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INLEDNING

Uppläggningen av denna analys har till stor del inspirerats av 

kvinnornas kamp på Algots Nord i länet. Eftersom den kvinnliga 

sysselsättningen i länet ej alltför mycket skilde sig från riks

genomsnittet, var intensiteten i kampen för att behålla jobben, 

förvånande. En närmare granskning av den kvinnliga arbetsmarkna

den i länet gav dock vid handen att det existerande stora och syste

matiska skillnader inom länet (här kallat intraregionala skillnader), 

skillnader som var större än mellan länet och riket som helhet. Den 

första delen av uppsatsen belyser speciellt dessa skillnader.

Då dessa skillnader observerats, var den naturliga följdfrågan 

hur den bedrivna regionalpolitiken påverkat den kvinnliga syssel

sättningen inom de olika områdena. Den andra delen av uppsatsen 

ägnas denna problematik.

Detta arbete har till en del finansierats med ett bidrag från 

Länsförsäkringar Västerbotten och Västerbottens Sparbank, något 

som jag här tar tillfälle att uttrycka mitt tack för.

Umeå i maj 1979

Åsa Löfström
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7. NÄRINGSLIVS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING

Länets stora skogs- och malmtillgångar har kommit att utgöra en av 

grundpelarna i länets sysselsättning. En stor del av länets befolkning 

har någon gång haft sin utkomst från någon av dessa råvarukällor. I 

dessa näringar arbetar företrädesvis män.

Tidigare var till skogsbruket ofta kopplat ett jordbruk vilket huvudsak

ligen sköttes av kvinnorna. Skogsarbete var ofta säsongsbundet och med

förde att männen var från hemmet under veckorna och under längre perio

der. Kvinnorna hade under dessa perioder ensamma ansvaret för övriga 

familjen, jorden och djuren.

Figur 1. Andel förvärvsarbetande inom olika 

näringsgrenar, > 20 tim/vecka.

Gruvor, tillverkningsindustri, el, 

gas & vatten, byggnadsverksamhet, 

varuhandel, samfärdsel

Offentlig förvaltning, bank och för 

säkringsverksamhet

Jord och skogsbruk

Källa: FoB 1965, 1970 och 1975

Rationaliseringen inom skogsbruket accelererade i slutet av 1950-talet 

vilket medförde en minskad efterfrågan på skogsarbetare. Parallellt med 

detta accelererade också nedläggningen av jordbruken. Dessa två företeel 

ser innebar en drastisk minskning av arbetstillfällen i en stor del av 

länet. Se figur 1.



Konsekvenserna av denna strukturomvandling hade stor betydelse för 

kvinnorna. Nedläggning av jordbruksenheterna berörde tusentals kvinnor 

som där haft heltidsarbete. Om möjligheter till ny sysselsättning var 

minimala för männen var utsikterna för kvinnorna i det närmaste obefintli 

ga. För de flesta återstod endast flyttning till en ort där männen kunde 

få arbete. Strukturomvandlingen medförde också en accelererad utflytt

ning från Norrland i början av 1960-talet. Den berörde inte enbart unga 

människor, lika ofta var det medelålders och äldre kvinnor och män som 

flyttade.
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Flyttningsrörelsen hade två riktningar. Under 1960-talet från 

Norrland till övriga Sverige, på 1970-talet är det de intraregio- 

nala flyttningarna, från fjäll- och inlandsregionen till kustregionen, 

som dominerar. Beräkningar uppskattar befolkningsminskningen för samt

liga kommuner inom Västerbotten, utom Umeå, till 22 000 personer under 

åren 1960 till 1970. Detta fick också återverkningar på åldersfördel

ningen. Som exempel kan nämnas att år 1975 var medianåldern i Umeå 30 

år, dvs halva befolkningen var yngre och halva äldre. I Åsele, Vindeln, 

Sorsele, Robertsfors och Nordmaling låg medianåldern samma år mellan 40 

och 45 år (Lp-rapport 77).

Det finns en multiplikatoreffekt inbyggd i denna flyttningsrörelse. 

