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1. INLEDNING

Intresset för, och forskningen kring, den kvinnliga arbetsmarknaden 

har ökat påtagligt de senaste åren. Orsaken till detta är naturligt

vis den stora ökning i antalet förvärvsarbetande kvinnor som skett 

under den senaste tioårsperioden. Efter 1965 räknar man med att antalet 

förvärvsarbetande kvinnor ökat med ca 300-400 000. På efterfråges i dan 

förklaras denna ökning med dels den offentliga sektorns expansion, 

dels ökningen i deltidsarbete.

Trots den kraftiga ökningen har den kvinnliga arbetsmarknaden inte 

strukturellt förändrats. De traditionella kvinnoyrkena har förblivit 

kvinnoyrken, och inbrytningarna i traditionellt manligt dominerande 

yrken har varit begränsade.

Syftet med denna rapport är att granska en aspekt av det kvinn1 i ga arbets 

kraftsdeltagandet,näm1i gen variationerna över konjunkturcykeln. En 

vanlig uppfattning härvid är att kvinnorna utgör en "reservarmé" i 

den meningen att de påverkas mycket kraftigare av konjunkturens 

växlingar: den kvinnliga sysselsättningen ökar mer i högkonjunkturer 

och minskar mer i lågkonjunkturer realtivt männen. Det är framförallt 

denna tes jag kommer att testa.

För att säga något mer definitivt om den kvinnliga arbetsmarknadens 

konjunkturkänslighet måste emellertid de sektoriella skillnaderna i 

sysselsättning mellan könen beaktas. Det är helt naturligt att kvinnorna 

som helhet, har en betydligt lägre konjunkturkänslighet än männen 

eftersom de i långt högre grad är sysselsatta i sektorer med ringa 

eller obefintliga konjunkturvariationer. Jag begränsar av detta skäl 

studien till förhållandena inom den egentliga industrin. Jag renodlar 

ytterligare problemet genom att endast studera arbetare inom industrin. 

Då jag i forsättningen använder begreppet "sysselsatta" avser detta 

således enbart arbetare.

Jag kommer att studera konjunkturvariationerna framförallt ur tre syn

vinklar. Dels avseende antal sysselsatta kvinnor relativt männen, dels 

hur lönen utvecklas (relativt männen) och slutligen hur medel arbetsti den 
utvecklas över konjunkturcykeln.
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2. INDUSTRIN 1915 - 1975

Andelen kvinnor inom industrin har inte förändrats nämnvärt under 

perioden. År 1915 var andelen kvinnor 17,9 procent och år 1975 22,1 

procent. Kvinnorna har dock under perioden fördelat sig mer jämnt 

mellan sektorerna: år 1915 var drygt A6 procent av kvinnorna syssel

satta inom textil- och beklädnadsindustrin motsvarande siffra för 1975 
var drygt 18 procent. (SOS:Industri)

y -w i ii i»

Antalet kvinnor har mer än fördubblats: från 67 043 år 1915 till 150 513 

år 1975. Motsvarande tal för männen är 306 893 respektive 530 501.

Figur 1 belyser utvecklingen av den totala sysselsättningen inom industrin 

för perioden ifråga. Samma figur visar även hur andelen industri arbetande 

kvinnor varierat över tiden.

Figur 1: Totalt antal arbetare i industrin samt andel kvinnliga 
arbetare i industrin. 1915-1975.

Antal A 
(1000-tal)

Totalt antal arbetare 
i industrin

Andel kvinnor i 
industrin

Källa: SOS:Industri
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2.1. Andel kvinnor inom industrin

Som framgår av figur 1 har andelen kvinnor inom industrin fluktuerat 

över den studerade perioden. Grovt sett kan vi urskilja tre faser: 

åren 1915“1940, då andelen uppvisar en trendmässig stegring. Åren 1941- 

1958 då trenden är fallande och slutligen perioden 1959“1975 då trenden 

åter stiger. Jag kommer att i mycket översiktliga drag diskutera ut

vecklingen under perioden 1 91 5 “ 1 0 . Perioden efter andra världskriget

kommer sedan att analyseras mer detaljerat.

