i dessa homogena sammanhang utan att de
aktuella fördomarna kontrasterades gentemot faktiska erfarenheter. Även direkt diskriminering, där ett kön (oftast kvinnor) av olika anledningar medvetet missgynnas
kan förklara svårigheter för kvinnor att ta sig in på ledande positioner. (SOU 1994: 3)

Teorier om rationella val
Teorier som har sin utgångspunkt i rationella val exemplifieras här genom teorier
som tar utgångspunkt i kvinnors och mäns olikheter i preferenser och förmågor samt
teorier som menar att män och kvinnor fattar rationella val utifrån de olika förutsättningar som samhällsstrukturer ger dem.

Män och kvinnor har olika preferenser och förmågor
Bland dem som har individens rationella val som utgångspunkt finns forskare som
hävdar att män och kvinnor i grunden har olika intresse för olika utbildningsområden, d.v.s. för utbildningens innehåll. Män attraheras enligt dessa teorier framför
allt av teknik och kvinnor av vård/omsorg. Denna preferensskillnad leder i sin tur till
att arbetsmarknaden får en polariserad karaktär. Skillnader i förmåga, t.ex. fysisk
styrka, kan också ses en viktig förklarande faktor till att arbetsmarknaden inte är helt
könsintegrerad.
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En besläktad förklaring är att flickor och pojkar under skolåren utvecklar olika skicklighet och kompetens i olika skolämnen och att deras lämplighet samt komparativa
fördelar i olika ämnen fäller avgörandet vid deras val av utbildnings-/arbetsinriktning (Jonsson, 2004).
De teorier som utgår från skillnader i preferenser och förmågor har störst förklaringsvärde vad gäller horisontell segregering.

Kvinnor och män belönas olika för samma val
Utifrån de förutsättningar som finns på dagens arbetsmarknad kan en persons
rationella val också påverkas av en redan existerande könssegregation (Jfr Widmalm
2004).
Kopplat till horisontell segregering innebär teorin att könstypiskt respektive
icke könstypiskt arbete ger fördelar eller nackdelar kopplade till dominansen av ett
bestämt kön. Teorin ger dock inget svar på hur segregeringen ursprungligen har
uppstått. Intervjustudier har visat på fördelar såväl som nackdelar för personer som
väljer ett yrke som bryter mot traditionella könsmönster. Män som arbetar i kvinno
dominerade yrken visar exempelvis på följande nackdelar; att man blir ifrågasatt i
yrkesvalet samt att maskuliniteten betvivlas. Vanliga strategier för att hantera bristande maskulinitet är att kanalisera och specialisera yrket för att det ska uppfattas
som mer manligt (Lupton: 2006).
Fördelar som män i kvinnodominerade yrken nämner är exempelvis snabbare
befordran, det vill säga glashissen, samt att män oftare har högre lön än de kvinnliga
kollegorna. Konkurrensen i kvinnodominerade yrken upplevs av männen dessutom
som lägre. På så sätt förstärker den horisontella segregeringen i nästa steg också den
vertikala segregeringen.
De för- och nackdelar som nämnts kan tydligt kopplas till ett strukturellt perspektiv där de förutsättningar utifrån vilka män och kvinnor gör sina val till stor del
skapas av de normerande strukturer som beskrivits ovan.

Familjens sammansättning gör könstypiska val rationella
Rothstein (2007) presenterar en annan förklaring till hur kvinnor och män i heterosexuella parrelationer genom kortsiktiga rationella val befäster mannens starkare,
vertikala position på arbetsmarknaden. Utgångspunkten här är att kvinnor i genom
snitt är cirka tre år yngre än sin manliga partner, vilket medför att mannen ofta
från början står starkare på arbetsmarknaden, alternativt har kommit längre i sina
studier.
När det så blir dags för paret att skaffa barn och ta ut föräldraledighet är det vanligast att mannen har en högre lön än kvinnan. Med de ekonomiska påfrestningar det
innebär att skaffa barn blir det logiska valet att mannen satsar på arbete och inkomst
medan kvinnan tar huvudansvar för familjen, och en större del av föräldraförsäkringen. Därmed har mannens ursprungliga försprång på arbetsmarknaden ökat
något. Vid nästa barn är därför vinsten av att kvinnan tar huvuddelen av ledigheten
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än större. Att kvinnan är hemma för vård av sjukt barn, arbetar deltid och så vidare
är därmed också ekonomiskt rationellt för familjen. Slutligen har den ursprungliga
relativt lilla skillnaden växt till att påverka parets yrkesliv i stor utsträckning.
I första hand siktar resonemanget på kvinnors och mäns karriär- och löneutveckling, d.v.s. den vertikala segregeringen.

Kontextuella faktorer
Nedan följer en redovisning av ett antal kontextuella faktorer som i intervjuer och
dokument lyfts fram som betydelsefulla för hur segregerad arbetsmarknaden är. Få
empiriska studier har dock genomförts på denna nivå. De förklaringsvariabler som
ger oss kunskap om varför könssegregeringens omfattning skiljer sig åt på olika platser i Sverige och i världen är sammanställda utifrån tillgängligt material.

Utbildningsnivå
I regioner där befolkningen har en hög utbildningsnivå finns en resurs som är viktig
för näringslivsstrukturen, nämligen högutbildad arbetskraft. Ett stort utbud av högutbildad arbetskraft lockar till sig företag som använder denna resurs intensivt i sin
produktion. Eftersom yrken som kräver en hög utbildningsnivå generellt sett är mer
könsintegrerade än yrken med lägre krav på utbildning kan en högutbildad befolkning bidra till att segregeringen på arbetsmarknaden minskar. (SOU 2007:25)
Valet av utbildning, vad gäller både nivå och inriktning påverkas i hög grad av individens familjebakgrund. Detta gäller i högre grad män än kvinnor och i högre grad
svenskfödda än utrikes födda. Ett annat mönster är att familjebakgrundens påverkan
minskar med nivån på utbildning. (SOU 2008:69) Att familjebakgrunden spelar
en viktig roll för individernas utbildningsval tyder på att det finns en långsiktighet i
skillnaderna i utbildningsnivå, dvs. att utbildningsstrukturen överförs från en äldre
generation till en yngre.
Individernas utbildningsnivå är främst kopplad till den horisontella segre
geringen.

Arbetsmarknadens struktur
Hur arbetsmarknaden ser ut i en region är en annan central kontextuell faktor som
påverkar graden av segregering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens storlek,
efterfrågan på arbetskraft, graden av rörlighet på arbetsmarknaden samt förändringstrycket är faktorer som påverkar förutsättningar för en integrerad respektive
segregerad arbetsmarknad. På en dynamisk arbetsmarknad där människor är rörliga
och utbud och efterfrågan är stora blir ”kostnaden” för ett felaktigt utbildnings- eller
yrkesval relativt sett begränsad. Ett val som individen ångrar kan lättare göras om
utifrån alla möjligheter i regionen. På en arbetsmarknad där alternativen för både
arbetsgivare och arbetstagare är begränsade kan däremot kostnaderna upplevas som
större. Beredvilligheten hos kvinnor och män i en region att välja otraditionellt, att
göra inbrytningar i nya yrken, näringar och branscher, kan på så sätt vara samman-
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kopplad med arbetsmarknadens struktur. En arbetsmarknad som domineras av ett
fåtal traditionellt könsuppdelade yrken (t.ex. många industrier) bidrar särskilt till en
omfattande segregering på arbetsmarknaden.
I Stockholmsregionen är arbetsmarknaden större och bredare än i resten av
landet. Dessutom är förändringstrycket större. Både bland arbetstagare och arbetsgivare uppmuntras man att vara rörlig och mer benägen att prova något helt nytt
när utbudet av arbetskraft är högt. Slutligen finns inte heller många industrier och
andra traditionellt könsuppdelade yrken. Sammantaget innebär det att strukturen på
arbetsmarknaden i Stockholms län troligtvis är en del av förklaringen till att segregeringen är mindre än i resten av landet. (Löfström SOU 2004:43 och intervju)
Resonemanget är i första hand applicerbart på den horisontella segregeringen.

Välfärdstjänster
I ett europeiskt perspektiv är tillgången till välfärdstjänster inom vård- och omsorgsområdet en viktig faktor som påverkar segregeringen. Däremot har välfärdstjänsternas utformning mindre förklaringsvärde vid en analys av skillnaderna inom Sverige,
då regionala skillnader är begränsade.
I och med att välfärden byggdes ut i Sverige, så professionaliserades många av de
arbetsuppgifter som kvinnor tidigare hade gjort på en obetald basis. Detta skapade
en arbetsmarknad som många kvinnor sökte sig till. Denna utveckling gav vidare den
enskilda kvinnan ett större samhälleligt stöd i att yrkesarbeta. Det är t.ex. betydligt
enklare att ha ett yrke om det finns tillgång till en väl utbyggd barnomsorg. Med en
välutbyggd social infrastruktur kan därför även de personer som har barn förvärvs
arbeta.
En generell välfärd är en viktig aspekt av den svenska modellen. Detta tas ofta upp
som en förklaring till att Sverige har en, jämfört med andra europeiska länder, omfattande segregering på arbetsmarknaden, såväl horisontellt som vertikalt. (Intervju, jfr
Nermo 2004)
Gällande den horisontella segregeringen är logiken att de kvinnor som i andra
länder arbetar obetalt i hemmet inte inkluderas i statistiken, medan de kvinnor som i
Sverige genomför samma typ av arbetsuppgifter inkluderas i arbetsmarknadsstatistiken. Med ett sådant perspektiv kan den omfattande horisontella könssegregeringen i
första hand förklaras av ett högt kvinnligt deltagande i arbetslivet.
Vad gäller den vertikala segregeringen har en utbyggd välfärd effekten att kvinnor i lägre utsträckning tvingas välja mellan familj och karriär. Det främsta skälet till
detta är att det socialpolitiska systemet erbjuder bättre möjligheter till att kombinera
förvärvsarbete och familj, vilket med rådande arbetsdelning inom familjen naturligtvis främst drabbar kvinnor.
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Könssegregeringens kritiska situationer
Hur stor segregeringen på arbetsmarknaden är kan, som ovan nämnts, förklaras med
en kombination av de bakomliggande och kontextuella faktorerna. I en viss omgivning kan de bakomliggande faktorer som skapar segregering finnas i större eller
mindre utsträckning. Exempelvis kan normer kring manlighet och kvinnlighet vara
olika starka i olika regioner. På samma sätt kan arbetsmarknaden eller befolkningssammansättningen i en viss omgivning se olika ut, vilket också påverkar graden av
segregering.
De bakomliggande och kontextuella faktorer som påverkar graden av segregering
får genomslag via val vid vissa situationer och via vissa aktörer. De aktörer som i
slutändan fattar de konkreta beslut som avgör segregeringen på arbetsmarknaden är
arbetsgivare och arbetstagare. Dessa personer agerar i sin tur i vissa konkreta situationer. En beskrivning av de viktigaste situationerna och tydliggörande resonemang
om hur de bakomliggande och kontextuella förklaringsfaktorerna verkar i dessa
redovisas nedan.

Individens val av utbildningsinriktning
En del av segregeringen på arbetsmarknaden avgörs redan när individen gör sitt val
av utbildning. Vid det tillfället finns generellt sett inga diskriminerande strukturer,
dvs. ingången till en viss utbildning är relativt neutral och bygger i de flesta fall inte på
subjektiva uppfattningar om en persons lämplighet. (Intervju) I stället kan skillnaderna handla om rationella val utifrån skilda preferenser eller förmågor alternativt
om föreställningar om en yrkesidentitet eller tradition och vana inom familjen.

Individens val av familjesituation/hemsituation
De val som individer gör på arbetsmarknaden påverkas enligt många teorier av situationen i hemmet (se ovan). Därför blir valet av familjesituation också en central situation där bakomliggande och kontextuella faktorer kan påverka segregeringen. De val
som görs gällande familjesituation/hemsituation är dock sällan medvetet kopplade
till arbetsliv och karriär. I stället tenderar familjesituationen att sätta ramar för valen
i yrkeslivet. Hur begränsande dessa ramar blir beror bland annat på tillgången till välfärdstjänster såsom barnomsorg och tillgången till flexibla arbeten för både kvinnor
och män. Genom dessa kontextuella faktorer får en könstypisk familjesituation olika
stort genomslag i individernas yrkesliv.

Individens val av bostadsort
Studier kring män och kvinnors pendlingsmönster visar att bostadsort påverkar faktorer kopplade till könssegregeringen. Män och kvinnor pendlar olika mycket vilket
innebär att de nyttjar regionförstoringen olika mycket. När männen pendlar får de
tillgång till en större arbetsmarknad och ökade karriärmöjligheter. Detta avspeglar
sig i inkomsteffekten av regionförstoring som är tre gånger högre för män än för kvinnor. (RTK, Arbetsrapport)

Män och kvinnor i utbildning och arbete 45

Barnfamiljer tenderar att bosätta sig nära kvinnans arbete. Kvinnor arbetar oftare
deltid och tar ett större ansvar för familjen. Vid sidan om ansvaret för familjen innebär också det faktum att kvinnor i högre grad är anställda i offentlig sektor med lägre
löner att det är mindre lönsamt för dem att pendla, vilket i sin tur begränsar deras
möjligheter att dra nytta av regionförstoringen. På så sätt förstärks också arbetsmarknadens segregerande mekanismer genom individens val av bostadsort.

Individens val av fritid
Tidsanvändningen skiljer sig mellan män och kvinnor. Över veckans alla dagar arbetar kvinnor och män lika mycket – ca åtta timmar om dagen. Kvinnor arbetar emellertid lika mycket betalt som obetalt, medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som
obetalt. Kvinnor tar således ett större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet än
män även om den totala arbetsinsatsen i tid är densamma. (RTK, Arbetsrapport) Det
är rimligt att anta att detta både är en konsekvens av och en förklaring till varför kvinnor i högre grad än män återfinns inom sektorer med reguljärt deltidsarbete. Valet av
fritid bidrar på så sätt till att förstärka segregeringen på arbetsmarknaden samtidigt
som den kan ses som en konsekvens utav den.

Individens val av arbete
Den situation där individen mest direkt gör val som kan bidra till segregeringen på
arbetsmarknaden är vid val av arbete. Individen väljer att söka sig till en viss bransch,
arbetsgivare och karriärnivå samt till vissa arbetsuppgifter. Vilket arbete en individ
söker sig till kan, som vi visat ovan, avgöras av rationella val utifrån intressen och
förmågor, och/eller påverkas av normskapande strukturer i samhället. Vidare påverkas valen av den situation individen befinner sig i när det gäller arbetsmarknadens
struktur, individens utbildning samt individens privatliv och hemsituation.

Arbetsgivarens val vid anställning och befordran
Hittills har vi talat om val som görs av arbetstagande individer. Även arbetsgivare gör
i olika situationer val som får konsekvenser för segregeringen på arbetsmarknaden.
Det är främst vid rekryteringsförfarandet och när personer befordras som arbetsgivarnas val kan skapa segregering. Exempelvis kan könsstereotypa föreställningar
om vem – vilket kön – som passar för ett visst arbete eller en viss position i dessa
situationer göra att kvinnor eller män strukturellt missgynnas. (Intervju) I vilken
utsträckning dessa uppfattningar tillåts avgöra rekryteringen eller befordran beror
bland annat på hur arbetskraftsutbudet ser ut och andra aspekter av arbetsmarknadens struktur.
Bygren och Kumlin (2005) belyser orsaker till organisatorisk (horisontell) könssegregering – den huvudsakliga förklaringen står att finna i karaktären hos den pool
av personer som finns tillgänglig att rekrytera ifrån. En organisation kommer att bli
manligt eller kvinnligt dominerad om de yrkeskategorier som organisationen rymmer är manligt eller kvinnligt dominerade. Enligt författarna är könsintegrering av
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yrken således en förutsättning för att uppnå organisatorisk könsintegrering av yrken.
Detta understryker att valet av utbildning är en avgörande situation i skapandet av
den könssegregerade arbetsmarknaden.
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Ekonomiska konsekvenser av en
könssegregerad arbetsmarknad
Som framgår av tidigare kapitel är arbetsmarknaden i Stockholms län och i Sverige
könssegregerad. Att arbetsmarknaden är segregerad i stället för integrerad får konsekvenser för samhället, dess individer och organisationer. Det är dessa konsekvenser
som kommer att belysas i detta kapitel. Närmare bestämt ligger fokus på ekonomiska
konsekvenser, dvs. kostnader och intäkter som finns på olika nivåer i samhället. Det
finns ett flertal studier som berör ekonomiska konsekvenser av en bristande jämställdhet i samhället, för vilken en könssegregerad arbetsmarknad kan sägas utgöra
en aspekt.7 I denna studie har emellertid perspektivet renodlats till att endast fokusera på ekonomiska konsekvenser av den könssegregerade arbetsmarknaden.
Fokus ligger på monetära kostnader och intäkter. Det finns konsekvenser av den
könssegregerade arbetsmarknaden som inte är av monetär art – ett yrkesval kan
sanktioneras av personens omgivning beroende på om det följer de samhälleliga normernas och traditionernas föreskrifter. Dessa konsekvenser ligger inte inom denna
rapports ambition att beskriva och värdera.
De ekonomiska konsekvenserna presenteras utifrån ett individ-, organisationsoch samhällsperspektiv. Före denna presentation är det viktigt att tydligt fastställa
vad som egentligen avses med ekonomiska konsekvenser.

Vad är ekonomiska konsekvenser?
Vanligtvis förstås en kostnad som något man måste betala – en räkning för en person
eller en avgift för ett företag. Det är således något som innebär att någon blir av med
pengar. Omvänt är en intäkt något som innebär att någon får pengar. För denna
studie är en annan syn på kostnader central – nämligen förståelsen av kostnader som
uteblivna intäkter, och omvänt, intäkter som uteblivna kostnader.
Kostnader som uteblivna intäkter kan förstås enligt begreppet alternativkostnad,
ett begrepp som används för samhällsekonomiska kalkyler. Med alternativkostnad
menas att det finns en kostnad förknippad med beslut, då ett beslut att använda
resurser på ett sätt innebär att man samtidigt måste avstå från att använda dem på
andra sätt. Alternativkostnad är det intäktsöverskott som man går miste om genom
att välja ett visst alternativ. Beräkningar av alternativkostnader är något som används vid bedömningen av olika beslutsalternativ. Detta resonemang fungerar under
förutsättning att de aktuella alternativen är ömsesidigt uteslutande – d.v.s. att det
inte är möjligt att välja båda alternativen samtidigt.
I denna rapport är det utifrån detta begrepp relevant att undersöka vad det skulle
ha inneburit om resurserna (män och kvinnor) fördelats annorlunda. Blir arbetsmarknaden mer könsintegrerad och mindre segregerad? Vad går vi miste om?