2.1.1. Perioden 1915 - 1940

Karaktäristiskt för denna period är kraftiga fluktuationer vad avser 

såväl totala industri sysse 1sättningen som andelen kvinnor. Tyvärr finns 

ingen noggrann analys av konjunkturförhållandena under denna period,

men vi kan trots detta få en ungefärlig bild av förhållandena. Utgående 

från den totala industrisysselsättningen kan vi urskilja recessioner

eller tendens till recession under åren 1917, 1921-1922, 1930-1933, 1927 och 

1938. Under dessa år faller den kvinnliga andelen blott 1917 och 1938.

Under de övriga tre recessionerna (och däribland alltså även de svåra 

depressionerna 1921-1922 och 1930-1933) stiger andelen kvinnor.

Det bestående intrycket av denna period är därför att den kv ? nn1 i ga 

i ndustr i syssel sättn i ngen var mindre konj unkturkänsHg_än männen. Tyvärr
---------------—---------- ----------------- ------------ -—----------------- ~~ 7“ <r J
har jag inte möjlighet att utreda huruvida detta kan berott på att

kvinnorna var sysselsatta inom mindre konjunkturkäns1 i ga branscher än

männen. ^

2.1.2. Perioden 1941 - 1975

Mellan åren 1941 och 1958 minskar andelen kvinnliga industriarbetare 

från 20,7 procent till 17,8 procent. Enbart under krigsåren (1940-1945) 

föll sysse 1sättningsande1 en med ca 2 procent. Detta kan te sig för

vånande eftersom man menat att just kriget skulle medfört en ökad efter

frågan på kvinnlig arbetskraft.

Orsakerna till denna minskning är flera man kan bl a peka på konsekvenserna 

av trettitalets djupa depression. Det "ideologiska klimatet" var synnerligen
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kärvt under intryck av 1930-talets krisår, (riksdagen diskuterades bl a 
vid ett flertal tillfällen möjligheten av att införa yrkesförbud

för gifta kvinnor! Motivet var att i tider av kärvt sysselsättningsläge 

borde först ejn i varje familj garanteras arbete. Denne en var då natur

ligtvis mannen. Det är också för 1939 som lagen som tillät arbetsgi varna 

att avskeda gifta kvinnor avskaffades.

Den s k baby-boomen åren 1942-1945 är en annan faktor som kan förklara 

den fallande sysselsättningsandelen. Dessutom ökade de sociala åtgärderna 

under 1940- och 1950-talen. År 1947 infördes t ex barnbidraget. Man kan 

även peka på de stegrade reallönerna under perioden: en familj kunde nu 

lättare klara sig på en inkomst.

Från slutet av 1950-talet bryts den negativa trenden och andelen kvinnor 

inom industrin ökar igen. Fram till 19&5 sker en fortsatt trendmässig 

ökning av den totala industrisysselsättningen därefter inträder en viss 

minskning. År 1975 är antalet arbetare ungefär av samma storleksordning 

som det var 1950.

Perioden, 1958-1975, kännetecknas även av en stor ökning av antalet 

sysselatta kvinnor inom industrin. Orsakerna till att andelen ökar är 

flera. Man kan t ex peka på en viss attitydförändring till kvinnor i in

dustriarbete. Den negativa synen på kvinnor i typiskt manliga arbeten 

har luckrats upp något. Dessutom har det vissa år uppstått brist på 

arbetskraft vilket gjort det nödvändigt att anställa fler kvinnor. Antalet 

män har dessutom, speciellt i slutet av perioden, tenderat att minska.

De ökade utbildningsmöjligheterna har bidragit till att fler kvinnor 

kunnat skaffa sig relevant utbildning för industriarbete. Dessutom kan 

man inte bortse från de förbättringar och reformer som genomförts bl a 

inom den sociala sektorn som underlättat för många kvinnor att söka sig 

ut på arbetsmarknaden.

Hur den kvinnliga sysselsättningsandelen utvecklats under perioden fram

går mer i detalj av figur 2. Från slutet av 1940-talet har jag nämligen
o

tillgång till en mer detaljerad konjunkturana1ys^ och i figur 2 har jag 

därför skuggat periodens 1ågkonjunkturer.

S0U:1938:47 "Gift kvinnas förvärvsarbete m m"

Lindbeck, Assar "Svensk ekonomisk politik" sid 65-66.
2
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Figur 2: Andel kvinnor i industrin. 1941 - 1975.