7

Se till exempel SOC/338 ”Links between gender equality,
economic growth, and employment rates” och Smith, Mark
& Bettio, Francesca (2008), ”Analysis Note: Economic case for
gender equality”.
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Vilken typ av ekonomiska konsekvenser kan
segregeringen medföra?
För att få en uppfattning om inom vilka områden ekonomiska konsekvenser av könssegregeringen på arbetsmarknaden uppstår jämfört med alternativet, en könsintegrerad arbetsmarknad, kommer de områden som i vår intervjuundersökning framhållits
som centrala att presenteras. När dessa områden är kartlagda förs ett resonemang
kring hur dessa relaterar till de tidigare presenterade orsaksförklaringarna samt hur
de relaterar till situationen i Stockholms län.
Beroende på vad man ser som bakomliggande faktorer till könssegregeringen
varierar de kostnader som det är relevant att tala om på ett individ-, organisationsoch samhällsplan.
Ser man könssegregeringen som ett resultat av skilda förmågor mellan män och
kvinnor är det inte relevant att tala om ekonomiska konsekvenser överhuvudtaget,
eftersom arbetsmarknadens struktur då speglar en naturlig ordning. Ser man orsaken till segregeringen som ett resultat av enskilda individers fria val är det relevant
att tala om den alternativkostnad som de drabbar kvinnor som är ofrivilligt deltidsarbetande. Utbildning och yrke är valda på rationella grunder och med vetskap
om löneläget, men individen drabbas av en struktur inom den sektor de har valt att
arbeta inom som de inte kan påverka. Ser man könssegregeringen som en konsekvens av samhälleliga strukturer är det relevant att tala om alternativkostnader för
kvinnor utifrån det lägre löneläget och kostnader för deltid. Detta eftersom det inte är
kvinnorna som fritt har valt sin utbildnings- och yrkesvana, utan har hänvisats dit av
samhälliga strukturer och traditioner.
De ekonomiska konsekvenser som presenterats ovan på organisations- och
samhällsnivå uppstår endast i det fall man ser könssegregeringen som ett resultat av
normerande samhällsstrukturer.
Det råder stor enighet bland de personer som intervjuats som underlag för denna
rapport att en mätning av kostnaderna för den könssegregerade arbetsmarknaden
inte är görlig. Den skulle vila på alltför många antaganden och därför förs ett generellt resonemang kring olika ekonomiska konsekvenser, och detta är utgångspunkten
för detta kapitel.

Ekonomiska konsekvenser på individnivå
De ekonomiska konsekvenser som kan härledas till den könssegregerade arbetsmarknaden på individnivå finns inom två huvudsakliga områden, nämligen löneskillnader
och skillnader i arbetstid. På individnivå är det tydligt att kostnaderna drabbar kvinnor och män olika.

Löneskillnader mellan män och kvinnor
Det existerar en strukturell skillnad mellan kvinnor och män avseende löner. Medlingsinstitutet (2009) har i en nyligen utkommen rapport analyserat löneskillnaden
mellan kvinnor och män och slutsatsen är att kvinnor, i genomsnitt, hade 84,2
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procent av mäns lön under 2008. Om hänsyn tas till både individrelaterade faktorer
(ålder, utbildning) och arbetsrelaterade variabler (sektor, näringsgren, företagsstorlek, tjänstgöringsomfattning och yrke), så är den oförklarade löneskillnaden mellan
män och kvinnor 5,8 procent. Könssegregering får således allvarliga konsekvenser på
det privatekonomiska planet. Detta eftersom kvinnor tenderar att vara hänvisade till
arbeten med lägre lön och sämre utvecklingsmöjligheter (SOU 2004:43).
Av de olika faktorer som beaktas i Medlingsinstitutets undersökning, är det yrke
som ger det enskilt största bidraget till att förklara löneskillnaden mellan män och
kvinnor. Att män och kvinnor jobbar i olika yrken och att dessa yrken är förknippade
med olika lönenivåer är därför en viktig förklaring till att mäns och kvinnors löner
skiljer sig åt. Detta resonemang illustreras i diagram 16 nedan:
Diagram 16 - Förhållandet genomsnittlig lön och andel kvinnor inom ett yrke
(Källa: Bearbetning av data från SCB)

Diagrammet visar den generella trenden att ju högre andel kvinnor ett yrke har, desto
lägre är genomsnittslönen, något som kan tänkas relatera till det faktum att deltidsarbete är betydligt vanligare i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade (Medlingsinstitutet, 2009). Extremvärdena finns dock mellan måttligt segregerade yrken
med manlig dominans och måttligt segregerade yrken med kvinnlig dominans, där de
senare uppvisar den lägsta genomsnittslönen. Spridningen av genomsnittslönen per
yrke är dessutom större bland manligt dominerade yrken. Bland manligt dominerade
yrken finns således både lågt och högt betalda yrken, men bland kvinnligt dominerade yrken finns i princip bara lågt betalda yrken.
Dessa mönster kan, enligt en intervjuperson, möjligen förstås utifrån ett perspektiv om s.k. crowding-effekter. Detta innebär att eftersom kvinnor tenderar att arbeta
inom färre yrken än män, så uppstår ett stort och koncentrerat arbetskraftsutbud,
vilket påverkar lönesättningen negativt.
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Deltidsarbete
Vid sidan om löneskillnaden mellan män och kvinnor som kan kopplas till såväl den
horisontella som den vertikala könssegregeringen finns det en skillnad i arbetstid.
Den reguljära deltidssysselsättningen byggdes upp under 1960- och 1970-talen. Den
kom i huvudsak att beröra kvinnor. Deltidsarbete utgjorde den enda möjligheten
för kvinnor att komma ut i yrkesarbete på grund av att den sociala infrastrukturen
kring barnomsorg inte var fullt utbyggd och för att ansvaret i hemmet inte delades
lika. Kvinnligt dominerade sektorer såsom vård- och tjänstesektorn har av tradition
en högre andel deltidsarbetande än övriga, medan den är låg i traditionellt manliga
sektorer såsom industrisektorn. Det är nästan enbart kvinnor som deltidsarbetar
inom vård och omsorg, till allra största delen inom hälso- och sjukvård samt inom
hemtjänsten. Inom handeln utgjorde kvinnorna 1997 drygt 80 procent av de deltidsarbetande, jämnt fördelade mellan varuhus och specialbutiker. (SOU 1999:27) Av
det totala antalet personer som arbetade deltid 2002 utgjorde 77 procent kvinnor. 34
procent av samtliga yrkesarbetande kvinnor hade deltidsarbete (SOU 2004:43).
Vid sidan om de direkta ekonomiska konsekvenser som en deltidstjänst innebär får
den också andra indirekta negativa konsekvenser. Deltidsarbete leder till en lägre lön,
men den leder också ofta till en sämre arbetsmiljö med otrygghet och obekväma arbetstider. Det finns ett starkt samband mellan deltidsarbete och sjukskrivning (intervju).

Ekonomiska konsekvenser på organisationsnivå
I enlighet med resultaten av intervjuundersökningen kan de ekonomiska konsekvenser som relaterar till den könssegregerade arbetsmarknaden på organisationsnivå
sorteras inom tre huvudsakliga områden, nämligen kostnader som kan härledas till
hinder för breddning i rekrytering och befordran samt kostnader knutna till homogenitet i organisationer. Vid sidan om detta finns det även intäkter för en organisation
där löneläget kan hållas nere.

Hinder för breddning i rekrytering och befordran
Könssegregeringen kan få ekonomiska konsekvenser för organisationer vid rekrytering i situationer när det råder brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Man
kan tala om fyra typer av bristsituationer för en organisation (Richardson, 2007):
Nivå 1-brist – Det finns få personer som har en nödvändig kompetens som inte
redan använder den och tiden för utbildning av kompetensen är lång.
Nivå 2-brist – Det finns få personer som har en nödvändig kompetens som inte
redan använder den men tiden för utbildning av kompetensen är kort.
Bristande matchning – Det finns tillräckligt med personer med rätt kompetens
som inte redan använder den men de är inte villiga att söka anställning under
rådande villkor.
Kompetensglapp – Det finns tillräckligt med personer med rätt kompetens som inte
redan använder den men de saknar vissa egenskaper som arbetsgivaren finner viktiga.
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De olika typerna samlar alla tänkbara bristsituationer och de innebär olika stora
utmaningar att lösa. I ett normalfall kan arbetsmarknadens inneboende dynamik lösa
bristsituationer – när en brist uppstår ökar efterfrågan, vilket ökar lönerna, vilket i
förlängningen ökar attraktiviteten inom ett yrke. För en enskild organisation innebär
dock en bristsituation att den pool av personer som finns tillgänglig minskar, vilket
innebär ett tapp i kompetens. Denna minskning i kompetens kommer för den enskilde anställde innebära en löneökning, vilket motsvarar en kostnad för den enskilda
organisationen (Richardson 2007).
De olika typerna av bristsituationer drabbar en organisation på olika sätt. Nivå
1-brist är det allvarligaste hindret för tillväxt och expansion och här finns också den
potentiellt största risken för kostnader. Arbetsmarknaden kan hantera efterfrågan
på kompetens relativt väl i situationer som inte präglas av brist, men när utbudet på
arbetskraft minskar ökar risken för att den bristande matchningen mellan behov och
tillgång på kompetens blir kostsam för den enskilda organisationen. Att en organisa
tions kort- och långsiktiga behov av kompetens och av att rätt person verkar på rätt
plats inom en organisation möts är av stor vikt för organisationens effektivitet och
möjlighet till expansion. Intervjupersoner betonar att könssegregeringen i såväl
rekryterings- som befordranssituationer utgör ett tydligt hinder för en breddning av
kompetensbasen. Resultatet blir att tjänster inte tillsätts i den konkurrens som annars skulle ha funnits, att kompetensen följaktligen blir lägre än den kunnat vara i en
könsintegrerad arbetsmarknad samt att kostnaden för kompetens ökar.

Den bristande könsintegreringens konsekvenser
inom en organisation
Kostnader kan också uppkomma för organisationer enbart på grund av att den brister
i könsintegrering. Hur företags prestationer hänger samman med deras fördelning
mellan män och kvinnor i olika positioner är ett område som har studerats ingående.
I en aktuell svensk studie testas korrelation mellan könssegregering och överlevnadsgrad och tillväxt i företag. (Persson, Lindquist 2009) Resultaten visar att graden av
överlevnad är lägre bland mogna företag som är könssegregerade med en stor manlig
eller kvinnlig dominans bland de anställda. Rapporten visar på en potentiell kostnad
för en organisation med en horisontellt segregerad arbetskraft.
Det finns också studier som ger stöd åt tanken att en vertikal segregering medför
kostnader för enskilda organisationer. Smith, Smith och Verner visar i en dansk studie att företag med en hög andel kvinnor i höga chefspositioner uppvisar bättre ekonomiska resultat än organisationer med en vertikal segregering. Med hänsyn taget
för andra faktorer visar sig andelen kvinnor inom topp management ha signifikant
positiv påverkan på det ekonomiska resultatet (Smith, Smith och Verner, 20068).
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Författarna konstaterar att det även finns studier som inte
visar på samma resultat. Det är inte entydigt klarlagt att det
finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelser och
ledning. Problemet med homogenitet inom organisationer
har dock framhållits i intervjuer vilket motiverar att området
lyfts fram i denna studie.
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Intäkter på organisationsnivå
Vid sidan om kostnader och risk för kostnader för organisationer finns det också
inom vissa sektorer intäkter kopplade till den könssegregerade arbetsmarknaden.
Organisationer inom traditionellt kvinnliga sektorer kan gynnas på grund av det låga
löneläget. Det finns också positiva effekter för en organisation att utnyttja reguljär
deltid för att öka flexibiliteten i organisationen. Här är det tydligt att kostnader som
drabbar individer gynnar organisationerna inom vilka de verkar.

Ekonomiska konsekvenser på samhällsnivå
En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till en ökad konkurrenskraft och i förlängningen till en regions tillväxt. De ekonomiska konsekvenser som relaterar till
den könssegregerade arbetsmarknaden på samhällsnivå berör således framför allt
aspekter av arbetsmarknadens funktion. Utöver dessa faktorer finns konsekvenser av
könssegregeringen som påverkar en regions attraktivitet.

Arbetsmarknaden och den demografiska utmaningen
Könssegregeringen får på samhällsnivå konsekvenser för arbetsmarknadens dynamik. I ovanstående avsnitt berördes olika typer av brister och konsekvenserna för den
enskilda organisationen att inte kunna rekrytera. Arbetsmarknaden kan ofta själv
hantera bristsituationer, men könssegregeringen minskar denna dynamik. Till detta
kommer en demografisk utveckling som i sig innebär en utmaning för den framtida
arbetsmarknaden och matchningen mellan utbud och behov av kompetens.
Den ökade livslängden i kombination med stora födelsekullar under 1940-talet
kommer att innebära att Sverige i framtiden får en allt större andel äldre i befolkningen. Till detta kommer även effekten av en ökad medellivslängd. Sedan början
av 1980-talet har den förväntade livslängden ökat med närmare fem år. 2006 var
den förväntade livslängden närmare 83 år för kvinnor och närmare 79 år för män.
Enligt SCB:s befolkningsprognos antas medellivslängden öka ytterligare framöver.
2050 förväntas medellivslängden vara 86,3 år för kvinnor och 83,8 år för män. (SOU
2007:25 Långtidsutredningen) Denna demografiska utveckling i riket kommer att
innebära utmaningar i termer av en framtida hotande brist på arbetskraft.
Som tidigare har nämnts försvagar en arbetsfördelning som starkt baserar sig på
könsuppdelning arbetsmarknadens dynamik och bidrar till att flaskhalsar uppstår i
fråga om arbetskraft samt försvårar avlägsnandet av dem. Andelen äldre i befolkningen ökar framöver, och även om de äldre successivt får en bättre hälsa kan den ökade
andelen äldre förväntas leda till att behoven av vård och omsorg ökar (SOU 2007:25
Långtidsutredningen). Bristen på arbetskraft inom en viss bransch (partiell brist),
exempelvis inom vårdsektorn, kan bli till ett hinder för eller fördröja den ekonomiska
tillväxten. Som framkommit i tidigare avsnitt finns det en risk för kostnader för en enskild organisation i och med att könssegregeringen begränsar möjligheten till breddning av kompetenspoolen i rekrytering och befordran. Detta problem återkommer på
aggregerad nivå som en partiell brist inom en viss bransch på samhällsnivå.
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Med en åldrande befolkning finns också risker för en generell brist på arbetskraft där
rekryteringsproblemen inte bara är isolerade till en bransch utan gäller samhället i
stort och i samtliga yrken och positioner oberoende av konjunkturella variationer.
Även i detta fall kan könssegregeringen bidra till kostnader på samhällsnivå eftersom
den begränsar arbetsmarknadens dynamik och förmåga att hantera matchningen
mellan utbud och efterfrågan på kompetens.
På samhällsnivå är det slöseri att individers förmågor inte används på ett optimalt sätt. Stark segregering i samhället begränsar individens yrkesval, eftersom den
som väljer sitt yrke eller jobb ofta inte ens överväger de yrken där representanter för
det egna könet är i minoritet, även om han/hon kunde ha den kunskap eller begåvning som krävs i yrket. Således går begåvningspotential till spillo samtidigt som den
förblir oanvänd. Detta gäller även i valet av utbildning. Vissa högskoleutbildningar
får färre sökande än de skulle kunna ha. Detta för med sig att urvalet utgår från en
mindre population vilket i sin tur kan leda till sämre kvalitet på studenterna och
sämre kvalitet på de färdigutbildade.

Regionens attraktivitet
Könssegregering kan anses problematisk, förutom utifrån arbetsmarknadens funktion, även därför att den är förknippad med ett flertal drag av ojämlikhet, av vilka det
största är lönen. Detta kan leda till en känsla av orättfärdiga skillnader mellan olika
grupper i samhället. Dessutom kan, om segregeringen är mycket stark, situationer
uppstå i vilka producenterna av vissa tjänster nästan enbart är av samma kön. Kunden kan uppleva detta som problematiskt och som en begränsning av valfriheten.
Slutligen leder könssegregeringen till en begränsning för individer och grupper av
livsval i termer av utbildning och yrkesinriktning. Sammantaget riskerar könssegregeringen, om en region inte förmår att hantera de problem som följer i dess spår, att
bidra till att en region förlorar i attraktivitet.

Ekonomiska konsekvenser i ett Stockholmsperspektiv
De ekonomiska konsekvenser av den könssegregerade arbetsmarknaden som drabbar
(och kommer att drabba) Stockholm är beroende av två faktorer – hur stor segregeringen är och hur väl regionen hanterar den demografiska utmaningen som ligger i en
åldrande befolkning. Det är också som har framgått ovan beroende på var man väljer
att följa konsekvenserna – på individnivå, på organisationsnivå eller samhällsnivå.
Stockholms arbetsmarknad är förhållandevis integrerad, men av den beskrivande
statistiken i kapitlet om den könssegregerade arbetsmarknaden framgår att två tredje
delar av arbetsmarknaden ändå kan klassas som segregerad. Utifrån ovanstående avsnitt
om områden där den könssegregerade arbetsmarknaden får ekonomiska konsekvenser
kan vi sluta oss till att könssegregeringen får konsekvenser på individplan för gruppen
kvinnor. Könssegregeringens begränsande effekter – såväl i termer av löneskillnader
och begränsning av möjlighet att välja arbetstid som i inskränkningen av alternativ kring
utbildnings- och yrkesval riskerar att leda till en minskad attraktivitet i regionen. Risken
för en minskad attraktivitet är också ett hot mot regionens utveckling och tillväxt.
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Vid sidan om detta finns kostnader som relaterar till arbetsmarknadens funktion och
könssegregeringens påverkan på arbetsmarknadens funktion på lokal och aggregerad nivå. Problemet med att könssegregeringen begränsar den pool av personer
som företagen rekryterar ur, uppstår när det råder en generell eller partiell brist på
arbetskraft.
Av Regionplanekontorets befolkningsprognos framgår att utmaningen med en
åldrande befolkning också gäller för Stockholmsregionen. Försörjningsbördan, som
visar på relationen mellan andelen av befolkningen som inte befinner sig i arbetsför
ålder och den arbetsföra befolkningen, ökar sedan 2003 i Stockholm.
Diagram 17 - Försörjningbördan i Stockholms län 1980–2017 (Källa: Bearbetning av data från
SCB)

Fram till 2017 beräknas den arbetsföra delen av befolkningen öka med 97 600 personer, men ökningen av antalet personer utanför den arbetsföra befolkningen beräknas
samtidigt öka med 129 500 personer (RTK 2008:1). Förändringen i demografisk
struktur kommer inte per automatik leda till en brist på arbetskraft, men den kan
bidra till en sådan situation.
Stockholmsregionen präglas av faktorer som gör segregeringen och sannolikt även
kostnaderna (och risken för framtida kostnader) för den mindre, t.ex. en arbetsmarknad som präglas av hög dynamik, hög utbildningsnivå hos befolkningen etc. Men om
det uppstår en situation med dålig matchning mellan behov och utbud av kompetens
kommer könssegregeringen bidra till att minska arbetsmarknadens dynamik. I dessa
fall kan också de negativa ekonomiska konsekvenserna av den könssegregerade
arbetsmarknaden som ytterst relaterar till organisationers möjlighet att rekrytera
komma att få betydelse för regionens tillväxt.
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Sammanfattning
Fokus i detta kapitel har varit att undersöka de ekonomiska konsekvenserna av att
arbetsmarknaden är könssegregerad.
Hur stora de samlade kostnaderna blir beror på 1) hur stor segregeringen är och
2) om konsekvenserna följs upp på individnivå, organisationsnivå eller samhällsnivå.
På individnivå är kostnaderna knutna till skillnader i löner och skillnader i deltidsarbete mellan män och kvinnor. På individnivå är det också tydligt att kostnaderna
drabbar kvinnor och män olika, där kvinnorna drabbas genom att traditionellt verka
inom låglöneyrken med en högre andel deltidsarbete.
På organisationsnivå uppstår kostnader relaterade till könssegregeringen framför
allt i koppling till bristande matchning mellan utbud och efterfrågan på kompetens
vid rekrytering och knutet till bristande heterogenitet internt i organisationerna. Det
förstnämnda uppträder i samband med bristsituationer på arbetsmarknaden, medan
den senare gäller samtliga segregerade organisationer oberoende av konjunktur.
På samhällsnivå kan segregeringen motverka utveckling och tillväxt genom
minskad produktivitet eftersom den begränsar arbetsmarknadens dynamik. Med en
kommande demografisk utmaning i form av en åldrande befolkning är det sannolikt
att kostnaden för en könssegregerad arbetsmarknad på samhällsnivå kommer att
öka. Vid sidan om detta innebär könssegregeringen en minskad attraktionskraft när
individers möjligheter begränsas av ojämlikheter i arbetslivet, både vad gäller möjligheter att välja yrke, men också av reguljär deltid och lägre lön inom vissa sektorer och
branscher som är traditionellt kvinnliga.
Stockholmsregionen präglas av faktorer som gör segregeringen och sannolikt även
kostnaderna mindre, men det gör inte regionen immun mot de utmaningar som härrör till en åldrande befolkning och den begränsning av livsval och möjligheter som en
könssegregerad arbetsmarknad för med sig.
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Den könsuppdelade utbildningen

Könsbundna utbildningsval och obalans i könsfördelning inom grundutbildningen på
högskola och universitet inverkar på arbetsmarknadens dynamik i och med att könsfördelningen i poolen av tillgänglig arbetskraft i stor utsträckning påverkar yrkens
och organisationers könsfördelning.
I detta kapitel ges en överblick av de faktorer som forskare för fram som förklaringar till att utbildning präglas av ojämn horisontell könsfördelning (härefter ojämn
könsfördelning).
Utgångspunkten är att en jämnare könsbalans inom den högre utbildningen –
alltså att andelen män och kvinnor är jämn – är ett viktigt inslag i ett helhetsarbete
för att göra utbildning könsintegrerad. Kartläggningen fokuserar således på den
kvantitativa fördelningen av män och kvinnor samt det arbete som görs för att påverka könsfördelningen. Detta arbete kan genomföras under rekryteringsarbetet mot
presumtiva studenter samt när väl studenter från det underrepresenterade könet har
gjort ett utbildningsval som inte är könsbundet.
Det betyder att de kvalitativa inslagen i lärosätenas helhetsarbete för att göra
utbildning könsintegrerad inte beaktas i studien. Till dessa insatser hör till exempel
utbildning eller särskilda pedagogiska grepp för personal eller studerande för att
stimulera och bidra till att jämställdhetspräglade synsätt, tillvägagångssätt och pedagogik genomsyrar den högre utbildningen.
Jämställdhetsarbetet på lärosäten bedrivs i relation till de olika dimensioner
av ojämn könsfördelning som präglar den högre utbildningen. EU:s direktorat för
forskning konstaterar att det inom utbildningssektorn föreligger könssegregering av
kvinnor på tre plan:
•

vertikal (kvinnoandelen är god i universitetens grundutbildningar, men sämre

•

”contractual” (män återfinns oftare på fasta forskartjänster medan kvinnorna

•

horisontell (kvinnor återfinns inom vissa områden men inte inom andra, t.ex.

högre upp i universitetens och högskolornas tjänstehierarkier),
oftare är knutna till forskningsinstitutioner på korttids- och deltidskontrakt),
inom biologi, vård och omsorgsutbildningar men inte inom fysik och dataprogrammeringsutbildningar).
De två första planen – vertikal och ”contractual” – är inte fokus för denna studie.
I stället inriktar sig studien på det tredje planet – den horisontella könsfördelningen.

Förklaringsfaktorer till könsbundna utbildningsval
Det finns en mängd olika förklaringsfaktorer inom forskningen till att kvinnor och
män väljer skilda utbildningsprogram eller skilda inriktningar på samma utbildningsprogram och att det därför finns en ojämn könsfördelning inom den högre
utbildningen. En vedertagen utgångspunkt hos många är att kvinnor och män har
samma möjligheter att utöva studier på alla vetenskapsområden, ta examen, ansöka
om tjänster och sträva efter de högsta positionerna i den akademiska tjänstehierarkin
(Högskoleverkets rapport 2005:41). Samtidigt finns dock omfattande forskning som
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påvisar att osynliga normer och värderingar påverkar individerna samt att kulturoch maktstrukturer genomsyrar akademin och hindrar en jämn könsfördelning
(till exempel Högskoleverket 2003 och 2008a).

En osynlig genusordning förklarar ojämn
horisontell könsfördelning
Förklaringsfaktorer till ojämn könsfördelning inom grundutbildningen och mellan
olika utbildningar är mindre omdiskuterad och utforskad än förklaringsfaktorer till
varför det finns ojämn vertikal och ”contractual” könssegregering inom den högre
utbildningen. I en promemoria från Delegationen för jämställdhet i högskolan
(2010) konstateras att det saknas forskning som anlägger ett genusperspektiv på den
horisontella könssegregeringen inom högskolan. Exempelvis saknas forskning om
studieval, studiemiljö och pedagogik ur ett genusperspektiv på utbildningar, samt
ytterligare forskning som gör jämförelser mellan utbildningar eller som jämför samma utbildning vid flera lärosäten ur ett genusperspektiv. Det saknas även studier av
förändringar över tid och forskning om könsbetingade studieval (Dahlerup 2010).
De förklaringsfaktorer som trots allt finns och förs fram i utredningar, rapporter
och forskning handlar bland annat om hur diskriminerande strukturer på samhällsnivå indirekt påverkar könsfördelningen inom den högre utbildningen. Detta beror
på att den inte verkar isolerad i relation till sin kontext, alltså samhällets i övrigt.
Det är en förklaringsmodell som handlar om hur samhällsstrukturer i allmänhet har
effekt på könsfördelningen inom utbildningen genom att till exempel utbildnings
politiska reformer eller fördelningen av forsknings- och utvecklingsmedel reproducerar de synsätt, normer och värderingar som präglar samhället i stort (Högskoleverket
2008b). Synsätt, normer och värderingar där kön och social bakgrund har stort
genomslag gör att vissa utbildnings-, arbets- eller intresseområden är stämplade som
feminina respektive maskulina. Uppdelningen påverkar förväntningar för kvinnor
och mäns val och möjligheter (Waara 2008). Exempelvis är områden som vård, omsorg och skola traditionellt tydligt feminint stämplade medan områden som teknik
och naturvetenskap är tydligare maskulint stämplade. Kvinnor och män förväntas
inrikta sig på olika utbildningar och yrken på grund av sin könstillhörighet – subtilt
och outtalat. Det är också föreställningar som styr våra förväntningar på kvinnor respektive män med avseende på beteende, utrymme, resurser (Högskoleverket 2009).
Fenomenet att rikta olika förväntningar mot flickor/kvinnor respektive pojkar/
män kallas för en genusordning. En genusordning blir problematisk i ljuset av forskning som visar att både kvinnor och män tenderar att värdera mäns arbete högre.
Skilda förväntningar och könsbundna val, där mäns val värderas högre, riskerar då
att bli diskriminerande för kvinnor. Den sociala strukturen skapar och upprätthåller
en maktrelation mellan kvinnor och män där en viss typ av dominerande manligt
kodat beteende är högre värderat och ger högre status än den kvinnligt kodade
motsvarigheten. En sådan genusordning förs också fram som förklaringsfaktor till att
flickor och pojkar väljer olika utbildningar och utbildningsinriktningar (SOU 2009).
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Under den övergripande förklaringsfaktorn att en genusordning genomsyrar den
högre utbildningen och påverkar könsbundna utbildningsval finns förklaringsfaktorer inom eller utanför akademin till varför ojämn könsfördelning finns (Högskole
verket 2008b). Dessa hämtas från den litteratur som är genomgången för bakgrundskapitlet och listas sammanfattningsvis nedan vilket avslutar bakgrundskapitlet.
Inomakademiska förklaringsfaktorer till ojämn horisontell könsfördelning:
•

akademins rutiner, organisation och tradition missgynnar kvinnor,

•

att kvinnor väljer kvinnligt kodade utbildningar,

•

att män väljer manligt kodade utbildningar.

Utomakademiska förklaringsfaktorer till ojämn horisontell könsfördelning:
•

Flickor och pojkar socialiseras att gilla olika saker från förskoleålder vilket
påverkar karriärsval.

•

Skillnaden i skolresultat mellan pojkar och flickor i grund- och gymnasieskolan
påverkar övergångsfrekvenser till högre utbildning: tjejer har bättre betyg och
söker i större utsträckning till högre utbildning, medan killar inte kommer in.

•

Gymnasieskolan är könsuppdelad – könsuppdelade mönster är cementerade och

•

Kvinnor förväntas i större utsträckning än män arbeta med t.ex. vård- och

överförs till högre utbildning.
omsorgsyrken.
•

Män förväntas i större utsträckning än kvinnor arbeta med t.ex. teknikrelaterade
yrken.
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Statistisk kartläggning av köns
fördelningen inom utbildningar
I detta kapitel presenteras en statistisk kartläggning och analys av i vilken utsträckning det råder obalans i könsfördelningen på högskoleutbildningar i StockholmMälarregionen, vilken också jämförs med riket. Den statistiska kartläggningen
undersöker också könsfördelningen inom enskilda utbildningar. Könsfördelningen
presenteras för alla högskoleutbildningar i fokusområdet (Stockholm-Mälarregionen) – generella program, yrkesexamensprogram samt fristående kurser. Fyra yrkes
utbildningar – lärarutbildningen, läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen
samt civilingenjörsutbildningen – studeras särskilt.
Kartläggningen av grundutbildningen undersöker antalet registrerade studenter,
till skillnad från antalet nybörjarstudenter eller antalet examinerade studenter,
eftersom det är antalet registrerade studenter som speglar det faktiska antalet personer som befinner sig i utbildning. På grund av att personer läser vid flera lärosäten
under samma termin eller till exempel flera kurser under samma termin finns avsevärd dubbelräkning i dessa uppgifter. Detta har SCB korrigerat så långt som möjligt
i de fall där det behövts – särskilt gäller detta studenter som endast läser fristående
kurser. Korrigeringen är genomförd genom att varje enskild individ som har läst flera
fristående kurser under samma termin endast räknas på den kurs som omfattat flest
högskolepoäng. I de få fall där personer läst flera kurser med samma poängomfattning slumpas personen på någon av kurserna. På så vis säkerställs att dessa personer endast räknas en enda gång, vilket är av vikt vid analysen av alla personer som
utbildar sig. Någon korrigering har inte genomförts för de personer som läser vid
flera yrkesprogram eller generella program samtidigt (eller flera program vid olika
lärosäten), då dessa utgör en mycket liten del av alla studenter.
Utgångspunkt för analysen är, liksom var fallet i kartläggningen av horisontell
könssegregering på arbetsmarknaden, att om det ena könet utgör mer än 60 procent
av de studerande vid en utbildning, så är utbildningen könssegregerad. Om könsfördelningen inom en utbildning är inom 60/40-spannet anses den inte vara segregerad, utan i stället könsintegrerad.
Könsfördelningen presenteras på alla utbildningar i fokusområdet (StockholmMälarregionen) – programutbildningar och yrkesexamensutbildningar såväl som
fristående kurser. Lärarutbildningen, läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen
samt civilingenjörsutbildningen är särskilt utvalda yrkesutbildningar vars könsfördelning studeras närmare. Inom ramen för den statistiska delen görs jämförelser
med riket som helhet.
I Stockholm-Mälarregionen ingår följande län:
•

Stockholms län

•

Södermanlands län

•

Uppsala län

•

Västmanlands län

•

Örebro län

För en förteckning över samtliga lärosäten och deras länstillhörighet, se bilaga 4.
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Antal studenter i grundutbildningen
Innan vi går in på könsfördelningen på utbildningen, visas en översiktlig bild av hur
antalet studenter totalt har förändrats de senaste tio åren.
Sedan 2007 är svensk högskoleutbildning indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Grundnivå och avancerad nivå benämns här grundutbildning. Som registrerad på grundutbildning kan en student läsa på:
•

yrkesexamensprogram

•

generella program

•

fristående kurser

Det är dessa tre former av grundutbildningar som beskrivs i kartläggningen.
Bland yrkesexamensprogram på grundnivå finns exempelvis sjuksköterskeprogrammet, och på avancerad nivå civilingenjörsprogrammet. Generella program
på grundnivå är till exempel de som leder fram till en kandidatexamen, och på
avancerad nivå finns de program som leder till en magister- eller masterexamen. För
att ge en bild över dessa tre kategorier studenter presenteras nedan utvecklingen av
antal studenter över tid inom dessa.
Diagram 18 – Antal studenter registrerade på yrkesprogram, generella program respektive
fristående kurser vårtermin 1997 till vårtermin 2009, lärosäten i Stockholm-Mälarregionen
(Källa: Högskoleverket)

Ovanstående uppgifter är siffror nettoräknade per typ av studier och lärosäte, vilket
innebär att om en student läser både program och fristående kurs tas båda med i
beräkningarna. I senare avsnitt har detta justerats så att varje person endast räknas
en gång.
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Antalet studenter inom samtliga tre kategorier ökade stadigt under nittiotalet,
varefter särskilt antalet studenter på fristående kurser ökade kraftigt i början av
2000-talet. Under andra halvan av 2000-talet minskade antalet studenter på fristående kurser och yrkesexamensprogram. Utvecklingen i riket har i princip helt följt
utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen.

Könsfördelningen på grundutbildningen
I följande figur illustreras utvecklingen av andelen kvinnor och män inom samtliga
grundutbildningar mellan läsåren 1993/1994 och 2008/09, för Stockholm-Mälarregionen samt riket.
Diagram 19 – Andel (procent) kvinnor och män registrerade på grundutbildningar, läsåren
1993/94 till 2008/09 (Källa: Högskoleverket)
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Ur ovanstående figurer kan utläsas att utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen
överlag ser ut att spegla utvecklingen i riket. I början av nittiotalet var 53 procent
av alla registrerade studenter i Stockholm-Mälarregionen kvinnor och 55 procent i
riket. Läsåret 2001/02 hade denna andel ökat till 60 procent för både regionen och
riket. Därefter har andelen kvinnor minskat något i Stockholm-Mälarregionen (till 59
procent) medan den legat kvar på 60 procent i riket.
Tabell 5. Totalt antal registrerade studenter och andelen kvinnor på grundutbildning,
Stockholm-Mälarregionen. (Källa: Högskoleverket)
Hösttermin 1998
Totalt antal

Hösttermin 2008

Andel (%)
kvinnor

Totalt antal

Andel (%)
kvinnor

Generella program

18 654

56

25 965

53

Fristående kurser

41 043

62

48 634

60

Yrkesexamensprogram

41 462

56

45 496

62
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Den totala andelen kvinnor som är registrerade som studerande inom någon av ovanstående tre kategorier har på tio år ökat marginellt från 58 till 59 procent. Ökningen
i riket är större, där kvinnor gått från att utgöra 57 till 60 procent. Framför allt har
andelen kvinnor ökat i yrkesexamensprogram – från att utgöra 56 procent hösten
1998 till 62 procent hösten 2008.
Den sammantagna bilden är att andelen kvinnor på grundutbildningen är stadigt
större än andelen män, och att nivåerna, efter en ökning på 90-talet, har varit stabila
under 2000-talet.

Könsfördelningen inom olika utbildningar
I föregående avsnitt presenterades den totala könsfördelningen samt könsfördelningen uppdelad på yrkesexamensprogram, generella program och fristående kurser.
Vissa förändringar i könsfördelningen bland dessa har skett under de senaste åren,
men för att kunna utläsa vad förändringarna består av måste uppgifterna studeras på
en mer detaljerad nivå.
I följande figurer presenteras könsfördelningen inom grundutbildningen uppdelat
enligt följande:
•

yrkesexamensprogram är uppdelade i de omkring 30 möjliga yrkesexamina som
erbjuds av svenska lärosäten,9

9

Enligt Högskoleverket erbjuds program för följande
yrkesexamina på grundnivå: arbetsterapeutexamen, audionomexamen, biomedicinsk analytikerexamen, brandingenjörsexamen, dietistexamen, djursjukvårdarexamen,
folkhögskollärarexamen, hippologexamen, högskoleingenjörsexamen, landskapsingenjörsexamen, lantmästarexamen,
lärarexamen, officersexamen, optikerexamen, ortopedingenjörsexamen, receptarieexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjukgymnastexamen, Sjuksköterskeexamen,
Sjöingenjörsexamen, Sjökaptensexamen, Skogsmästarexamen, skogsteknikerexamen, socionomexamen, studie- och
yrkesvägledarexamen, tandhygienistexamen, tandteknikerexamen och trädgårdsingenjörsexamen. På avancerad
nivå: agronomexamen, apotekarexamen, arkitektexamen,
barnmorskeexamen, civilekonomexamen, civilingenjörsexamen, hortonomexamen, juristexamen, jägmästarexamen,
landskapsarkitektexamen, logopedexamen, läkarexamen,
lärarexamen, psykologexamen, psykoterapeutexamen,
sjukhusfysikerexamen, specialistsjuksköterskeexamen,
speciallärarexamen, specialpedagogexamen, tandläkarexamen och veterinärexamen. Källa: https://apps.hsv.se/
densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor/
utbildningpagrundniva/examinapagrundniva.4.5ed1112811
36ce97c148000475.html och https://apps.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor/utbildningpaavanceradniva/examinapaavanceradniva.4.5ed111281136c
e97c148000460.html
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•

generella program är uppdelade i program som leder till följande examen:
– högskoleexamen
– kandidatexamen
– magisterexamen
– masterexamen
– konstnärlig högskole-/kandidatexamen
– konstnärlig master-/magisterexamen
– andra program (som ej leder fram till examen)

•

fristående kurser är indelade i totalt 250 ämnen som finns i Högskoleverkets statistik. Tillsammans utgör dessa 50 ämnesgrupper och åtta ämnesområden

Dessa indelningar är dock inte helt okomplicerade. Framför allt skiljer sig precisionen i indelningarna, där fristående kurser är den typ av studier där data är mest
detaljerad. Flera av de generella programmen är dock relativt grovt definierade, vilket
innebär att de omfattar en rad olika generella program och många studenter. Ett
sådant exempel är masterexamensprogram, som rymmer en mängd utbildningar av
helt olika karaktär. Sannolikt finns det en stor variation i könsfördelningen mellan
dessa program – men den framgår inte av denna analys eftersom alla masterexamensprogram redovisas tillsammans.
En annan aspekt som är viktig att ta i beaktande är förändringar av utbildningskategorier över tid. Exempelvis har organiseringen av lärarutbildningen förändrats avsevärt över tid, vilket återspeglas i att kategoriseringen av lärarutbildningar varierar i
följande diagram.
Dessa faktorer innebär att statistiken nedan inte är helt jämförbar över tid och
mellan utbildningsformer, men den är fortfarande ett betydelsefullt underlag för
diskussion och analys.