Källa; SOS; Industri

SoTn framgår av figuren faller den kvinnliga sysselsättningsande1 en i 

samtliga lågkonjunkturer utom för åren 1962-1963. I figuren kan man även 

spåra en tendens att andelen faller i början av lågkonjunkturen, för att 

åter stiga i slutet av densamma. Den preliminära slutsatsen av figur 2 

skulle alltså vara att kvinnornas andel av sysselsättningen under efter

krigstiden minskar i inledningsfasen till en lågkonjunktur. Detta skulle 

då bryta mot mönstret hos perioden före kriget och tyda på att kvinnorna 

var de som först får lämna sina arbeten vid en lågkonjunktur. Denna 

slutsats måste dock underbyggas ytterligare, och jag skall göra detta 

framförallt genom att trendrensa materialet.

7

. o ' t 'i:
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2.1.3* Perioden 19^1 ~ 1975 avvikelser från trend

Den slutsats jag drog i slutet av förra avsnittet baserades på mycket 

ytliga iakttagelser. Att den kvinnliga sysselsättningsandelen faller i 

en lågkonjunktur behöver ju inte tyda på en större konjunkturkänslighet. 

Lika gärna kan det vara fråga om förändringar som ingår som en del i en 

långsiktig trend. Jag har försökt komma åt detta problem genom att 

istället för att studera sysse 1sättningsandelens utveckling, studera 

samma andels avvikelse från trenden, sett över konjunkturcykeln.

Som framgår av figur 2 kan vi urskilja två trender i andelsutvecklingen 

under efterkrigstiden: en fallande från 19^0 till 1958 och en stigande 

från 1959 till 1975- Jag har därför gjort två regressionsanalyser för 

de båda perioderna. Den faktiska andelen ett år har därefter satts i 

relation till det med regressionsanalysen framräknade trendvärdet. Den 

procentuella avvikelsen från trenden illustreras så i figur 3- Trenden 

ges därvid värdet 0. 1 innebär således att det faktiska värdet genom 

trendvärdet är 1,01 medan -1 betyder att nämnda relation är 0,99-

Fiaur 3: Andel kvinnor i industrin. Procentuella 
trendavvikelser. 1941 - 1975.
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Som framgår av figur 3 bekräftas den preliminära slutsats jag drog i 

förra avsnittet. Vid lågkonjunkturen 19^8-19^9 faller avvikelsen hela 

perioden. Åren 1952-195^ faller avvikelsen i inledningsfasen. Perioden 
J 1957“1959 faller avvikelsen i inledningsfasen. Åren 1962-1963 faller av- 

t\T vikelsen i inledningsfasen. Åren 1966-1968 faller avvikelsen kraftigt 

i inledningsfasen och slutligen perioden 1971-1973 faller avvikelsen 

kraftigt i inledningsfasen.

I samtliga lågkonjunkturer utom den första visar avvikelsen en stegring 

efter lågkonjunkturens inledande fas.

Analysen ovan är naturligtvis beroende på om trenden är korrekt skattad. 

Den stora samstämmighet som data emellertid uppvisar för de båda trend

perioderna gör dock att slutsatsen att kvinnorna har ett systemat iskt 

annorlunda konjunkLurbeteende berättigad. Kvinnornas andel minskar vid 

ingången till lågkonjunkturer och ökar i uppgångsfasen.

Figur 3 antyder dessutom att denna större konjunkturkänslighet ökat med 

tiden: avvikelserna är betydligt större (både i positiv och negativ 

riktning) för 1960- och 1970-talen än för perioden innan.

Jag har även studerat sysse 1sättningsandelens utveckling inom industrins 

olika branscher. Dels för att belysa de eventuella skillnader som kan 

finnas mellan branscher med hög respektive låg andel kvinnor, dels även 

för att undersöka om resultatet ovan kan bero på en speciell sektoriell 

sysselsättningsstruktur för kvinnor.
I figur k finns sysselsättningsandelens utveckling inom de olika industri

sektorerna återgivna för perioden 19^1-1975* På samma sätt som ovan 

(fast ibland med annan tidsindelning) har jag beräknat avvikelserna från 

trenden för respektive sektor. Dessa finns återgivna i figur 5 a-f.
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or inom sex industribranscher. 1941 - 1975.

Andel kvinnor inom:
1. Textil- och beklädnadsindustrin
2. Livsmedelsindustrin
3. Pappers- och grafisk industri
4. Malm- och metallindustri
5. Jord- och stenindustri
6. Träindustri

Källa; SOS; Industri

Är
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Fifrur S: Andel kvinnor inom sex industribranscher. Procentuella 
avvikelser frän trenden. 1941 - 1975.

b. Träindustri.