Könsfördelningen på grundutbildning i StockholmMälarregionen, 2008 och 1998
Följande diagram presenterar könsfördelningen inom samtliga utbildningar som
gavs i Stockholm-Mälarregionen under höstterminen 2008. Könsfördelningen illustreras i staplarnas höjd, medan staplarnas bredd illustrerar hur stor andel som
utbildningen utgör av det totala antalet studerande. I detta diagram används uppgifter som är korrigerade för studenter som läser flera kurser.
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Diagram 20 – Könsfördelning inom utbildningar i Stockholm-Mälarregionen, hösttermin
2008 (Källa: Högskoleverket och SCB, särskilt statistikutdrag)
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Anm. 1: De 15 största utbildningarna är markerade med följande bokstäver: A: sjuksköterskeexamen,
B: socionomexamen, C: pedagogik, D: lärarexamen, E: svenska/nordiska språk, F: magisterexamensprogram,
G: juristexamen, H: kandidatexamensprogram, I: läkarexamen, J: andra program, K: företagsekonomi,
L: masterexamensprogram, M: civilingenjörsexamen, N: högskoleingenjörsexamen.
Anm. 2: Diagrammet omfattar 109 496 registrerade studenter, korrigerat för dubbelräknade kursstudenter.

Ur ovanstående diagram kan utläsas att en majoritet av alla studenter studerar på utbildningar som är könssegregerade, dvs. det ena könet utgör mer än 60 procent av de
studerande. Bland de segregerade utbildningarna märks framför allt ett antal större
yrkesexamensprogram, såsom lärarprogrammet (D) och civilingenjörsprogrammet
(M). Bland utbildningar med jämn könsfördelning återfinns flera breda generella
program, såsom exempelvis kandidatexamensprogram (H), som också är den utbildning som omfattar störst andel av det totala antalet studerande – hela tio procent. En
mängd olika generella program leder fram till en magister-, master- eller kandidatexamen. Skulle dessa generella program delas upp i sina beståndsdelar i diagrammet
så skulle sannolikt könssegregeringen öka. Detta innebär att den faktiska segregeringen är större än vad som illustreras ovan, men att den underskattas på grund av
hur statistiken är sammanställd.
48 procent av alla registrerade studenter i regionen studerar på utbildningar där kvinnor utgör mer än 60 procent av studenterna. Lärarutbildningen (D i diagrammet ovan) är den kvinnodominerade utbildningen med
flest studenter. Sjuksköterskeexamensprogrammet (A) är ett program med många
studenter och en mycket stor majoritet kvinnor.
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Ett annat yrkesprogram som är starkt kvinnodominerat är socionomprogrammet
(B). I regionen är också flera kurser med många studenter starkt kvinnodominerade,
såsom pedagogik (C) samt svenska/nordiska språk (E).
14 procent av alla registrerade studenter i regionen studerar på utbildningar där män utgör mer än 60 procent av studenterna. Framför allt är det
två yrkesexamensprogram som är mansdominerade: civilingenjörsexamen (M) och
högskoleingenjörsexamen (N), där omkring 70 respektive 80 procent av studenterna
i Stockholm-Mälarregionen är män.
39 procent av alla registrerade studenter i regionen studerar på könsintegrerade utbildningar. I Stockholm-Mälarregionen höstterminen 2008 var
andra program (J) som ger en generell examen (exempelvis textildesign) den stora
utbildningskategorin med jämnast fördelning av män och kvinnor. Här var 53 procent av studenterna kvinnor.
Kandidatexamensprogram (H) är en kategori med många studenter och en relativt
jämn könsfördelning, om än en övervikt av kvinnor (57 procent kvinnor). Omkring
2260 personer studerade på läkarutbildningen (I), varav 56 procent var kvinnor.
I nästa diagram presenteras motsvarande bild för höstterminen 1998. För att förenkla jämförelser har samma utbildningar markerats med samma bokstäver i detta
diagram som i diagram 20.
Diagram 21 – Könsfördelning inom utbildningar i Stockholm-Mälarregionen, hösttermin
1998 (Källa: Högskoleverket och SCB, särskilt statistikutdrag)
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Anm. 1: Bokstavsförklaring: A: sjuksköterskeexamen, B: socionomexamen, C: pedagogik, D1: grundskollärarexamen 1-7, D2: grundskollärarexamen 4-9, D3: gymnasielärarexamen, E: svenska/nordiska Språk,
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N: högskoleingenjörsexamen,
Anm. 2: Diagrammet omfattar 95 585 registrerade studenter, korrigerat för dubbelräknade kursstudenter.
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Inledningsvis bör två viktiga skillnader noteras mellan detta diagram och diagrammet för år 2008. Dels är samtliga generella program redovisade i en samlad kategori i
detta diagram (F, H, J och L), vilket jämnar ut eventuella skillnader i könsfördelning
som finns i de program som ingår i kategorin. Denna skillnad beror på att statistiken
förändrats över tid. Dels är lärarprogrammet (D) här uppdelat i tre olika program
(D1, D2 och D3) enligt den dåvarande utbildningsstrukturen, vilket visar en mer detaljerad – och mer segregerad – bild av lärarutbildningen, än vad som visades för år
2008. Innebörden av dessa två viktiga skillnader är framför allt att könsfördelningen
inom de generella programmen döljs, vilket gör att den totala bilden ser något mindre
segregerad ut.
Med dessa tekniska skillnader i beaktande, kan konstateras att höstterminen 1998
studerade
•

41 procent av alla registrerade studenter i regionen på utbildningar där kvinnor utgör mer än 60 procent av studenterna. (År 2008 hade denna andel
ökat med 6,4 procentenheter.)

•

18 procent av alla registrerade studenter i regionen på utbildningar där män
utgör mer än 60 procent av studenterna. (År 2008 hade denna andel minskat med 4,5 procentenheter.)

•

41 procent av alla registrerade studenter i regionen på utbildningar där varken kvinnor eller män utgör mer än 60 eller mindre än 40 procent – de studerar
därmed på könsintegrerade utbildningar. (År 2008 hade denna andel minskat
med 1,9 procentenheter)

En analys av betydelsen av de tekniska skillnaderna i hur statistiken har samlats in
visar på mycket små skillnader i det totala utfallet. Således kan skillnader i könssegregering mellan 1998 och 2008 tolkas som faktiska skillnader.
I takt med att kvinnor har kommit att utgöra en större andel av alla studenter har
således en större andel av alla studenter kommit att studera på kvinnodominerade
utbildningar – från 41 procent hösten 1998 till 47 procent hösten 2008.
Denna förändring kommer inte från förändringar i de generella programmen –
där har könsfördelningen blivit något jämnare mellan hösten 1998 och 2008, från 56
till 53 procent kvinnor. Inte heller kommer förändringen från de fria kurserna, där
den totala könssegregeringen minskade – andelen kvinnor minskade från 64 till 61
procent. Detta var på grund av att antalet kvinnor i fria kurser knappt ökade något,
medan antalet män ökade markant.
I stället beror den ökade andelen studenter på kvinnodominerade utbildningar
på att andelen kvinnor på yrkesexamensprogram har ökat från 56 till 62 procent.
Den viktigaste förklaringen till detta tycks vara en tillströmning av kvinnor till
redan kvinnodominerade utbildningar. Nedan ges några exempel på större
förändringar som bidragit till att andelen studenter som studerar på kvinnodominerade utbildningar ökade i regionen mellan hösten 1998 och hösten 2008.
•

Antalet kvinnor som studerar på sjuksköterskeprogrammet (A i diagrammet)
ökade med 887 personer, medan antalet män endast ökade med 155. Könsfördel-
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ningen inom sjuksköterskeutbildningen är fortfarande densamma (87 procent
kvinnor), men den har nu kommit att omfatta en större del av alla som utbildar
sig.
•

På socionomprogrammet (B) ökade andelen kvinnor från 83 till 86 procent,
genom att 745 fler kvinnor studerar på programmet samtidigt som bara 83 fler
män läser detta program.

•

Juristprogrammet (G) ökade under tidsperioden med 464 kvinnor och endast
130 män, vilket gjorde att andelen kvinnor ökade från 57 till 60 procent.

Andelen studenter som studerar på mansdominerade utbildningar har mellan 1998
och 2008 minskat från 18 till 14 procent. Minskningen beror framför allt på att antalet män som läser på yrkesexamensprogram har minskat, från drygt 18 000 hösttermin 1998 till drygt 17 000 hösttermin 2008, samtidigt som antalet kvinnor ökat från
23 000 till 28 000.
Detta innebär att en mindre andel av alla studenter nu studerar på mansdominerade
utbildningar, men det beror inte på att de mansdominerade utbildningarna blivit
mer könsintegrerade, utan på att de har kommit att utgöra en mindre del av alla som
utbildar sig.
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Jämförelse av könsfördelningen i riket och
Stockholm-Mälarregionen
Stockholm-Mälarregionen skiljer sig i flera avseenden från resten av Sverige, på
grund av sin storlek och den koncentration av ekonomisk aktivitet som regionen
har. Samtidigt finns det skillnader mellan utbildningar i regionen jämfört med riket.
Därför är det intressant att jämföra könsfördelningen inom utbildningar i StockholmMälarregionen med riket som helhet. Denna jämförelse görs i detta avsnitt.
Följande diagram presenterar könsfördelningen inom samtliga utbildningar som
gavs i riket under höstterminen 2008.
Diagram 22 – Könsfördelning inom utbildningar i riket, hösttermin 2008
(Källa: Högskoleverket och SCB, särskilt statistikutdrag)
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Anm. 1: De 15 största utbildningarna i Stockholm-Mälarregionen) är för jämförbarhetens skull markerade i
detta diagram med bokstäverna A till N: A: sjuksköterskeexamen, B: socionomexamen, C: pedagogik,
D: lärarexamen, E: svenska/nordiska språk, F: magisterexamensprogram, G: juristexamen, H: kandidatexamensprogram, I: läkarexamen, J: andra program, K: företagsekonomi, L: masterexamensprogram, M: civilingenjörsexamen, N: högskoleingenjörsexamen. Två ytterligare utbildningar som omfattar många studenter i riket är
X: psykologi och Y: högskoleexamensprogram.
Anm. 2: Diagrammet omfattar 271 690 registrerade studenter, korrigerat för dubbelräknade kursstudenter.
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På samma sätt som i Stockholm-Mälarregionen studerar en majoritet av alla studenter på utbildningar som är könssegregerade. Samma stora utbildningar som i
Stockholm-Mälarregionen återfinns bland de mest segregerade. Dit hör bland annat
lärarprogrammet (D), sjuksköterskeprogrammet (A) och civilingenjörsprogrammet
(M).
48 procent av alla registrerade studenter i riket studerar på utbildningar där kvinnor utgör mer än 60 procent av studenterna. Därmed är
andelen studenter som studerar på kvinnodominerade utbildningar i princip lika
stor som i Stockholm-Mälarregionen. Bland de större utbildningarna återfinns vissa
skillnader mellan riket och regionen: psykologikurser är mer kvinnodominerade i
riket, medan juristutbildningen är könsintegrerad i riket men kvinnodominerad i
Stockholm-Mälarregionen.
18 procent av alla registrerade studenter i regionen studerar på
utbildningar där män utgör mer än 60 procent av studenterna. Därmed
studerar en större andel av rikets studenter på utbildningar som är mansdominerade,
jämfört med Stockholm-Mälarregionen. Skillnaderna i könsfördelning inom de två
stora mansdominerade ingenjörskategorierna är dock relativt små mellan riket och
Stockholm-Mälarregionen.
Den stora differensen i andelen studenter som studerar på mansdominerade utbildningar ligger i stället i att masterexamensprogram (L) är mansdominerade i riket,
medan de är könsintegrerade i Stockholm-Mälarregionen. I denna region är andelen
kvinnor på dessa program 40 procent, medan den är 42 i riket. Skillnaden är liten
men syns tydligt i diagrammet, eftersom gränsen för könsintegrerade utbildningar är
satt till en exakt 60/40-fördelning.
34 procent av alla registrerade studenter i riket studerar på könsintegrerade utbildningar. Därmed studerar en något mindre andel av rikets studenter
på könsintegrerade utbildningar, jämfört med Stockholm-Mälarregionen. Skillnaden
mellan riket och Stockholm-Mälarregionen här beror i princip uteslutande på den
ovan nämnda skillnaden för masterexamensprogram.
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Diagram 23 Diagram 23 – Könsfördelning inom utbildningar i riket, hösttermin 1998
(Källa: Högskoleverket och SCB, särskilt statistikutdrag)
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Anm. 1: Bokstavsförklaring: A: sjuksköterskeexamen, B: socionomexamen, C: pedagogik, D1: grundskollärarexamen 1-7, D2: grundskollärarexamen 4-9, D3: gymnasielärarexamen, E: svenska/nordiska språk,
F, H, J, L: generella program, G: juristexamen, I: läkarexamen, K: företagsekonomi, M: civilingenjörsexamen,
N: högskoleingenjörsexamen.
Anm. 2: Diagrammet omfattar 331 071 registrerade studenter, korrigerat för dubbelräknade kursstudenter.

I riket hösten 1998 studerade
•

41 procent av alla registrerade studenter i regionen på utbildningar där kvinnor utgör mer än 60 procent av studenterna (6,7 procentenheter lägre än
riket 2008).

•

20 procent av alla registrerade studenter i regionen på utbildningar där män
utgör mer än 60 procent av studenterna (1,9 procentenheter högre än riket
2008).

•

39 procent av alla registrerade studenter i regionen på utbildningar där varken kvinnor eller män utgör mer än 60 eller mindre än 40 procent – de studerar
därmed på könsintegrerade utbildningar (4,8 procentenheter högre än riket
2008).
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Utbildningarnas könsfördelning och storlek är mycket lik mellan Stockholm-Mälarregionen och riket för hösten 1998. De enda skillnader som kan observeras är mycket
små, såsom skillnaden i könsfördelningen inom juristutbildningen (G) som var något
mer jämnt fördelad i riket än i Stockholm-Mälarregionen.
Att knappt några skillnader kan observeras mellan Stockholm-Mälarregionen
och riket för höstterminen 1998 tyder på att båda geografiska områdena utgick från
i stort sett samma situation detta år, inför den utvecklingen som kom att inträffa
under 2000-talet som redan diskuterats ovan. Med tanke på att skillnaderna mellan
Stockholm-Mälarregionen och riket är mycket små även hösten 2008, visar detta att
den geografiska indelningen inte tycks spela någon betydande roll. Den utveckling
som har skett tycks således vara generell.
Följande slutsatser kan dras utifrån denna analys:
•

högre utbildning är i princip lika könssegregerad i Stockholm-Mälarregionen som

•

under de senaste tio åren har högre utbildning blivit mer könssegregerad, i

i riket.
huvudsak på grund av att allt fler kvinnor börjat studera och att många av dessa
väljer att studera på utbildningar som redan är kvinnodominerade.

Könsfördelningen inom ett antal yrkesutbildningar
Ur analysen ovan har det framkommit en rad exempel på utbildningar som har förändrats över tid, och som har en viktig betydelse för den övergripande könssegrege
ringen inom hela den högre utbildningen. I detta avsnitt undersöks därför översiktligt
utvecklingen i fyra yrkesexamensprogram:
•

lärarutbildning

•

läkarutbildning

•

civilingenjörsutbildning

•

sjuksköterskeprogrammet

Lärarutbildning
En av de absolut största utbildningarna som leder fram till examina är lärarutbildningen. Nedan illustreras såväl utvecklingen i antal män och kvinnor som studerat
på detta program som andelen män och kvinnor. Tidsperioden som studeras är från
höstterminen 1997 till vårterminen 2009. Under denna period har lärarutbildning
arna förändrats markant. Mest markant är förändringen 2001, efter ett riksdags
beslut som togs i oktober 2000 om att ersätta åtta lärarexamina med en enda examen.
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Diagram 24 – Lärarutbildningar: utveckling av antalet och andelen män och kvinnor, Stockholm-Mälarregionen (Källa: Högskoleverket)

Diagram 25 – Lärarutbildningar: utveckling av antalet och andelen män och kvinnor, riket
(Källa: Högskoleverket)

Diagrammen visar att det finns en liten skillnad i könsfördelningen mellan riket och
Stockholm-Mälarregionen – något större andel män studerar till lärare i StockholmMälarregionen. I absoluta tal har antalet kvinnor på utbildningen ökat mycket mer än
antalet män.
Under de senaste åren har dock antalet studenter på utbildningen minskat något,
utan att könsfördelningen förändrats. Detta visar att minskningen har varit proportionerligt lika stor bland kvinnor som bland män.
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Civilingenjörsutbildning
Den mansdominerade civilingenjörsutbildningen är en annan stor utbildning. Mer än
20 000 personer läser varje år på detta program. En rad olika inriktningar på utbildningen finns, från väg- och vatten till IT och bioteknik. Nedan presenteras utvecklingen av antalet registrerade studenter för alla civilingenjörsutbildningar i riket och i
Stockholm-Mälarregionen samt fördelningen mellan kvinnor och män.
Diagram 26 – Civilingenjörsutbildningar: utveckling av antalet och andelen män och kvinnor,
Stockholm-Mälarregionen (Källa: Högskoleverket)

Diagram 27 – Civilingenjörsutbildningar: utveckling av antalet och andelen män och kvinnor,
riket (Källa: Högskoleverket)

Mycket små skillnader mellan regionen och riket kan observeras i könsfördelningen
på utbildningen. Under de dryga tio år som presenteras i diagrammen har könsfördelningen i stor sett legat helt fast i både riket och Stockholm-Mälarregionen. Under
de senaste terminerna har antalet studenter vid denna utbildning minskat något.
I detta fall har antalet män minskat något mer än kvinnor i proportion till hur stor del
de utgör av helheten, vilket bidragit till en marginell ökning av andelen kvinnor.
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Sjuksköterskeprogrammet
Denna utbildning är också en av de största som leder fram till examina, med mer
än 14 000 studenter varje termin i riket. Utbildningen är starkt kvinnodominerad,
och utvecklingen de senaste tio åren ger inte några tecken på att kvinnodominansen
skulle minska.
Diagram 28 – Sjuksköterskeutbildning: utvecklingen av antalet och andelen män och
kvinnor, Stockholm-Mälarregionen (Källa: Högskoleverket)

Anm.: Ökningen mellan hösttermin 1997 och vårtermin 1998 beror på tekniska skillnader i statistiken, och ska
inte tolkas som en faktisk ökning.

Diagram 29 – Sjuksköterskeutbildning: utvecklingen av antalet och andelen män och
kvinnor, riket (Källa: Högskoleverket)

Trots att antalet registrerade studenter har varierat mycket vissa år så har könsfördelningen inte varierat nämnvärt. I riket var andelen kvinnor som lägst nere på 85
procent, men ligger till slut stadigt på 87 procent. För denna utbildning återfinns
samma utveckling i Stockholm-Mälarregionen, där det totala antalet studenter ökat
med 37 procent mellan 1999 och 2009.
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Läkarutbildning
Läkarutbildning har klart färre studenter än de ovan studerade utbildningarna. Den
är ändå intressant att studera eftersom viss förändring av könsfördelningen har skett
under de senaste åren.
Diagram 30 – Läkarutbildning: utvecklingen av antalet och andelen män och kvinnor,
Stockholm-Mälarregionen (Källa: Högskoleverket)

Diagram 31 – Läkarutbildning: utvecklingen av antalet och andelen män och kvinnor, riket
(Källa: Högskoleverket)

Från att ha haft lika många registrerade män som kvinnor på utbildningen i slutet av
90-talet har antalet kvinnor ökat mer än antalet män under 2000-talet. Under höstterminen 1998 var 52 procent av de registrerade vid läkarprogrammen kvinnor.
I Stockholm-Mälarregionen var andelen kvinnor som högst vid höstterminen 2005,
då de utgjorde 59 procent.
Ökningen av andelen kvinnor har dock avtagit. Vid vårterminen 2009 utgjorde kvinnor i regionen 56 procent av studenterna vid utbildningen respektive 54 procent i riket.
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Lärosätens aktiviteter och verksamhet för jämnare könsfördelning
I det här kapitlet redogörs för aktiviteter och verksamhet för att motverka en ojämn
könsfördelning mellan kvinnor och män inom grundutbildning på universitet och
högskola på lärosäten i Stockholm-Mälarregionen. Kapitlet baseras på de tjugo
intervjuer som har genomförts med företrädare för lärosäten. Först ges en kortfattad
introduktion till framväxten av och innehållet i högskolors och universitetens jämställdhetsarbete. Därefter beskrivs uppdelningen av lärosätenas verksamhet. Detta
avsnitt åtföljs av mer djupgående redogörelser enligt uppdelningen i generella och
särskilda insatser före och efter studenters val av utbildning.

Jämställdhetsarbetets framväxt och innehåll
Inom högskolan har arbetet med jämställdhet pågått sedan 1970-talet i samband
med att jämställdhetsfrågorna överlag fick landvinning i politiken. Fördelningen av
kvinnor och män började förändras i samband med 1977 års högskolereform då ett
antal nya eftergymnasiala utbildningar införlivades i svensk högre utbildning. Flera
av dessa utbildningar hade en stark övervikt av kvinnor som till exempel vård- och
lärarutbildningar (t.ex. förskollärare, fritidsledare, låg- och mellanstadielärare) samt
sjuksköterskeutbildning. Läsåret 1977/78 kom antalet kvinnor för första gången att
överstiga antalet män bland studenterna i högskolan och universitetens grundutbildningar. Sedan dess har kvinnorna varit i majoritet. Insatser för att påverka jämnare
könsfördelning och mindre segregation har traditionellt riktat in sig på kvinnor som
grupp – på deras kompetens, intressen och värderingar. På senare tid har fokus för
lärosätenas jämställdhetsarbete förskjutits och ligger nu tydligare på akademins
strukturer och villkor för rekrytering, meritering och kvalitetsbedömning.
Enligt regleringsbrev och uppdrag från statsmakten förutsätts högskolor och
universitet vidta aktiva åtgärder för att locka fler sökande från underrepresenterade
grupper till högskolan, till exempel genom annonsering eller andra riktade informationsinsatser. I budgetpropositionen för 2009, (prop. 2008/09:1, utgiftsområde
16) anges till exempel att universitet och högskolor aktivt ska pröva nya vägar för att
rekrytera studenter från det underrepresenterade könet för att säkerställa att kvinnor och män har likvärdiga möjligheter att utbilda sig inom det område som intresserar dem. Även regleringsbrev för 2008 anger att universitetens och högskolornas
jämställdhetsarbete ska få ökat genomslag i verksamheten och att könsfördelningen
inom olika områden och på olika nivåer när det gäller såväl studenter som personal
ska vara jämn. Enligt kommittédirektivet för Delegationen för jämställdhet i högskolan ska universiteten och högskolorna återrapportera vilka åtgärder som har vidtagits
för att få en jämnare könsfördelning inom olika utbildningar samt vid rekrytering till
anställningar och befattningar. Hur dessa riktlinjer från statlig nivå tar sig uttryck på
lärosäten beskrivs i efterföljande avsnitt.
I enlighet med det statliga uppdraget bedriver samtliga intervjuade lärosäten
verksamhet som i olika stor utsträckning syftar till att stimulera en jämnare könsfördelning bland studenter och inom olika utbildningsområden. Samtliga intervjuade
lärosäten är väl medvetna om könsbalansen på lärosätet samt den sneda könsfördel-
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ningen på olika utbildningsprogram, med antingen övervikt av kvinnor eller män.
Denna kartläggning visar att lärosäten har könsmedvetna aktiviteter och verksamhet
före och efter val av utbildning. De bedriver verksamhet som på olika sätt och i olika
stor utsträckning syftar till en jämnare könsfördelning. Två typer av aktiviteter och
verksamheten kan urskiljas, som direkt eller indirekt syftar till en jämnare könsfördelning. För det första kan de generella insatser som högskolorna genomför
genomföras på ett sätt som gynnar en jämn könsfördelning. För det andra kan
insatser genomföras som särskilt syftar till att få bukt med ojämn könsfördelning.
Dessa sammanfattas i tabellen nedan. I fälten anges syftet med varje typ av insats.
Tabell 6. Lärosätenas verksamhet för att påverka könsfördelningen
Insatser före utbildningsval

Insatser efter utbildningsval

Generella insatser

Ej fokus för studien
Attrahera presumtiva studenter till
lärosätet och stimulera inflödet till den
högre utbildningen

Särskilda insatser

Attrahera presumtiva studenter från
ett underrepresenterat kön till en viss
utbildning eller utbildningsinriktning

Stimulera att studenter som
läser en utbildning där deras
kön är underrepresenterat
fullföljer utbildningen

I nästkommande avsnitt beskrivs dessa verksamheter närmare.

Generella insatser före utbildningsval
Det övergripande syftet med generella marknadsföringsinsatser före val av utbildning
är att påverka inflödet av studenter till lärosätet eller särskilda utbildningar – oavsett
kön. I intervjuer med lärosäten framkommer dock tydligt att kön beaktas även i det
generella marknadsföringsarbetet, enligt tabellen nedan.
Tabell 7. Könsaspekter på det generella marknadsföringsarbetet
Typ av verksamhet

Marknadsföringsform

Könsaspekt

Generella insatser

Tryckt information i katalog,
webb, tidningar, broschyrer, annonser och annat informationsmaterial

Marknadsföringsmaterial granskas för
att säkra att kvinnor och män representeras jämnt i bilder och kommer till
tals lika mycket i texter/intervjuer

Studentambassadörer/informatörer i direkta möten vid besök
på gymnasieskolor, medverkan
på öppet hus och mässor

Medveten bemanning för att
uppvisa jämn könsfördelning under
utåtriktade aktiviteter

I kommande stycken beskrivs könsaspekterna på de olika marknadsföringsformerna
närmare.
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Tryckt information genusgranskas
Utifrån intervjuerna är det tydligt att det informationsmaterial som lärosätena
använder för att marknadsföra utbildningar vanligen granskas för att säkra jämn
representation och balans av kvinnor och män. Materialet granskas också för att
undvika stereotypa framställningar och i stället påvisa att både kvinnor och män läser
utbildningar som det annars kan finnas föreställningar om att antingen bara kvinnor
eller bara män läser.
Ett illustrativt exempel är ett lärosäte vars informationsmaterial för ett par år
sedan innehöll ett reportage om tidigare studenter på högskolan som nu hade fått
anställning i linje med sin utbildningsbakgrund. I reportaget avbildades en man i
typiskt maskulin miljö framför en Volvo och en kvinna i sjukrock i en operationssal,
en typisk feminin miljö. I detta exempel var könsfördelningen jämn – både en kvinna
och en man fick komma till tals. Dock i en form som reproducerar föreställningar om
kön. Enligt intervjun med lärosätets företrädare skulle sådana framställningar i dag
inte förekomma.
Flera intervjupersoner poängterar nämligen att det inte ska vara fråga om falsk
marknadsföring av olika utbildningar. Informationen ska i någon mån spegla hur det
faktiskt ser ut – om inte på den aktuella utbildningen så i samhället i stort. De använder med andra ord inte bara kvinnor för att marknadsföra mansdominerade utbildningar eller tvärtom. Däremot kan bilder potentiellt ge sken av en jämnare fördelning
än vad som kännetecknar den faktiska utbildningen mot bakgrund av att det borde
tilltala både män och kvinnor att läsa eller att syftet är att likna befolkningsstrukturen generellt. Den medvetna strategin för bilder i marknadsföringssammanhang
handlar om att visa på balans mellan könen och inte att lyfta fram det underrepresenterade könet, men däremot att lyfta ut det från stereotypa sammanhang.

Att påvisa utbildningsbredd kan motverka
könsbundna utbildningsval
När det gäller informationsmaterialets textmässiga innehåll till exempel i webbinfor
mation, tidningsreportagen och broschyrer, finns ett överordnat mål för mer eller
mindre samtliga lärosäten att visa på bredden i sina utbildningar: det stora breda till
de breda grupperna. Skälet är att det överordnade målet är att fylla utbildningsplatserna – inte främst att säkerställa jämn könsfördelning. Att påvisa bredden innebär
till exempel att öka medvetenheten hos presumtiva studenter att en viss utbildnings
bakgrund kan leda till fler yrken än den omedelbara associationen. Det kan exempelvis handla om att veterinärer inte uteslutande ger vård och omsorg till djur utan att
veterinärstudier också kan leda till yrken som berör livsmedelsäkerhet och djurskyddsfrågor.
Att påvisa bredden innebär inte att lärosätena i det avseendet direkt eftersträvar
att påverka könsbundna utbildningsval. Text skrivs inte för att appellera till det
underrepresenterade könet i en viss utbildning. Däremot påtalar några intervju
personer att en bred linje som påvisar utbildningens mångfald potentiellt kan gene-
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rera effekten att presumtiva studenter inte gör ett könsbundet val: de får insikter om
att till exempel en civilingenjörsutbildning ger bredare möjligheter än vad en typisk
stereotyp syn på civilingenjörer gör gällande. En intervjuperson för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar berättar:
”För det första har vi presumtiva ingenjörer – i allmänhet. Inte kvinnliga och manliga. Vi har inte gjort någon
insats som bara fokuserar på mer kvinnor. Vi har inte råd att göra bara det utan måste fokusera på alla som
har möjlighet att söka för att vi ska kunna fylla våra platser.”

Att påvisa bredden och marknadsföra samtliga utbildningar är också vägledande i
den marknadsföringsverksamhet som handlar om direkta möten med presumtiva
studenter. Könsaspekterna i de direkta mötena beskrivs närmare i nästa avsnitt.

Könsmedvetna strategier för direkta möten
Den marknadsföring i rekryteringssammanhang som lärosätena genomför i olika
forum såsom mässor, öppet hus och särskilda besök på till exempel gymnasieskolor
riggas utifrån en idé om vikten av förebilder: att lärosätet representeras av företrädare som presumtiva studenter kan identifiera sig med. Mot bakgrund av det påtalar
nära på samtliga intervjupersoner att de försöker locka både kvinnor och män att
söka jobb som informatör och ambassadör för lärosätet. De gör också medvetna val
när de sätter samman grupper av studentambassadörer och informatörer som ska
berätta om lärosätet och olika utbildningar i direkta möten med allmänheten för
att uppvisa en balanserad könsfördelning. På så sätt hoppas de appellera till både
kvinnor och män, eller till det kön som mindre omfattning deltar i den aktuella utbildningen. Att medvetet arbeta med kön ur den aspekten kan exemplifieras med ett
lärosäte som för extern informationsspridning medvetet involverade en studentinformatör tillika barnmorskestudent som var man, ett kön som mer sällan förekommer
på den utbildningen, för att informera om utbildningarna på lärosätet i allmänhet.
När det gäller ambassadörers budskap utgår vissa lärosäten ifrån kännedom om
vad som appellerar till olika målgrupper. En företrädare för ett lärosäte berättar:
”Undersökningar visar att kvinnor väljer utbildning där du vet vad du blir efteråt. Vi tar avstamp i den
kunskapen att kvinnor gör mer initierade val – att de vill veta vad utbildningen ger för typ av jobb – och
använder det.”

Att kommunicera bredden på utbildningar är det överordnade för rekryteringsarbetets generella åtgärder. Det är inte bara för att med en framåtblickande ansats visa på
bredden av yrken som studenterna kan söka sig till med olika utbildningar utan också
för att attrahera bredare grupper av sökanden. Det görs inga försök att rekrytera ett
underrepresenterat kön på det dominerande könets bekostnad. Utgångspunkten är
i stället att allt är öppet för alla. Målgruppen för verksamheten är ofta alla unga som
har behörighet att söka. Sedan finns det särskilda insatser som eftersträvar att fler av
ett underrepresenterat kön från icke-traditionella grupper ska söka till de aktuella
utbildningarna. Dessa aktiviteter beskrivs närmare i nästkommande avsnitt.
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Särskilda insatser före utbildningsval
Det övergripande syftet med särskilda rekryteringsinsatser före val av utbildning
är att locka studenter från ett underrepresenterat kön till en viss utbildning/utbildningsinriktning. Det betyder att vissa aktiviteter uteslutande riktar sig till studenter
från ett underrepresenterat kön. Det är insatser före presumtiva studenters utbildningsval vilka presenteras i tabellen nedan.
Tabell 8. Könsaspekter på särskilda insatser i marknadsföringsarbetet
Typ av verksamhet

Marknadsföringsform

Könsaspekt

Särskilda insatser

Särskilda rekryteringskampanjer

Information utformas för att appellera
till mottagare av underrepresenterat kön
Spridning i forum som förväntas vara
specifika för målgruppen

Särskilda satsningar i sam
arbete med näringslivet

Bidra till att öka ungas intresse för vissa
utbildningar och indirekt stimulera att
inte göra könsbundna utbildningsval

Samarbete kring aktiviteter
med skolor och ungdoms
idrott

Bidra till att öka unga tjejers och unga
killars intresse för vissa utbildningar och
indirekt stimulera att inte göra könsbundna utbildningsval

I de kommande styckena beskrivs dessa närmare.

Särskilda rekryteringskampanjer
Förutom lärosätenas allmänna marknadsföringsarbete genomförs riktade rekryteringskampanjer på enskilda program för att attrahera ett underrepresenterat kön.
Det är satsningar som ofta baseras på kunskap som är hämtats genom forsknings
rapporter om varför kvinnor och män väljer utbildningar som de gör eller föreställningar om i vilka forum den särskilda målgruppen nås. Att satsningen riktas på
ett särskilt kön märks på budskapet som kommuniceras samt valet av kanaler för
informationsspridning. Ett exempel är en särskild kampanj för att attrahera fler män
till lärarutbildningarna. I framarbetandet av kampanjinnehållet lästes rapporter
om varför studenter – män som kvinnor – väljer lärarutbildningen. I kampanjens
annonstexter kommer dessa insikter till konkret uttryck genom att kampanjmakarna
undviker skrivningar som speglar kvinnors skäl till att läsa till lärare, t.ex. rubriker i
stil med vill du jobba med ungdomar. I stället valdes texter i linje med kunskap om
varför män läser till lärare, som t.ex. att det är ett akademiskt yrke. Kanalerna för att
sprida informationen är särskilt utvalda, vilket till exempel innebär riktade annonser
i sociala medier eller särskilda tidningar som läses av en majoritet av män. Ett annat
lärosäte har på motsvarande sätt arbetat med riktade rekryteringsinsatser mot män
genom att webbannonsera på en rockradiostation där lyssnarmajoriteten är män.
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Särskilda satsningar i samarbete med näringslivet
Vissa lärosäten ger exempel på särskilda satsningar som de genomför i samarbete
med företag eller med hjälp av representanter från näringslivet. Det är särskilda
satsningar som riggas kring idén att ett ämnesområde kan attrahera en underrepresenterad grupp om den får prova på för att förstå bredden på ämnet. Många av de
intervjuade lärosätena lämnar exempel på verksamhet som handlar om att erbjuda
särskilda kurser, medverkan i projekt eller sommarläger med syfte att öka intresset
för ett särskilt ämne. Syftet för några av dessa är att företag som är verksamma
inom vissa ämnesområden ser ett behov av att utöka sin rekryteringsbas och därför
samarbetar med lärosäten för att attrahera fler studenter till utbildningar som ger
den ämneskunskap och inriktning som krävs för den aktuella näringen. Tendensen
i intervjumaterialet är att dessa samarbeten (1) genomförs inom naturvetenskapliga
och tekniska utbildningar och vilka därför (2) vänder sig till målgruppen unga tjejer.
Exempel på särskilda satsningar i samarbete med näringslivet är:
•

Ett lärosäte genomför en sommarinsats i samarbete med ett företag där tjejer på
högstadiet deltar för att göra experiment med teknik som har med energi att göra.

•

Ett lärosäte anordnar en utbildning för unga tjejer i samarbete med ett dataföretag i syfte att öka intresset för relativt mansdominerade datautbildningar.

•

Ett lärosäte anordnar en sommarkurs i datavetenskap specifikt för unga tjejer och
kvinnor i gymnasiet för att locka in dem på ett särskilt program.