Källa: SOS: Industri
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c. Malm- och metallindustri

d. Livsmedelsindustri.

KttHa: SOS:Industri.



e. Pappers- och grafisk industri.

-55 I

Källa: SOS: Industri

f. Jord- och stenindustri.

Källa: SOS; Industri
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Som framgår av figurerna är mönstret inom de enskilda branscherna i 

stort sett detsamma som industrin i sin helhet. Så faller t ex avvikelsen 

vid 33 av de totalt 35 observationsti 11fäl1 ena. Att andelen åter stiger 

vid uppgångsfasen är här inte lika klart som för industrin som helhet, 

men detta sker dock vid 22 av de 35 observationerna. Sammantaget gör 

detta att jag anser att de variationer jag ansåg mig kunna konstatera 

för industrin som helhet, inte beror på en speciell sektoriell syssel- 

sättningsstruktur utan på ett mer generellt fenomen.

En intressant iakttagelse som man kan göra i figur 5 är att de absoluta 

avvikelserna skiljer sig betydligt mellan sektorerna. De är lägst inom 

textilbranschen och störst inom träindustrin och malm-och meta 11 sektorn. 

Samtidigt är textilbranschen sektorn med den överlägset högsta andelen 

kvinnor medan det motsatta är fallet med trä- respektive malm-och metall

sektorn. Detta skulle tyda på att konjunkturkänsligheten är större ju

2.1.4, Orsaker till konjunkturvariationer i kvinnors arbetskraftsdeltagande

Vad kan då orsaken vara till de konjunkturbeteende jag beskrivit? Innan 

jag besvarar denna fråga skall jag helt kort diskutera arbetsmarknadens 

generella funktionssätt.

Arbetsmarknaden kan sägas bestå av ett antal stock- och fl ödesstorheter. 

Stockarna representeras av antalet sysselsatta, sntalet arbetslösa och 

antalet utanför arbetskraften. Mellan dessa stockar går hela tiden flöden. 

Det hela kan illustreras i figur 6.

Fiour 6. Bestånd och flöden på arbetsmarknaden.

Arbetslösa Utanför
arbetskraften
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Av figuren inser man att t ex en ökning av antalet arbetslösa kan bero 

på en mängd olika faktorer: Dels kan avsked eller avgång från de syssel

satta ha ökat, dels kan tillströmningen från de utanför arbetskraften 

ha ökat, och slutligen kan tillflödet till de sysselsatta eller de icke 

i arbetskraften ha minskat.

På samma sätt kan en minskning i sysselsättningen bero på en rad olika 

faktorer. Den naturliga avgången kan vara konstant, men tillströmningen 

från de arbetslösa eller de icke sysselsatta kan minska. Å andra sidan 

kan avgången öka, medan tillströmningen är konstant osv.

Vi har iakttagit att den kvinnliga sysselsättningsandelen minskar vid 

ingången till en lågkonjunktur. Detta kan naturligtvis bero på att andelen 

kvinnor som avskedas (slås ut) är större än männen, men det kan lika 

gärna bero på faktorer på utbudssidan: kvinnorna minskar helt enkelt 

tr\ i 11 s t römn i ngen till arbetsmarknaden (eftersom de vet att de inte kan få

' något arbete). Vilken exakt blandning av dessa faktorer som verkat vet 

vi inte. Det enda vi vet är just att andelen sysselsatta kvinnor (relativt 

männen) minskar i en lågkonjunktur och ökar i uppgångsfasen.

f

Det ligger emellertid nära till hands att tolka det observerade beteendet 

som ett resultat av "senior-regeln". Denna, som säger att den sist an

ställde får gå först, skulle kunna vara förklaringen på grund av fram

förallt två skäl: Dels för att den genomsnittliga åldern på kvinnor inom 

industrin är betydligt lägre än männens och dels (efter 1959) p g a att 

kvinnorna svarar för ett relativt större nytillskott än männen. Dvs 

för hela perioden (men speciellt på 1950-talet och första hälften av 
tsurbÅ h 1960-talet) är det yngre kvinnor som tar (tillfälliga) arbeten inom

industrin. Till detta kommer att efter 1959 har andelen kvinnor kraftigt 

ökat vilket skulle kunna förstärka tendensen att kvinnorna utgör de 

senast anstälida.