Lärosätena samverkar också med skolor och föreningsliv för att attrahera sökande
från könsmässigt underrepresenterade grupper. Om detta handlar nästa avsnitt.

Samarbete med skolor och föreningsliv
Många lärosäten har nära samarbeten med särskilt utvalda gymnasieskolor. Valet av
skolor görs vanligen mot bakgrund av hur närbelägna skolorna är det specifika lärosätet. Vanligen är samarbetena mellan skolor generella – alltså ett led i det ordinarie
marknadsföringsarbetet – men det finns exempel på samarbeten som är mer eller
mindre könsspecifika. Ett lärosäte med naturvetenskaplig och teknisk inriktning
genomför till exempel en tävling som är öppen för både unga killar och tjejer men där
en tävlingsgren särskilt och oavsiktligt har visat sig appellera till och locka unga tjejer
till tekniska ämnen.
Ett annat lärosäte har med medel från delegationen för jämställdhet i högskolan
precis initierat ett samarbete med en lokal fotbollsförening. Syftet är att nå unga män
för att sprida information om och visa upp den del av lärosätens verksamhet som
förväntas appellera till dem. Ett ytterligare skäl är att få kunskap om hur unga killar
tänker kring val av utbildning och på så sätt lära sig om könsbundna utbildningsval
bland unga killar.
Förutom insatser före utbildningsval har vissa lärosäten särskilda insatser efter
val av utbildning. Dessa beskrivs kortfattat i nästkommande avsnitt.
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Särskilda insatser efter utbildningsval
Det finns insatser för att stimulera att studenter som har valt utbildning, och då
särskilt studenter från ett underrepresenterat kön, stannar kvar och inte byter utbildning och/eller inriktning. Den typ av insatser som riktar sig mot studenter från ett
underrepresenterat kön efter val av utbildning är central eftersom det potentiellt
bidrar till att den högre utbildningens utflöde – inflödet på arbetsmarknaden –
kännetecknas av en jämnare könsfördelning. Syftet med särskilda insatser efter
utbildningsval är således att stimulera att studenter från ett underrepresenterat kön
fullföljer utbildningen och inte byter till mer könsmässigt traditionella inriktningar
eller utbildningar.10
Ett lärosäte har till exempel en före-, under-, eftermodell som de arbetar med där
i synnerhet kvinnor på mansdominerade utbildningar erbjuds att delta i ett mentorprogram. Modellen syftar till att få bukt med överrepresentationen av avhopp bland
studenter som inte har gjort ett könsmässigt traditionellt utbildningsval. Lärosätets
mentorprogram finns till för kvinnor som läser till ingenjörer och handlar om att
stötta och rusta dem för en manligt kodad miljö och bransch. Ett annat lärosäte har
en särskild arbetsgrupp för jämnare könsbalans som också tar upp frågan om hur
lärosätet kan behålla studenter från det underrepresenterade könet.
Dock finns en tydlig skillnad mellan lärosätena på denna punkt. Särskilt natur
vetenskapliga och tekniska utbildningar har i intervjuer gett uttryck för att de
medvetet inte har strategier eller särskilda åtgärder för att behålla studenter från ett
underrepresenterat kön. Exempelvis har ett lärosäte tagit bort sin verksamhet som
riktade sig endast till kvinnor eftersom kvinnorna kände sig uthängda och särskilt
utsatta. Satsningarna blev ”särbehandlande åtgärder” som var kontraproduktiva. En
intervjuperson för en annan naturvetenskaplig och teknisk utbildning beskriver:
”Den grupp som är i minoritet vill inte känna sig utpekad. En utbildning med få kvinnliga studenter vill inte
hamna i någon sorts minoritetsgrupp med särskild hänsyn och särskilda åtgärder.”

Detta kapitel har visat på omfattningen av lärosätens verksamhet – strategier skapas
och insatser genomförs för att främja könsintegreringen i en rad olika sammanhang.
Trots detta påvisar den statistiska kartläggningen att mönstret i lärosätens och olika
utbildningars könsfördelning är relativt konstant över tid.

10 Det finns också aktiviteter som fokuserar på tiden efter
avslutad utbildning – alumniverksamhet, vars verksamhet
och syfte inte inkluderas i studien.
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Lärosätenas kunskap om vad som fungerar
och vad de arbetar mot
Samtliga berörda lärosäten bedriver ett aktivt åtgärdsarbete för att bredda basen av
studerande. Samtidigt är också bristen på systematisk uppföljning av detta arbete ett
genomgående tema. Närapå samtliga lärosäten i kartläggningen anger att de inte vet
om de insatser de genomför har betydelse och får genomslag. De saknar kunskap om
vilka aktiviteter som är framgångsrika eller effektiva för att påverka könsbalansen
och varför.
Det ställs heller inga externa krav från statsmakten på kvalitetssäkrade insatser
eller efterfrågan på resultatredovisning i anslutning till dessa insatser. Flera läro
säten menar att detta är en brist och de efterlyser både uppföljningar för att få kunskap om vad som fungerar, men också tydligare mål att arbeta mot. Detta är en tydlig
brist i lärosätenas åtgärdsarbete. Utan kunskap om vad som fungerar och för vem är
det svårt för lärosätena att veta hur de kan utveckla verksamheten.
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Sammanfattande slutsatser

Könssegregering på arbetsmarknaden
Stockholmsregionen har en betydande könssegregering både horisontellt och vertikalt. Även om arbetsmarknaden i Stockholm är mindre segregerad än såväl Skåne län
och Västra Götalands län som riket i stort, utgör den andel av arbetsmarknaden som
är (horisontellt) segregerad 68 procent.
Orsakerna till könssegregeringen kan sorteras i två idémässiga grupperingar –
de som utgår från individers fria rationella val och de som utgår från normerande
strukturer i samhället. Dessa två kan sägas vara bakomliggande faktorer till varför
könssegregeringen uppstår men både rationella val och normerande strukturer i
samhället kan också sägas förklara hur stor segregeringen blir. Vid sidan av bakomliggande faktorer finns de kontextuella faktorerna som utgörs av förutsättningar i det
omgivande samhället som kan påverka hur stor segregeringen blir i en viss region.
Främst berör de utbildningsnivå och arbetsmarknadens struktur.
Den könssegregerade arbetsmarknaden får ekonomiska konsekvenser. På individnivå är kostnaderna knutna till skillnader i löner och skillnader i deltidsarbete mellan
män och kvinnor. På individnivå får segregeringen olika konsekvenser för män och
kvinnor. Kvinnor har oftare lägre lön och deltidsarbete än män.
I situationer av brist på arbetskraft på arbetsmarknaden uppstår kostnader på
organisationsnivå relaterade till könssegregeringen. Dessa är framför allt kopplade
till bristande matchning mellan utbud och efterfrågan på kompetens vid rekrytering
samt knutet till bristande heterogenitet internt i organisationerna, vilket leder till
lägre grad av överlevnad och sämre ekonomiskt resultat.
På samhällsnivå kan segregeringen motverka utveckling och tillväxt genom
minskad produktivitet eftersom den begränsar arbetsmarknadens dynamik. Med en
kommande demografisk utmaning i form av en åldrande befolkning är det sannolikt
att kostnaden för en könssegregerad arbetsmarknad på samhällsnivå kommer att öka
om utvecklingen också leder till en bristsituation på arbetsmarknaden.
Vid sidan om detta innebär könssegregeringen en minskad attraktionskraft när
individers möjligheter begränsas av ojämlikheter i arbetslivet, både vad gäller möjligheter att välja yrke, men också av reguljär deltid och lägre lön inom vissa sektorer och
branscher som är traditionellt kvinnliga.
Stockholmsregionen har en lägre grad av vertikal och horisontell segregering, men
regionen står likväl inför utmaningar med en åldrande befolkning och den begränsning av livsval och möjligheter som en könssegregerad arbetsmarknad för med sig.
Det finns anledning att arbeta för att begränsa segregeringen framför allt på grund
av de risker som kan relateras till regionens attraktionskraft och till den framtida
demografiska utvecklingen.
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Könssegregering inom högre utbildning
Den statistiska kartläggningen av den högre utbildningen visar att antalet studenter
har ökat i Stockholm-Mälarregionen de senaste 10–15 åren. I takt med att antalet
studenter har ökat totalt har också könssegregeringen ökat något. Dessutom tenderar
fler kvinnor att läsa traditionella kvinnodominerade yrkesutbildningar, allt medan ett
oförändrat antal män läser vid de stora mansdominerade civilingenjörs- och hög
skoleingenjörsutbildningarna.
Intervjuerna har visat att högskolor och universitet aktivt arbetar med frågorna.
Viljan och ambitionen att eftersträva jämnare könsfördelning finns till exempel på
civilingenjörsutbildningar, men utan att det på en aggregerad nivå är möjligt att se
resultat för det arbete som har skett de senaste tio åren. I de fall det har skett förändringar mot en större könsintegrering är kopplingen till åtgärdsarbetet underordnad
andra faktorer. Exempelvis ökade andelen män i sjuksköterskeutbildningen plötsligt
i samband med att en lag krävde sjuksköterskekompetens av ambulansförare. En
intervjuperson berättar:
”Vi såg en kraftig uppgång av män som sökte sjuksköterskeprogrammet under en period. När vi granskade
siffrorna så sammanföll det med tillkomst av en lag om att all ambulanspersonal skulle ha sjukvårdsutbildning. Det var förmodligen beroende på detta som vi såg en uppgång.”

Det tycks således finnas två primära anledningar varför förutsättningarna att nå
resultat med verksamheten är begränsade.
För det första är frågan om jämställdhet och könsintegration en bred och
komplex fråga som berör samhället i stort och således inte uteslutande kännetecknar
den högre utbildningen. Det betyder att lösningen för att uppnå könsintegrering och
jämställdhet inte heller kan förväntas finnas inom den högre utbildningen ensam.
Högskolorna och universitetens påverkansförmåga är begränsad.
Forskning påvisar att samma mönster och stereotypa föreställningar om könsroller som befästs i gymnasie-, grund- och förskola reproduceras omedvetet på alla
arenor, såväl inom den högre utbildningen som på arbetsmarknaden. Då dessa
föreställningar finns i hela samhället torde det vara svårt för den högre utbildningen
att ensam skapa en jämn könsfördelning inom sin värld som spiller över på andra
arenor.
Olika konstruktioner av könstillhörigheter är seglivade och starka, till exempel
kopplingen mellan teknik och manlighet samt omvårdnad och kvinnlighet. De
skapas och reproduceras på alla nivåer i samhället och i samhällets alla olika världar:
före, under och efter utbildningar. Att prognoser tyder på att könssegregering inom
utbildningen kommer att bestå eller till och med att öka är därför ingen prognos som
uteslutande kan belastas enskilda lärosäten. Däremot har enskilda lärosäten, likväl
som enskilda gymnasie- och grundskolor, arbetsmarknaden och alla andra delar av
samhället enskilt och gemensamt ansvar för att bidra till förändring.
För det andra är jämn könsfördelning inte den högre utbildningens kärnverksamhet. Det huvudsakliga syftet för högskola och universitet är att utbilda och
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bedriva forskning. Förutsättningarna att bedriva framgångsrikt arbete för jämnare
könsfördelning är därför redan i ett initialt skede begränsade. Mot bakgrund av
detta är pågående verksamheter och aktiviteter ett uttryck för steg i rätt riktning. De
steg som sker inom utbildningsvärlden, generella och särskilda insatser, kan dock
utvecklas exempelvis genom en mer systematiserad uppföljning och utvärdering av
de insatser som genomförs.
Samtidigt står nyckeln till en könsintegrerad utbildning, en könsintegrerad
arbetsmarknad eller ett könsintegrerat samhälle överlag sannolikt inte att finna i en
specifik sektor. Förklaringar och lösningar på problemet med könssegregering behöver inte heller nödvändigtvis finnas på den arena en individ befinner sig på innan ett
jobb, innan högre utbildning, innan val av gymnasieprogram etc.

Samlade slutsatser
Arbetsmarknaden är segregerad och en av de arenor där könssegregeringen skapas är
inom den högre utbildningen och i den enskildes val av utbildningsinriktning. Sedan
1971 har högre utbildning dominerats av kvinnor i den meningen att andelen kvinnor i grundutbildningen har varit större än andelen män. Skillnaderna ökade fram
till slutet av 1990-talet då relationen stabiliserades kring 60 procent kvinnor och 40
procent män. Kartläggningen visar dock att det större antalet kvinnor som genomgår
högre utbildning återfinns inom utbildningar som leder till klassiskt kvinnliga yrken.
Högre utbildning och den ökade andelen kvinnor kan således inte förväntas att per
automatik bidra till att lösa problemet med horisontell segregering på arbetsmarknaden, eftersom även utbildningen är könsuppdelad.
I Stockholm är arbetsmarknaden mindre horisontellt segregerad än riket. 68
procent av arbetsmarknaden är segregerad i Stockholm jämfört med 85 procent i
riket. Inom den högre utbildningen är emellertid skillnaderna mycket små mellan
utbildningar på lärosäten i Stockholm-Mälarregionen och övriga landet. Det tycks
som om de skillnader som finns på arbetsmarknaden inte kan förklaras med hänvisningen till skillnader i den högre utbildningen och att anledningarna till Stockholms
relativt integrerade arbetsmarknad måste sökas någon annanstans än inom högre
utbildning.
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Bilaga 1 Kompletterande beskrivning av den segregerade arbetsmarknaden
Följande bilaga innehåller ytterligare material, såsom diagram och tabeller, i syfte att

tillhandahålla material för den läsare som vill veta mer om segregationen på arbets-

marknaden.

Segregering i olika SSYK-detaljeringsgrader

I rapporten används tresiffrig SSYK-kod (SSYK3) för att beskriva segregeringen på

arbetsmarknaden. Då valet av detaljeringsnivå påverkar resultatet presenteras här

även diagrammen i andra detaljeringsgrader. Sist i avsnittet presenteras ett diagram

som visar på segregeringen i Stockholms län år 2001.

Diagram 32 – Könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK2), Stockholms län, sorterat efter
könsfördelning (Källa: Bearbetning av data från SCB)
100

100

Mansdominerade yrken (32%)

100

Andel kvinnor (%)

Andel män (%)

40

20

0

20

40

60

80

0

5

10

15

20

25

30
35

60

35
40

40

40
45

45

Kvinnodominerade yrken (46%)

45
50

50

80

50
55

55

55

Yrkeskategorins andel av arbetsmarknaden (%)
60

60
65

100
60
65

65
70

Jämnt fördelade yrken
(19%)

70
75

70
75

75

23 - Lärararbete inom universitet, gymnasie- och
grundskola

80

80

80
85

85

85

90

90

90

90

71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete

72 - Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.

85

83 - Transport- och maskinförararbete

31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m.

21 - Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens
inom teknik och datavetenskap m.m.

82 - Maskinoperatörs- och monteringsarbete

13 - Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m.
93 - Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning
12 - Ledningsarbete i stora och medelstora företag,
myndigheter m.m.

0 - Yrke okänt

34 - Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning

24 - Annat arbete som kräver teoretisk
specialistkompetens

41 - Kontorsarbete m.m.

52 - Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.

80

95

95

72 - Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.

30
35

75

71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete

25

Jämnt fördelade
yrken (13%)

70

83 - Transport- och maskinförararbete

30
65

31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m.

20
25
60

21 - Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens
inom teknik och datavetenskap m.m.

15
20
55

82 - Maskinoperatörs- och monteringsarbete

Kvinnodominerade yrken (49%)
50

12 - Ledningsarbete i stora och medelstora företag,
myndigheter m.m.

10
15
45

13 - Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m.
61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
93 - Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

5
10
91 - Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning

80
40

0 - Yrke okänt

0
5
42 - Kundservicearbete
22 - Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens
inom biologi, hälso- och sjukvård

100
35

34 - Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning

0
30

24 - Annat arbete som kräver teoretisk
specialistkompetens

80
51 - Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete

60
25

52 - Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.

60
20

91 - Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning

40
15

23 - Lärararbete inom universitet, gymnasie- och
grundskola

20
10

41 - Kontorsarbete m.m.

0
5

42 - Kundservicearbete
22 - Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens
inom biologi, hälso- och sjukvård

20

33 - Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning
32 - Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver
kortare högskoleutbildning

0

51 - Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete

Andel män (%)
40

33 - Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning
32 - Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver
kortare högskoleutbildning

Andel kvinnor (%)

92 Män och kvinnor i utbildning och arbete

Diagram 33 – Könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK2), Västra Götalands län, sorterat
efter könsfördelning (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Diagram 34 – Könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK2), Skåne län, sorterat efter könsfördelning (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Diagram 35 – Könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK2), Sverige, sorterat efter könsfördelning (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Diagram 36 – Könsfördelning per yrkeskategori 2001 (SSYK2), Stockholms län, sorterat efter
könsfördelning (Källa: Bearbetning av data från SCB)
75
80
85
90
95
100

75
80
85
90
95
100

Mansdominerade yrken
(31%)

100

Andel kvinnor (%)

Andel män (%)
100

80

60

40

20

0

20

40

60

80

100
0
5

0

5
10

10
15

15

15
20

20
25

20
25

25
30

30
35

30
35

35
40

712 - Byggnads- och anläggningsarbetare
233 - Grundskollärare
413 - Lager- och transportassistenter
241 - Företagsekonomer, marknadsf örare och
personaltjänstemän
331 - Förskollärare och f ritidspedagoger

10

419 - Övrig kontorspersonal
343 - Redovisningsekonomer, administrativa
assistenter m.fl.
214 - Civilingenjörer, arkitekter m.fl.
832 - Fordonsförare
131 - Chefer för mindre företag och enheter
245 - Journalister, konstnärer, skådespelare
m.fl.
713 - Byggnadshantverkare

123 - Chefer för särskilda funktioner

311 - Ingenjörer och tekniker

213 - Dataspecialister

241 - Företagsekonomer, marknadsförare och
personaltjänstemän

0 - Yrke okänt

35

214 - Civilingenjörer, arkitekter m.f l.

5
30

419 - Övrig kontorspersonal

0

522 - Försäljare, detaljhandel;
demonstratörer m.fl.

80

713 - Byggnadshantverkare

60
25

832 - Fordonsf örare

20
20

828 - Montörer

40

341 - Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

60
15

311 - Ingenjörer och tekniker

40
10

0 - Yrke okänt

20
5

341 - Säljare, inköpare, mäklare m.f l.

0

513 - Vård- och omsorgspersonal

Andel män (%)
0

522 - Försäljare, detaljhandel;
demonstratörer m.f l.

513 - Vård- och omsorgspersonal

Andel kvinnor (%)

94 Män och kvinnor i utbildning och arbete

Segregeringen i de största yrkeskategorierna

Diagram 37 – Könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK3), Stockholms län, sorterat efter
storlek (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Diagram 38 – Könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK3), Västra Götalands län, sorterat
efter storlek (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Diagram 39 – Könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK3), Skåne län, sorterat efter storlek (Källa: Bearbetning av data från SCB)
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Diagram 40 – Könsfördelning per yrkeskategori 2007 (SSYK3), Sverige, sorterat efter storlek
(Källa: Bearbetning av data från SCB)
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I följande tabeller presenteras storleken på, och könsfördelningen inom, de tio största
yrkeskategorierna för kvinnor respektive män.
Tabell 9. De tio yrkeskategorier där kvinnor utgör störst antal, Stockholms län (Källa: SCB)
Yrkeskategori (SSYK3)

Antal
kvinnor

Antal
män

Procent

Vård- och omsorgspersonal

75 292

16 636

82

18

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

28 183

19 716

59

41

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

25 682

37 298

41

59

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän

21 309

19 432

52

48

Redovisningsekonomer, administrativa assistenter
m.fl.

19 002

4 809

80

20

Övrig kontorspersonal

18 170

5 772

76

24

Yrke okänt

18 160

26 079

41

59

Förskollärare och fritidspedagoger

13 679

1 244

92

8

Bokförings- och redovisningsassistenter

13 392

1 738

89

11

Grundskollärare

12 478

3 748

77

23

kvinnor

Procent
män

Tabell 10. De tio yrkeskategorier där män utgör störst antal, Stockholms län (Källa: SCB)
Yrkeskategori (SSYK3)

Antal
kvinnor

Antal
män

Andel
kvinnor

Andel
män

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

25 682

37 298

41

59

Dataspecialister

9 506

29 922

24

76

Yrke okänt

18 160

26 079

41

59

Ingenjörer och tekniker

5 417

21 608

20

80

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

28 183

19 716

59

41

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän

21 309

19 432

52

48

Fordonsförare

1 409

17 781

7

93

Chefer för särskilda funktioner

8 650

16 771

34

66

Vård- och omsorgspersonal

75 292

16 636

82

18

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

5 570

16 469

25

75
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Kan skillnader i segregation förstås mot bakgrund av dess
utbildningskrav?
I diagrammet nedan illustreras den andel som respektive yrkeskategori utgör av
respektive läns totala arbetsmarknad, med 2-siffrig SSYK-kod. Tresiffrig SSYK är inte
praktiskt att använda då det blir för många kategorier att illustrera effektivt.
Diagram 41 – Yrkeskategoriernas andel av arbetsmarknaden per län (SSYK2)
(Källa: Bearbetning av data från SCB)
11 - Politiskt arbete m.m.
12 - Ledningsarbete i stora och medelstora företag
13 - Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m.

Stockholm

21 - Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Västra Götaland

22 - Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Skåne

23 - Lärararbete inom universitet, gymnasie och
24 - Annat arbete som kräver teoretisk
31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m.
32 - Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver
33 - Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning
34 - Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning
41 - Kontorsarbete m.m.
42 - Kundservicearbete
51 - Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete
52 - Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.
61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete
72 - Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.
73 - Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk
74 - Annat hantverksarbete
81 - Processoperatörsarbete
82 - Maskinoperatörs- och monteringsarbete
83 - Transport- och maskinförararbete
91 - Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning
92 - Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på
93 - Annat arbete utan särskild yrkesutbildning
1 - Militärt arbete
0 - Yrke okänt
0

5

10

15

20

För en förklaring till SSYK-koderna, se bilaga 2. Som diskuteras i huvudrapporten
framgår ovan att endast små skillnader finns mellan fördelningen på de tre arbetsmarknaderna – överlag är de relativt jämnt fördelade över yrkeskategorierna. Även
när kategorierna 2 och 3 som innehåller yrken med krav på hög utbildning delas upp
på tvåsiffrig nivå finns ingen tendens till markanta variationer mellan länen, som
skulle kunna förklara de stora skillnaderna i segregation.
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Vertikal segregation

121

Diagram 42 – Detaljerad könsfördelning chefskategorier (enligt fyrsiffrig SSYK, 2007,
Stockholms län) (Källa: Bearbetning av data från SCB)

1210 verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 10
1221 driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

90

11

89

1222 driftchefer inom tillverkning, el- ,värme - och vattenförsörjning
… 11

89

1223 driftchefer inom byggverksamhet 6

94

122

1224 driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och…

63

37

1225 driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, …

82

18

1226 verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.

61

39

1227 verksamhetschefer inom utbildning
1228 verksamhetschefer inom vård och omsorg

26

74

1229 övriga drift- och verksamhetschefer

78

22

1231 ekonomichefer och administrativa chefer

56

44

1232 personalchefer

41

59

1233 försäljnings
- och marknadschefer
123

41

59%

80

20

1234 reklam - och pr-chefer

46

54

1235 inköps- och distributionschefer

84

16

1236 it- chefer

16

84

1237 forsknings- och utvecklingschefer

16

84

1239 övriga chefer inom specialområden

75

25

1311 chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk… 12%

88

1312 chefer för mindre företag inom tillverkning, el -, värme- och… 8

92

1313 chefer för mindre byggföretag 3

97

131

1314 chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang,
…
1315 chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, …

72

28

80

20

1316 chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m.

46

54

1317 chefer för mindre enheter inom utbildning
1318 chefer för mindre enheter inom vård och omsorg

21

79

1319 chefer för övriga mindre företag och enheter

75

25
0

kvinnor

33

67

10
män

20

30

40

50

60

70

80

90 100
procent

Män och kvinnor i utbildning och arbete 99

SSYK3
121

122

123

131

SSYK4 (kod och beskrivning)
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1221 driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
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84
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89
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10
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Bilaga 2 SSYK-koder

YRKESOMRÅDE 1

13

Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter
m.m.

LEDNINGSARBETE
11

Politiskt arbete m.m.

131

Chefer för mindre företag och enheter

111

Högre ämbetsmän och politiker

1311

Chefer för mindre företag inom jordbruk,

1110

Högre ämbetsmän och politiker

112

Chefstjänstemän i intresseorganisationer

1120

Chefstjänstemän i intresseorganisationer

12

Ledningsarbete i stora och medelstora företag,
myndigheter m.m.

trädgård, skogsbruk och fiske
1312

Chefer för mindre företag inom tillverkning,
el-, värme- och vattenförsörjning m.m.

1313

Chefer för mindre byggföretag

1314

Chefer för mindre företag inom handel, hotell
och restaurang, transport och kommunikation

121

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

1210

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster

122

Drift- och verksamhetschefer

m.m.

1221

Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogs-

1315

1316

Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och

1317

Chefer för mindre enheter inom utbildning

vattenförsörjning m.m.

1318

Chefer för mindre enheter inom vård och

1223

Driftchefer inom byggverksamhet

1224

Driftchefer inom handel, hotell och restau-

1225
1226

Chefer för mindre enheter inom offentlig
förvaltning m.m.

bruk och fiske
1222

Chefer för mindre företag inom finansiell

omsorg
1319

Chefer för övriga mindre företag och enheter

rang, transport och kommunikation

YRKESOMRÅDE 2

Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastig-

ARBETE SOM KRÄVER TEORETISK SPE-

hetsbolag, företagstjänster m.m.

CIALISTKOMPETENS

Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning

21

m.m.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m.

1227

Verksamhetschefer inom utbildning

211

Fysiker, kemister m.fl.

1228

Verksamhetschefer inom vård och omsorg

2111

Fysiker och astronomer

1229

Övriga drift- och verksamhetschefer

2112

Meteorologer

123

Chefer för särskilda funktioner

2113

Kemister

1231

Ekonomichefer och administrativa chefer

2114

Geologer, geofysiker m.fl.

1232

Personalchefer

212

Matematiker och statistiker

1233

Försäljnings- och marknadschefer

2121

Matematiker

1234

Reklam- och PR-chefer

2122

Statistiker

1235

Inköps- och distributionschefer

213

Dataspecialister

1236

IT-chefer

2131

Systemerare och programmerare

1237

Forsknings- och utvecklingschefer

2139

Övriga dataspecialister

1239

Övriga chefer inom specialområden

214

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.
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2141

Arkitekter och stadsplanerare

23

Lärararbete inom universitet, gymnasie- och
grundskola

2142

Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning

2143

Civilingenjörer m.fl., elkraft

231

Universitets- och högskolelärare

2144

Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik

2310

Universitets- och högskollärare

2145

Civilingenjörer m.fl., maskin

232

Gymnasielärare m.fl.

2146

Civilingenjörer m.fl., kemi

2321

Gymnasielärare i allmänna ämnen

2147

Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metal-

2322

Gymnasielärare i yrkesämnen

lurgi

2323

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

2148

Lantmätare

233

Grundskollärare

2149

Övriga civilingenjörer m.fl.

2330

Grundskollärare

22

Arbete som kräver teoretisk specialistkompe-

234

Speciallärare

tens inom biologi, hälso- och sjukvård

2340

Speciallärare

Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk

235

Andra pedagoger med teoretisk specialist-

221

m.m.

kompetens

2211

Biologer

2351

2212

Farmakologer m.fl.

2359

2213

Agronomer och hortonomer

2214

Jägmästare m.fl.

222

Hälso- och sjukvårdsspecialister

2221

Läkare

2222

Tandläkare

2223

Veterinärer

2224

Apotekare

2225

Logopeder

2229

Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister

223

Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild

Skol- och utbildningskonsulenter m.fl.
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens

24

Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

241

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän

2411

Revisorer m.fl.

2412

Personaltjänstemän och yrkesvägledare

2413

Marknadsanalytiker och marknadsförare

2414

Organisationsutvecklare

2419

Övriga företagsekonomer

kompetens

242

Jurister

2231

Barnmorskor

2421

Advokater och åklagare

2232

Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning

2422

Domare

2233

Akutsjuksköterskor m.fl.

2423

Företags-, förvaltnings- och organisationsju-

2234

Barnsjuksköterskor

2235

Distriktssköterskor

2236

Andra sjuksköterskor med särskild
kompetens

rister
2429

Övriga jurister

243

Arkivarier, bibliotekarier m.fl.

2431

Arkivarier, museitjänstemän m.fl.
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2432

Bibliotekarier m.fl.

3115

Maskiningenjörer och maskintekniker

244

Samhälls- och språkvetare

3116

Kemiingenjörer och kemitekniker

2441

Nationalekonomer

3117

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och

2442

Sociologer, arkeologer m.fl.

2443

Filosofer, historiker och statsvetare

3118

Kartingenjörer m.fl.

2444

Språkvetare, översättare och tolkar

3119

Övriga ingenjörer och tekniker

245

Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.

312

Datatekniker och dataoperatörer

2451

Journalister, författare, informatörer m.fl.

3121

Datatekniker

2452

Skulptörer, målare m.fl.

3122

Dataoperatörer

2453

Kompositörer, musiker och sångare inom

313

metallurgi

Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl.

klassisk musik
2454

Koreografer och dansare

3131

Fotografer

2455

Regissörer och skådespelare

3132

Ljud- och bildtekniker

2456

Formgivare

3133

Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl.

246

Präster

3134

Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker

2460

Präster

314

Piloter, fartygsbefäl m.fl.

247

Administratörer i offentlig förvaltning

3141

Maskinbefäl

2470

Administratörer i offentlig förvaltning

3142

Fartygsbefäl m.fl.

248

Administratörer i intresseorganisationer

3143

Piloter m.fl.

2480

Administratörer i intresseorganisationer

3144

Flygledare

249

Psykologer, socialsekreterare m.fl.

3145

Flygtekniker

2491

Psykologer m.fl.

315

Säkerhets- och kvalitetsinspektörer

2492

Socialsekreterare och kuratorer

3151

Byggnads- och brandinspektörer

YRKESOMRÅDE 3

3152

Säkerhetsinspektörer m.fl.

ARBETE SOM KRÄVER KORTARE HÖG-

32

Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som
kräver kortare högskoleutbildning

SKOLEUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE KUNSKAPER

321

Lantmästare, skogsmästare m.fl.

31

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m.

3211

Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl.

311

Ingenjörer och tekniker

3212

Skogsmästare m.fl.

3111

Laboratorieingenjörer

322

Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.

3112

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

3221

Arbetsterapeuter

3113

Elingenjörer och eltekniker

3222

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl.

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och

3223

Dietister

teleteknik

3224

Optiker
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3225

Tandhygienister

3421

Agenter

3226

Sjukgymnaster m.fl.

3422

Speditörer

3227

Djursjukvårdare

3423

Platsförmedlare och arbetsvägledare

3228

Receptarier

3429

Övriga agenter m.fl.

3229

Övriga terapeuter

343

Redovisningsekonomer, administrativa as-

323

Sjuksköterskor

3231

Sjuksköterskor, medicin/kirurgi

3431

Administrativa assistenter

3232

Operationssjuksköterskor

3432

Boutredare

3233

Geriatriksjuksköterskor

3433

Redovisningsekonomer m.fl.

3234

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

344

Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjäns-

3235

Röntgensjuksköterskor

3239

Övriga sjuksköterskor

324

Biomedicinska analytiker

3240

Biomedicinska analytiker

33

Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning

331

Förskollärare och fritidspedagoger

3310

Förskollärare och fritidspedagoger

332

Andra lärare och instruktörer

3320

Andra lärare och instruktörer

34

Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning

sistenter m.fl.

temän
3441

Tulltjänstemän

3442

Taxeringstjänstemän

3443

Socialförsäkringstjänstemän

3449

Övriga tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän

345

Poliser

3450

Poliser

346

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.

3461

Behandlingsassistenter m.fl.

3462

Fritidsledare m.fl.

347

Tecknare, underhållare, professionella
idrottsutövare m.fl.

341

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

3411

Värdepappersmäklare

3412

Försäkringsrepresentanter

3413

Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl.

3414

Reseproducenter

3415

Företagssäljare

3416

Inköpare

3417

Värderare och auktionister

3476

Inspicienter, rekvisitörer m.fl.

3418

Banktjänstemän och kreditrådgivare

348

Pastorer

3419

Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl.

3480

Pastorer

342

Agenter, förmedlare m.fl.

3471

Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.

3472

Presentatörer i radio, TV m.m.

3473

Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning

3474

Cirkus- och varietéartister m.fl.

3475

Idrottstränare, professionella idrottsutövare
m.fl.

Män och kvinnor i utbildning och arbete 105

YRKESOMRÅDE 4

YRKESOMRÅDE 5

KONTORS- OCH KUNDSERVICEARBETE

SERVICE-, OMSORGS- OCH FÖRSÄLJ-

41

Kontorsarbete m.m.

NINGSARBETE

411

Kontorssekreterare och dataregistrerare

51

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete

4111

Dataregistrerare

511

Resevärdar m.fl.

4112

Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.

5111

Flygvärdinnor m.fl.

412

Bokförings- och redovisningsassistenter

5112

Tågmästare m.fl.

4120

Bokförings- och redovisningsassistenter

5113

Guider och reseledare

413

Lager- och transportassistenter

512

Storhushålls- och restaurangpersonal

4131

Lagerassistenter m.fl.

5121

Storhushållsföreståndare m.fl.

4132

Transportassistenter

5122

Kockar och kokerskor

414

Biblioteksassistenter m.fl.

5123

Hovmästare, servitörer och bartendrar

4140

Biblioteksassistenter m.fl.

513

Vård- och omsorgspersonal

415

Brevbärare m.fl.

5131

Barnskötare m.fl.

4150

Brevbärare m.fl.

5132

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.

419

Övrig kontorspersonal

5133

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

4190

Övrig kontorspersonal

5134

Skötare och vårdare

42

Kundservicearbete

5135

Tandsköterskor

421

Kassapersonal m.fl.

5139

Övrig vård- och omsorgspersonal

4211

Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.

514

Frisörer och annan servicepersonal, person-

4212

Bank- och postkassörer

4213

Croupierer m.fl.

4214

Pantlånare

4215

Inkasserare m.fl.

422

Kundinformatörer

4221

Resebyrå- och turistbyråtjänstemän

4222

Receptionister m.fl.

4223

Telefonister

4224

Trafikinformatörer m.fl.

liga tjänster
5141

Frisörer, hudterapeuter m.fl.

5142

Begravningsentreprenörer

5149

Övrig servicepersonal, personliga tjänster

515

Säkerhetspersonal

5151

Brandmän

5152

Väktare och ordningsvakter

5153

Kriminalvårdare

5159

Övrig säkerhetspersonal

52

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.

521

Fotomodeller m.fl.

5210

Fotomodeller m.fl.

522

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.
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5221

Försäljare, dagligvaror

YRKESOMRÅDE 7

5222

Försäljare, fackhandel

HANTVERKSARBETE INOM BYGGVERK-

5223

Kaféföreståndare

SAMHET OCH TILLVERKNING

5224

Kioskföreståndare

71

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete

5225

Bensinstationsföreståndare m.fl.

711

Gruv- och bergarbetare, stenhuggare

5226

Bil-, båt- och husvagnsförsäljare

7111

Gruv- och bergarbetare

5227

Demonstratörer, uthyrare m.fl.

7112

Stenhuggare m.fl.

YRKESOMRÅDE 6

712

Byggnads- och anläggningsarbetare

ARBETE INOM JORDBRUK, TRÄDGÅRD,

7121

Murare m.fl.

SKOGSBRUK OCH FISKE

7122

Betongarbetare

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk

7123

Byggnadsträarbetare, inredningssnickare

61

och fiske

m.fl.

611

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

7124

Anläggningsarbetare

6111

Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärod-

7129

Övriga byggnads- och anläggningsarbetare

lare

713

Byggnadshantverkare

6112

Trädgårdsodlare

7131

Takmontörer

6113

Trädgårdsanläggare m.fl.

7132

Golvläggare

612

Djuruppfödare och djurskötare

7133

Isoleringsmontörer

6121

Husdjursuppfödare och husdjursskötare

7134

Glasmästare

6122

Fjäderfäuppfödare

7135

VVS-montörer m.fl.

6129

Övriga djuruppfödare och djurskötare

7136

Installationselektriker

613

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

7137

Fastighetsskötare

6130

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

7139

Övriga byggnadshantverkare

614

Skogsbrukare

714

Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.

6140

Skogsbrukare

7141

Målare

615

Fiskare och jägare

7142

Lackerare

6151

Fiskodlare

7143

Skorstensfejare och saneringsarbetare

6152

Fiskare

72

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.

6153

Jägare

721

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.

7211

Gjutare

7212

Svetsare och gasskärare

7213

Tunnplåtslagare

7214

Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare
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7215

Riggare och kabelsplitsare

7341

Text- och bildoperatörer m.fl.

7216

Dykare

7342

Etsare och gravörer, tryckmedier

722

Smeder, verktygsmakare m.fl.

7343

Privatbokbindare

7221

Smeder

7344

Screen- och schablontryckare

7222

Verktygsmakare m.fl.