Det sagda är dock en hypotes, och de exakta förhållandena - avseende då 

flöden och ålderssammansättning - måste undersökas ytterligare. En sådan 

fullständig studie ligger emellertid utanför ramen för denna analys.

Det finns emellertid några faktorer som talar för att seniorregeln inte 

är den enda förklaringen till det konjunkturbeteende jag observerat. Vore
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senTorregeln utslagsgivande borde vi förvänta oss att trendavvikelserna 

är större i de branscher där den kvinnliga sysselsättningsandelen ökat 
snabbare dvs framförallt inom livsmedels- och träbranschen. (Se fi g 4).

För träbranschen gäller detta, men inte för livsmedelsbranschen. Nu kan 

naturligtvis detta förklaras med att livsmedelsindustrin som helhet är 

mycket lite konjunkturkänslig och att den närmast konstanta sysselsättnings- 

andelen inom textilindustrin tillsammans med denna bransch mycket små 

trendavvikelser endast stöder teorin om att sen i or-regeln är den 

dominanta förklaringsfaktorn. Jag skulle emellertid vilja peka på ett 

annat möjligt samband. Som jag påpekade i förra avsnittet förefaller 

trendavvikelserna vara större i sektorer med låg total andel kvinnor 

och vice versa. Detta skulle kunna förklaras med att kvinnorna inom t ex 

textil- och livsmedelsindustrin innehar ordinarie arbeten, medan de i 

sektorer som t ex träindustrin i hög grad innehar extraarbeten av olika 

slag, extraarbeten som i hög grad är konjunkturbetingade.

På grundval av de bristfälliga data vi har kan emellertid detta inte 

ses som mer än en försiktig hypotes.

3. FÖRÄNDRINGAR I MEDELARBETSTID 1957 - 1975

Beteendet över konjunkturcykeln kan även studeras med avseende på medel- 
arbetsti den^.(Även i detta avsnitt avser alla uppgifter kvinnliga arbetare 

inom industrin).

Kvinnornas genomsnittliga årsarbetstid i procent av männens framgår av 

figur 7. Som framgår har denna andel fallit från 93,6 procent år 1957 

till 86,3 procent år 1975- I absoluta tal har medelarbetsti den för 

kvinnor minskat från 1 639 timmar per år till 1 436 timmar per år. Mot

svarande tal är för männens del 1 753 respektive 1 662 timmar per år.

Totalt antal arbetstimmar inom industrin/antalet arbetare inom indsutrin 
Perioden 1957-1975 motiveras av att det först år 1957 görs en udd- 
delning på män resp kvinnor.
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Fiaur 7: Genomsnittslig årsarbetstid i industrin för kvinnor 
i procent av männens. 1957 - 1975.

Källa: SOS: Löner.

Att den genomsnittliga arbetstiden relativt männen minskar så kraftigt 

beror på att antalet kvinnor som arbetar på deltid inom industrin ökat 

kraftigt de senaste decenniet. Detta stämmer även med den allmänna 

bilden av den kvinnliga arbetsmarkanden: en stor del av de kvinnor som 

sökt sig ut på arbetsmarknaden under 1960- och 1970-talen arbetar deltid.

Ser vi till den konjunkturel1 a utvecklingen av medelarbetstiden (relativt 

männen) uppvisar denna en närmast motsatt utveckling mot den för syssel- 

sättningsandelen. Här stiger andelen vid ingången till en lågkonjunktur, 

för att åter falla vid en uppgångsfas. Om jag på samma sätt som tidigare 

trendrensar materialet framgår detta tydligare. Se figur 8.
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Fiour 8: Genomsnittslig årsarbetstid i industrin för 
kvinnor relativt männen. Procentuella 
avvikelser frän trend. 1957 - 1975

Regelbundenheten i den relativa arbetstiden kan belysas med en jämförelse 

med sysselsättningsandelen. FÖr de 15 observationerna från 1960 och fram 

till 1975 uppvisar sysselsättningsandelen och den relativa medelarbets

tiden motsatt utveckling vid 12 tillfällen. D v s då sysselsättnings

andelen minskar ökar medelarbetstiden (relativt männen). Detta kan endast 

tas som en bekräftelse på att andelen kvinnor i allt högre utsträckning 

arbetar på deltid, dvs att det marginella tillskottet till arbetstiden 

av en given ökning i den kvinnliga sysselsättningen är mindre än genom

snittet för det totala antalet anställda kvinnor.