74

Annat hantverksarbete

7223

Verktygsuppsättare

741

Slaktare, bagare, konditorer m.fl.

7224

Slipare m.fl.

7411

Slaktare, styckare m.fl.

723

Maskin- och motorreparatörer

7412

Bagare och konditorer

7231

Motorfordonsmekaniker och motorfordons-

7413

Provsmakare och kvalitetsbedömare

reparatörer

742

Möbelsnickare, modellsnickare m.fl.

Flygmekaniker och flygreparatörer

7421

Möbelsnickare m.fl.

Maskinmekaniker, maskinmontörer och

7422

Korgmakare och borstbindare

743

Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.

7431

Skräddare, modister och ateljésömmerskor

7432

Körsnärer

7433

Tillskärare

7434

Sömmare

7435

Tapetserare

hantverk m.m.

744

Garvare, skinnberedare och skomakare

731

Finmekaniker m.fl.

7441

Garvare och skinnberedare

7311

Finmekaniker

7442

Skomakare m.fl.

7312

Musikinstrumentmakare m.fl.

YRKESOMRÅDE 8

7313

Guld- och silversmeder

PROCESS- OCH MASKINOPERATÖRSAR-

732

Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmå-

7232
7233

maskinreparatörer
724

Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer
m.fl.

7241

Elmontörer och elreparatörer

7242

Tele- och elektronikreparatörer m.fl.

7243

Distributionselektriker

73

Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konst-

BETE, TRANSPORTARBETE M.M.

lare m.fl.

81

Processoperatörsarbete

7321

Drejare m.fl.

811

Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare

7322

Glashyttearbetare m.fl.

7323

Glasgravörer

7324

Dekorationsmålare

733

Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m.

7330

Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m.

734

Grafiker m.fl.

m.fl.
8111

Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning

8112

Brunnsborrare m.fl.

812

Processoperatörer vid stål- och metallverk

8121

Ugnsoperatörer m.fl.

8122

Valsverksoperatörer
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8123

Värmebehandlingsoperatörer

8231

Maskinoperatörer, gummiindustri

8124

Tråddragare m.fl.

8232

Maskinoperatörer, plastindustri

8125

Gjuterioperatörer

824

Maskinoperatörer, trävaruindustri

813

Processoperatörer, glas och keramiska pro-

8240

Maskinoperatörer, trävaruindustri

dukter

825

Maskinoperatörer, grafisk industri, pappers-

8130

varuindustri

Processoperatörer, glas och keramiska produkter

8251

Maskinoperatörer, tryckeri

814

Processoperatörer, trä- och pappersindustri

8252

Maskinoperatörer, bokbinderi

8141

Sågverksoperatörer

8253

Maskinoperatörer, pappersvaruindustri

8142

Processoperatörer, träfiberindustri

826

Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderin-

8143

Processoperatörer, pappersmassa

8144

Processoperatörer, papper

8261

Maskinoperatörer, garnberedning

815

Processoperatörer, kemisk basindustri

8262

Maskinoperatörer, vävning och stickning

8150

Processoperatörer, kemisk basindustri

8263

Symaskinoperatörer

816

Driftmaskinister m.fl.

8264

Maskinoperatörer, blekning, färgning och

8160

Driftmaskinister m.fl.

817

Industrirobotoperatörer

8265

Maskinoperatörer, skoindustri m.m.

8170

Industrirobotoperatörer

8269

Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och

82

Maskinoperatörs- och monteringsarbete

821

Maskinoperatörer, metall- och mineralbe-

dustri

tvättning

läderindustri
827

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.

handling

8271

Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning

8211

Verktygsmaskinoperatörer

8272

Maskinoperatörer, mejeri

8212

Maskinoperatörer, sten-, cement- och betong-

8273

Maskinoperatörer, kvarnindustri

varor

8274

Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindu-

822

Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri

8221

Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och

stri
8275

ning

hygienteknisk industri
8222

Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksbered-

Maskinoperatörer, ammunitions- och spräng-

8276

Maskinoperatörer, sockerindustri

ämnesindustri

8277

Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning

8223

Maskinoperatörer, ytbehandling

8224

Maskinoperatörer, fotografiska produkter

8278

Maskinoperatörer, bryggeri m.m.

8229

Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk

8279

Maskinoperatörer, tobaksindustri

industri

828

Montörer

Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri

8281

Fordonsmontörer m.fl.

823
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8282

Montörer, el- och teleutrustning

913

Köks- och restaurangbiträden

8283

Montörer, metall-, gummi- och plastproduk-

9130

Köks- och restaurangbiträden

ter

914

Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl.

8284

Montörer, träprodukter m.m.

9141

Tidningsdistributörer m.fl.

8285

Montörer, papp- och textilprodukter m.m.

9142

Vaktmästare m.fl.

829

Övriga maskinoperatörer och montörer

9143

Mätaravläsare

8290

Övriga maskinoperatörer och montörer

915

Renhållnings- och återvinningsarbetare

83

Transport- och maskinförararbete

9150

Renhållnings- och återvinningsarbetare

831

Lokförare m.fl.

919

Övriga servicearbetare

8311

Lokförare

9190

Övriga servicearbetare

8312

Bangårdspersonal

92

Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på sär-

832

Fordonsförare

8321

Bil- och taxiförare

8322

Buss- och spårvagnsförare

8323

Lastbils- och långtradarförare

833

Maskinförare

8331

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

8332

Anläggningsmaskinförare m.fl.

8333

Kranförare m.fl.

8334

Truckförare

834

Däckspersonal

8340

Däckspersonal
YRKESOMRÅDE 9

skild yrkesutbildning
921

bruk och fiske
9210
93

Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

931

Grovarbetare inom bygg och anläggning

9310

Grovarbetare inom bygg och anläggning

932

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

9320

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

933

Godshanterare och expressbud

9330

Godshanterare och expressbud
YRKESOMRÅDE 0

KESUTBILDNING
Servicearbete utan krav på särskild yrkesut-

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

ARBETE UTAN KRAV PÅ SÄRSKILD YR91

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogs-

MILITÄRT ARBETE

bildning

1

Militärt arbete

911

Torg- och marknadsförsäljare

11

Militärer

9110

Torg- och marknadsförsäljare

110

Militärer

912

Städare m.fl.

9121

Hembiträden m.fl.

9122

Hotell- och kontorsstädare m.fl.

9123

Fönsterputsare

110 Män och kvinnor i utbildning och arbete

Män och kvinnor i utbildning och arbete 111

Bilaga 3 Referenser

Bygren, Magnus & Kumlin, Johanna (2005).
”Mechanisms of organizational sex

Högskoleverkets bibliografi, European Commission: ETAN Expert Working Group

segregation”. Publicerad i Work and oc-

on Women and Science (2000). Science

cupations, February 2005 vol. 32 no.1.

policies in the European Union. Promo-

Dahlerup, Drude (2010). Jämställdhet i
akademin – en forskningsöversikt.
Delegationen för jämställdhet i högskolan,
(2010). Delrapport från Delegationen för jämställdhet i högskolan
(U2009:01), Promemoria 2010-02-01.
Doktorandnämnden vid Uppsala studentkår 2008: Karriär och kön vid Uppsala
universitet.
Eagly, A. H. (1987). Sex differences in social
behavior a social-role interpretation.
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Eagly, A. H., & Karau, J. S. (2002) Role con

ting excellence through mainstreaming
gender equality. Luxembourg.
Högskoleverket (2005). Dold könsdiskrimi
nering på akademiska arenor – osynligt, synligt, subtilt. 2005:41 R.
Högskoleverket 2003: Jämställdhet inom
universitet och högskolor: En bibliografi med kommentarer.
Högskoleverket 2008a: Kvinnor och män i
högskolan.
Högskoleverket 2008b: Akademins olika
världar.
Högskoleverket 2009: Man ska bli lärare!

gruity theory of prejudice toward

Den ojämna könsfördelningen inom

female leaders.Publicerad i Psychological

lärarutbildningen – beskrivning och

Review, 109, 573–598.

analys.

Glynn Carolyn, Jacobsson Carl, Larsson
Margareta, Lundberg Elizabeth, (2006):

Jonsson, Jan O. (2004). ”Könssegregeringen
inom utbildningssystemet: Föränd-

Vetenskapsrådet och jämställdheten

ringar och förklaringar”. Publicerad i:

– en delrapport publicerad av Analys

Löfström, Åsa (red). SOU 2004:43 – Den

enheten.

könsuppdelade arbetsmarknaden.

Gonäs, Lena; Plantenga, Janneke; Rubery,

Jonung, Christina (1997). “Yrkessegregering-

Jill (1999) Den könsuppdelade arbets-

en mellan kvinnor och män”. Publicerad

marknaden – ett europeiskt perspektiv

i Persson & Wadensjö (red.), Glastak och

Solna: Arbetslivsinstitutet.

glasväggar? Den könssegregerade arbets-

Hadenius, Axel; Teorell, Jan (2006). Deter
minants of Democratization: Taking
Stock of the Large-N Evidence. Icke
publicerat.
Hebson, Gail & Rubery Jill (2004). ”Köns-

marknaden. SOU 197:137.
Kommittédirektiv 2009:7: Delegation för
jämställdhet i högskolan.
Lupton, Ben (2006). Explaining Men’s Entry
into Female-Concentrated Occupations:

segregering – Förändring och kon-

Issues of Masculinity and Social Class.

tinuitet”. Publicerad i: Löfström, Åsa

Publicerad i Gender, Work and Organiza-

(red). SOU 2004:43 – Den könsuppdelade

tion, vol. 13: 2, ss. 103–128.

arbetsmarknaden.
Heikkilä, Mia och Häyrén Weinestål, Anneli,
2009: Kartläggning och analys av jämställdhetsinsatser vid svenska lärosäten
2000–2009. På uppdrag av Delegationen
för jämställdhet i högskolan.
Hirdman, Yvonne (2003). Genus – om det
stabilas föränderliga former. Malmö:
Liber.

Medlingsinstitutet (2009) Vad säger den
officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2008?
Nermo, Magnus (2004) Yrkessegregering i
sju länder – En jämförelse av könsmönster på olika arbetsmarknader.
SOU 2004:43, bilaga 2.

112 Män och kvinnor i utbildning och arbete

OECD employment outlook (2002). Women
at work: who are they and how are
they faring?
Persson, Helena & Sjögren Lindquist, Gabriella

SOU 2007:25. Plats för tillväxt? Finans
departementet, Långtidsutredningen.
SOU 2008:69. Välja fritt och välja rätt.
Drivkrafter för rationella utbildnings-

(2009). ”The survival and growth of

val, Finansdepartementet, Långtidsutred-

establishments: does gender segrega-

ningen.

tion matter?”. Publicerad i Polachek,
& Tatsiramos (red.), Research in Labor
Economics, vol. 30, Emerald Group
Publishing Limited, pp.253-282.
Peterson, Helena, arbetslivsrapport nr 2000:2:
”Grabbiga tjejer” och ”tjejiga jobb” –
en fallstudie av könsintegrering och könssegregering på en industriarbetsplats.
Regeringens proposition 1994/95:164. Jämställdhet mellan kvinnor och män inom
utbildningsområdet.
Regionplane- och trafikkontoret, Arbetsrap-

SOU 2009:64. Flickor och pojkar i skolan –
hur jämställt är det?
Waara, Peter 2008: Kön, utbildning och
karriär utsikter i ett centrum/periferi
perspektiv – en forskares reflektion
kring diskriminering inom utbildning
och arbetsliv. Abstract presenterat inför
ett nordiskt symposium ”Kön, utbildning,
framgång och arbetsliv” 2008-09-10.
Widmalm, Frida (2004). Tid och pengar –
dela lika? Finansdepartementet SOU
2004:7.

port, ”Regionförstoring och jämställdhet”.
Richardson, Sue (2007). ”What is skill short
age?” The National Centre for Vocational
Education Research (NCVER), Australia.
Rothstein, Bo (2007). ”Heterosexuella kärnfamiljen ett antifeministiskt projekt”.
Debattartikel i Dagens Nyheter 2007-0128.
RTK 2008:1 (2008). ”Befolkningsprognos
Stockholms län – huvudrapport”.
Skrivelse 1996/97:41. Jämställdhetspolitiken.
Smith, Nina, Smith, Valdemar & Verner, Mette,
(2005). ”Do Women in Top Management
Affect Firm Performance?”,
IZA DP No. 1708.
SOU 1994: 3. Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap, Socialdepartementet.
SOU 1999:27. DELTA utredningen, Utredningen angående arbetslöshetsersättning och
deltidsarbete, Näringsdepartementet.
SOU 2003:16. Mansdominans i förändring
om ledningsgrupper och styrelser,
Integrations- och jämställdhetsdepartementet.
SOU 2004:43. Den könsuppdelade Arbetsmarknaden Löfström, Åsa; Arbetsmarknadsdepartementet.

Press:
Jämsides 2008:2: http://www.jamombud.se/
Jamsides/tidigarenummer/konsupp
deladutb.asp
DN.se 2009-07-23 http://www.dn.se/
nyheter/sverige/nu-valjer-man-skolbanken-1.916717
Regeringen, Pressmeddelande 2009-0209: http://www.sweden.gov.se/sb/
d/11248/a/120168
Delegationen för jämställdhet i högskolan,
Pressmeddelande: http://www.jamstalldhetihogskolan.se/bazment/dj/sv/DJartikel-i-Sydsvenskan.aspx
Sydsvenskan.se 2009-11-03: http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/
article563484/Prioritera-jamstalldhet-ihogskolan.html
Nyheter och debatt nr 7:2007. Jacobsson
Gunilla: Kvinnor och män i högskolan –
vad har hänt sedan 1997?

Män och kvinnor i utbildning och arbete 113

Bilaga 4 Förteckning över lärosäten

Län

Lärosäte

Blekinge

Blekinge Tekniska Högskola

Dalarna

Högskolan Dalarna

Gotland

Högskolan på Gotland

Gävleborg

Högskolan i Gävle

Halland

Högskolan i Halmstad

Jämtland

Se Västernorrland

Jönköping

Högskolan i Jönköping

Kalmar

Se Kronoberg

Kronoberg

Linnéuniversitet

Norrbotten

Luleå tekniska universitet

Skåne

Malmö högskola

Skåne

Lunds universitet

Skåne

Högskolan Kristianstad

Stockholm

Beckmans designhögskola

Stockholm

Danshögskolan

Stockholm

Dramatiska institutet

Stockholm

Ericastiftelsen

Stockholm

Ersta Sköndal högskola

Stockholm

Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut

Stockholm

Försvarshögskolan

Stockholm

Gymnastik- och idrottshögskolan

Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

Stockholm

Karolinska institutet

Stockholm

Konstfack

Stockholm

Kungl. Konsthögskolan

Stockholm

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan

Stockholm

Lärarhögskolan i Stockholm

Stockholm

Operahögskolan i Stockholm

Stockholm

Röda Korsets högskola

Stockholm

Sophiahemmet Högskola

Stockholm

Stockholms akademi för psykoterapiutbildning

Stockholm

Stockholms Musikpedagogiska Institut

Stockholm

Stockholms universitet
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Län

Lärosäte

Stockholm

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Stockholm

Södertörns högskola

Stockholm

Teaterhögskolan i Stockholm

Stockholm

Teologiska högskolan, Stockholm

Södermanland

Se Västmanland

Uppsala

Johannelunds Teologiska högskola

Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet

Uppsala

Uppsala universitet

Värmland

Gammelkroppa skogsskola

Värmland

Karlstads universitet

Västerbotten

Umeå universitet

Västernorrland

Mittuniversitetet

Västmanland

Mälardalens högskola

Västra Götaland

Center för kognitiv psykoterapi och utbildning i Göteborg AB

Västra Götaland

Högskolan i Borås

Västra Götaland

Chalmers tekniska högskola

Västra Götaland

Göteborgs universitet

Västra Götaland

Högskolan i Skövde

Västra Götaland

Högskolan Väst

Örebro

Örebro teologiska högskola

Örebro

Örebro universitet

Östergötland

Linköpings universitet
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Bilaga 5 Intervjupersoner

Organisation

Namn

Funktion

Försvarshögskolan

Jenny Sjökvist

Kvalificerad handläggare jämställdhetsintegrering och likabehandling

Karolinska Institutet

Caroline Olsson

Koordinator för breddad rekrytering
och likabehandling av studenter

Kommunal

Joa Bergold

Utredare

KTH

Anne-Frid Paulsson

Chef för Rekryteringsenheten

Mälardalens högskola

Torbjörn Messing

Jämställdhetshandläggare

Mälardalens högskola

Sofia Hansson och
Anders Nordström

Informatör på Studentcentrum och
Central studievägledare

SACO

Charlotta Kraft

Utredare

Skattebetalarnas förening

Robert Gidehag

VD

SLU

Lena Andersson-Eklund

Prorektor (ställföreträdande rektor)

SOFI

Anne Boschini

Forskare

SOFI

Gabriella Sjögren Lindquist Forskare

SOFI

Johanna Kumlin

Forskare

SOFI

Magnus Nermo

Forskare

Stockholms universitet

Maria Hult

Informatör Lärarutbildningskansliet

Svenskt Näringsliv

Göran Grahn

Utredare

Södertörns högskola

Magnus Mörck

Administrativ chef lärarutbildningen

TCO

Ulrika Hagström

Utredare

Umeå universitet

Åsa Löfström

Forskare

Uppsala universitet

Einar Laruitzen

Chef för studerandebyrå inom
 niversitetsförvaltningen
u

Uppsala universitet

Maria Orvehed

Chef för Teknat Samverkan (UTH),
teknisk/naturvetenskapliga
fakulteten
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tellt. Horisontellt genom att män och kvinnor har olika yrken och arbetsgivare
och arbetar inom olika branscher. Vertikalt genom att kvinnor är underrepresenterade på chefsposter, både inom privat och offentlig sektor. Kvinnor och
män väljer i stor utsträckning olika utbildningar, vilket mynnar ut i en arbetsmarknad med kvinno- respektive mansdominerade yrken. De tio senaste åren
har allt fler kvinnor börjat studera, men de väljer i stor utsträckning kvinnodominerade utbildningar, vilket har förstärkt redan existerande mönster.
Den här rapporten:
• kartlägger könsfördelningen på grundutbildningar i Stockholm-
Mälarregionen
• jämför könssegregeringen i storstadslänen
• pekar på orsaker till könssegregeringen
• diskuterar vilka ekonomiska effekterkönssegregeringen ger upphov till
• kartlägger vilka aktiviteter för jämnare könsbalans som bedrivs på
lärosäten.
Analysen av kvinnors och mäns utbildning och arbete används som stöd i ett
pågående arbete i Stockholmsregionen för långsiktig kompetensförsörjning –
handlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm.

RTN 2009-0166
ISBN 978-91-85795-44-4

Män och kvinnor i utbildning och arbete RAPPORT 6:2010

Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad både vertikalt och horison-
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