Den utveckling av medelarbetstiden som figurerna 7 och 8 belyser är väl 

förenliga med vår tidigare tolkning av konjunkturbeteendet hos den kvinnliga 

arbetskraften: Vid ingången till en lågkonjunktur ökar arbetstiden relativt 

; männen eftersom deltidsarbetande kvinnor lämnar arbetskraften. Detta å 

sin sida är förenligt både med beteende enligt seniorregeln och min tes 

om att kvinnor i stor utsträckning sysselsätts i icke ordinarie arbeten. 
Eftersom de nytillkomna kvinnorna (under 1960-ochA970-ta1 en) i högre

i jL >Jot
/I,
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utsträckning arbetar på deltid kommer sas del tidsarbetarna att slås ut 

först enligt seniorregeln. Man kan dock även tänka sig att just deltids

arbetena utgör de "icke ordinarie" arbetena och det är därför som dessa 

först slås ut.

I stycket ovan har jag använt benämningen "slås ut". Enligt den tidigare 

diskussionen om arbetsmarknadens stockar och flöden kunde vi inte riktigt 

säga om den minskande sysselsättningsandelen för kvinnor vid ingången 

till en lågkonjunktur beror på en ökad utslagning eller ett minskat till

flöde. Här har vi emellertid ett tecken på att uts1 agn ingsmekani smen 

verkligen existerar. Om nämligen den minskade sysselsättningsande1 en 

berodde enbart: på ett minskat tillflöde borde ju medel arbetst iden vara

i oförändrad. Här kan vi dock konstatera ett klart omvänt förhållande, 

vilket skulle kunna tyda på att uts1 agn ingsmekani smen verkligen existerar

c/ 0^ ur

k. LÖNEFÖRÄNDRINGAR 19^9 - 197^

Jag skall slutligen studera den relativa löneutvecklingen för män och 

kvinnor inom industrin. Om vi kunnat konstatera skillnader i kvantitets- 

anpassningen över konjunkturcykeln kan det vara av intresse att se om det 

råder någon skillnad i prisanpassning.

Under hela perioden har kvinnorna haft en betydligt lägre genomsnittslön 

än männen. Det borde därför finnas en strävan hos arbetsgivarna att i 

lågkonjunkturer avskeda den relativt dyrare arbetskraften dvs männen.

De penningmässiga argumenten skulle således uppväga de ideologiska. Om 

enbart priset fått fälla utslaget borde kvinnorna ha minskat mindre än 

männen. Jag bedömer emellertid inte detta argument som särskilt starkt.

Om kvinnor, prismässigt vore mer attraktiva än männen borde detta komma 

till uttryck oberoende av konjunkturcykelns variationer. Några skillnader 

härvidlag borde inte finnas.
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Tabell 1 visar hur kvinnornas reallön i procent av männens utvecklats.

Tabe11 1: Kvinnors lön i procent av männens. Industrin.

År £ År %

1949 71 1962 70,5
1950 70 1963 72,1
1951 71,6 1964 73,6
1952 69,5 1965 74,8
1953 68,8 1966 76,5
195*1 69 1967 77,6
1955 69,3 1968 78,2
1956 69,3 1969 79
1957 69,3 1970 80
1958 68,9 1971 82
1959 68,7 1972 83,6
1960 68,8 1973 83,9
1961 69,1 1979 83,8

Källa: SOS Löner

Fram till 1961 stod andelen stilla eller minskade till och med något.

Från och med 1962 har en ökning skett, från 70,5 procent till 83,8 procent. 

Att det skett en ökning från 1960-talets början kan bl a förklaras med 

avskaffandet av de speciella löneter ifferna för män och kvinnor i början 

på decenniet. I början av samma decennium underteckande LO den IL0- 

konvention som stadgade om lika lön för lika arbete. Dessutom har natur

ligtvis de speciella låglönesatsningarna som gjorts under perioden bi

dragit till att kvinnornas lön relativt männen ökat.

2
Studerar man trendavvikelserna finner man att utvecklingen, sett över 

konjunkturcykeln, förändrats. Se figur 9.

Genomsnittlig timförtjänst (inkl övertids-och skifttillägg, helgdagslön 
semesterlön, permitterings1ön och andra förmåner)

Trendavvikelserna har beräknats på samma sätt som för medelarbetstiden och 
sysselsättningsandelen.
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Finur 9: Kvinnors lön i procsnt av männens. Procentuella 
avvikelser frän trend 1949 - 1974.

Källa: SOS: Löner

De procentuella trendavvikelserna för den första perioden, 1949-1961, 

visar att avvikelserna från trenden är negativa i lågkonjunkturerna 

och positiv eller i tilltagande i högkonjunkturerna. Under den andra 

perioden, 1962-1974, är utvecklingen den motsatta. I lågkonjunkturerna 

är avvikelserna positiva och i högkonjunkturerna negativa.

Jag tror att de s k låglönesatsningarna under 1960- och 1970-talen är 

anledningen till detta. Dessa satsningar har gjort sig mest märkbara i 

lågkonjunkturerna medan i högkonjunkturerna har männen relativt kvinnorna 

lyckats höja sina löner så mycket att det begränsat möjligheterna för 

kvinnorna att höja sin andel i förhållande till männens.

Det finns ytterligare en förklaring till den relativa löneutvecklingen 

över konjunkturcykeln. Som framgår uppvisar den i jämförelse med medel

arbetstiden en likartad utveckling: då kvinnornas medelarbetstid (relativt 

männen) stiger, ökar trendavvikelsen. Detta skulle helt enkelt kunna tyda 

på att den förändrade andelen deltidsarbete, på det viset att deltids

arbetet systematiskt betalas lägre än heltidsarbete (per timme). Om den 

relativa omfattningen av deltidsarbetet minskar, borde då kvinnornas 

relativa löneläge öka. Att deltidsarbete skulle systematiskt betalas lägre 

skulle åter kunna tyda på att det rör sig om "icke ordinarie arbeten".
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5. SAMMANFATTNING

Analysen i detta papper ger vid handen att det existerar systematiska 

skillnader vad avser den kvinnliga och den manliga arbetskraftens be

teende över konjunkturcykeln. Skillanderna är inte uppseendeväckande 

stora, men de visar dock att det finns fog för teorin om den kvinnliga 

reservarmén. Sett realtivt männen tenderar den kvinnliga sysselsättningen 

att minska vid nedgångsfasen i en lågkonjunktur och öka i uppgångsfasen.

Detta gäller såväl för industrin i sin helhet som för enskilda branscher.

Förklaringen till detta beteende kan vara flera: Den faktor som har störst 

inverkan torde vara tillämpandet av seniorregeln. Det kan dock även vara 

så att kvinnor systematiskt sysselsätts i konjunkture111 betingade icke 

ordinarie arbeten, dvs att idén om den kvinnliga arbetsreserven skulle 

äga sin giltighet i sin klassiska tolkning. Utan mer ingående studier 

kan denna hypotes inte uteslutas.

Studiet av den relativa mede1arbetsti den styrker ovanstående tolkning. Vid 

nedgångsfasen tenderar den relativa arbetstiden för kvinnor att öka och 

vice versa. Detta beror troligen på att omfattningen av deltidsarbete 

tenderar att minska i en nedgångsfas och öka i motsvarande grad vid en 

konjunkturuppgång. Detta å sin sida kan vara ett resultat av såväl senior- 

regeln som tesen om icke-ordi narie arbeten. Genom att en ökande andel 

av de kvinnor som under 1960- och 1970-talen tagit anställning inom industrin 

sysselsatts i deltidsarbeten kan båda dessa slutstaser vara giltiga.

Vad slutligen avser den relativa löneutvecklingen finns även här systematiska, 

konjunkturbetingade skillnader. Från 1960-talet tenderar den relativa 

löneutvecklingen för kvinnor att öka i nedgångsfasen och minska i upp

gångsfasen av en konjunktur. Detta kan bero på de medvetna låglönesatsningarna: 

Vid en nedgångsfas kan höglöneyrkena inte kompensera avtalsuppgörelsen 

med löneglidning, något som de kan i en uppgångsfas.

Den relativa löneutvecklingen kan dock även vara ett resultat av den för

ändrade andelen deltidsarbete. Vid en nedgångsfas minskar den relativa 

omfattningen av deltidsarbete. Eftersom detta drabbar kvinnor mer än männen 

kan, om deltidsarbete betalas lägre än heltidsarbete, den kvinnliga medel

lönen relativt männen öka som ett resultat av detta.

Alla dessa tre frågor måste dock göras till föremål för en mer systematisk 

analys innan någon definitiv slutsats kan dras.

Se appendix
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APPENDIX

I en OECD-rapport, "The 1974-1975 recession and emplyment of women", 

analyserar man hur recessionen 197^~1975 påverkat sysselsättnings- 

situationen för kvinnorna i olika länder. Man har därvid gjort en jäm

förande studie av två olika perioder: den första kännetecknas av låg 

arbetslöshet (1973) och den andra av hög arbetslöshet (1975)-

För samtliga OECD-länder gäller att sysselsättningen bland kvinnor ökat 

markant under en längre period. Denna ökning har i de flesta fall kunnat 

äga rum som följd av den expansion av den offentliga sektorn som skett. 

Recessionen 1974-1975 visar också att kvinnorna påverkats i rinag om

fattning vad avser nedgången i den den kvinnliga sysselsättningen vilket 

helt förklaras av deras koncentration till mindre konjunkturkänsliga 
sektorer i ekonomin. I tio länder^ har den kvinnliga sysselsättningen

ökat medan männens antal minskat i sju av dessa tio. Kvinnorna har liksom
2

männen i resterande sex länder minskat i antal dock är att märka att 

minskningen är mindre för kvinnornas del. Japan utgör ett undantag 

vilket till stor del förklaras av att servicesektorn inte expanderat i 

lika stor utsträckning där som i andra länder inom OECD.

Den kvinnliga arbetslösheten har i sex länder Ökat mer än männens. Man

bör dock komma ihåg att arbetslösheten bland kvinnor i elva länder ligger

på en högre nivå både år 1973 och 1975 än motsvarande för männen.

Om koncentrationen till icke konjunkturutsatta sektorer mildrar utslagningen 

av kvinnor från arbetslivet, hur påverkas då kvinnorna som är syssel

satta inom den mer konjunkturkänsliga sektorn framförallt industrin?

1 OECD-rapporten har man gjort en sektoranalys för USA för att närmare 

kunna studera hur kvinnorna påverkats. Denna analys indikerar väldigt 

små förändringar av den kvinnliga sysselsättningsandelen inom de olika 

sektorerna. Ett undantag utgjorde emellertid sektorn "durable goods and 

manufacturing sector". Inom denna sektor föll andelen kvinnor från 22,4 

procent till 21,7 procent vilket motsvarar ca 100 000 arbetstillfällen.

Detta förklaras med att kvinnorna varit anställda kortare tid och därmed 

drabbats av senior-regeln.

^Frankrike, Italien, Nya Zeeland, Norge, Spanien, Sverige, Storbrittannien, 
USA, Österrike och Canada.

2
Australien, Danmark, Finland, Väst-Tyskland, Japan och Nederländerna.
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För 13 OECD-länder har man gjort en studie över hur antalet sysselsatta 

inom "agrIculture", "industry" och "services and other activities" för

ändrats mellan de två perioderna av låg respektive hög arbetslöshet.

Sysselsättningssituationen för kvinnor inom industrin försämrades kraftigt 

under recessionen. Sysselsättningen för män sjönk också inom denna sektor 

men i de flesta länder minskade den kvinnliga sysselsättningen proportionellt 

mer än för männen. Ett par undantag från detta mönster redovisas dock.

För det första Väst-Tyskland där antalet män minskade proportionellt mer 

än för kvinnorna. För det andra ökade antalet kvinnor i industrin i 

Italien och i Norge. I dessa två länder utgör kvinnorna en mycket liten 

del av totalt antal industrisysselsatta jämfört med andra länder vilket 

delvis kan vara en förklaring till att de uppvisar en mot-satt utveckling. 

Dessutom menar man att industrisysselsättningen som helhet inte påverkats 

i lika stor utsträckning som i övriga OECD-länder.

Sammanfattningsvis konstaterar man i rapporten att kvinnliga arbetare 

påverkats annorlunda än manliga. Kvinnorna undgick de mest negativa 

effekterna av recessionen p g a deras koncentration till servicesektorn.

De kvinnor som arbetade inom industrin drabbades värre än männen vad 

gäller förlust av arbetstillfällen. Effekten av recessionen på den 

kvinnliga sysselsättningen har därför blivit att en begynnande syssel

sättningsökning i de industrier där kvinnorna av tradition alltid varit 

underrepresenterade "brutits". Det är emellertid svårare att säga huru

vida detta är ett kortsiktigt fenomen eller ej.
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