Befolkningskoncentrationen bestämmer utvecklingen av viktiga närings

grenar som t ex det offentliga och privata serviceutbudet. En ökad ut

flyttning tenderar därför att få multiplikativa effekter som är negativa.
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2.7 ReljcutLva cmb<i&> km££&tat1

Under perioden 1963-78, har relativa arbetskraftstalet ökat från 49 

till 62 procent. Ökningen har varit kontinuerlig sedan år 1967. För 

kvinnorna i Västerbotten har ökningen under samma period varit än stör

re, nämligen från 46 till 62 procent. Till skillnad från rikets obrutna 

positiva utveckling har den dock för Västerbotten karaktäriserats av 

kraftiga variationer. Nedanstående figur belyser förhållandet:

Figur 2. Relativa arbetskraftstal för kvinnor i Västerbotten och 

Sverige

Sverige

Västerbotten

42 .«■

1963 119.65' 1 ‘ ' *1970* * ' ' '1975' ' *197^ ^

Källa: AKU 1963-78

1. Relativa arbetskraftstal är ett mått på hur stor andel av en befolk
ningsgrupp som befinner sig i arbetskraften. I arbetskraften inräk
nas de som arbetat mer än en timme/vecka vid mättillfället samt de 
arbetslösa som söker arbete.



Arbetskraftstalet på länsnivå följer approximativt konjunkturernas väx
lingar. Lågkonjunkturen 1966-68 sjönk relativa ak-talet för kvinnorna 

i länet med närmare tio procent. För riket reducerades ak-talet i bör

jan av lågkonjunkturen knappt märkbart för att i slutet åter stiga.
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Lågkonjunkturen 1971-73 påverkade inte alls trenden i ak-talet på riks

nivå. På länsnivå noterar vi däremot en viss stagnation i slutet av låg

konjunkturen. För Västerbottens del sker slutligen en viss reducering 

vid ingången till recessionen 1976-77 men under själva lågkonjunkturen 

sker faktiskt en ökning. På riksnivå sker inga förändringar utan rela

tiva ak-talet fortsätter att stiga opåverkat av konjunkturnedgången.

Utvecklingen av det relativa arbetskraftstalet tyder på stora föränd

ringar i kvinnornas arbetsmarknadsbeteende. Utbudet av kvinnlig arbets

kraft på riksnivå har genomsnittligt sett, stigit oavbrutet sedan år 

1967 oberoende av det rådande konjunkturläget. Det ökade utbudet 
har emellertid, under perioden, motsvarats av en ökande efterfrågan på 

kvinnor. Beräkningar ger vid handen att cirka 300 000 arbetstillfällen 

tillskapats i sektorer som till övervägande del har kvinnliga arbets

tagare .

Det relativa arbetskraftstalets utveckling på länsnivå tyder på att 

kvinnornas arbetsmarknadssituation och även deras arbetsmarknadsbeteen

de är annorlunda än rikets. Lågkonjunkturen 1966-68 uppvisar vad man 

skulle kunna kalla en klassisk situation där kvinnorna verkligen upp

träder som en s k reservarmé. På grund av den minskade efterfrågan på 

arbetskraft drar sig kvinnorna ur arbetskraften. Arbetslösheten bland 

kvinnorna elimineras i det närmaste under dessa år vilket förstärker 

intrycket av reservarmé. Under 1970-talet har visserligen kvinnornas 

konjunkturkänslighet avtagit men vi noterar dock att en konjunkturned

gång fortfarande påverkar arbetskraftstalet på länsnivå negativt.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att kvinnorna i länet uppvisar en 

större känslighet inför variationerna i konjunkturerna än kvinnorna i 

riket. Det främsta uttrycket för detta är deras benägenhet att dra sig 

ur arbetskraften vid en konjunkturnedgång och ställa sig till arbets

marknadens förfogande vid en konjunkturuppgång. Idag är variationerna i 

arbetskraftstalet mindre vilket tyder på att länets kvinnors arbetsmark
nadsbeteende, men en viss eftersläpning, håller på att anpassa sig till 
rikets.
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2.2 FöfLvä/iv6£nte,nt>4X2.£

Intraregionala arbetskraftstal existerar inte. Vill man därför studera 

de intraregionala skillnaderna i arbetskraftstal tvingas man använda be

greppet förvärvsintensitet. Förvärvsintensitet är ett mått på hur stor 

andel av en befolkningsgrupp som arbetar mer än 20 timmar i veckan.

Följande tabell belyser skillnader i förvärvsintensitet mellan kvinnor 

och män i länet olika år.

Tabell 1. Förvärvsintensitet för kvinnor och män i länet

(16-64 år) 1965 1970 1975

Kvinnor 37.0 39.1 48.1

Män 80.9 76.4 78.2

Källa: FoB 1965, 1970, 1975
Som framgår är det först under 1970-talet kvinnornas förvärvsintensitet 

ökat i märkbar omfattning, närmare tio procentenheter mot två procent 

under föregående femårsperiod. Männen ligger på en hög och stabil nivå.

En jämförelse kommunerna emellan visar dock på stora skillnader. I figu

ren nedan som visar förvärvsintensiteten i länets kommuner, framgår att 

skillnaderna mellan lägsta respektive högsta förvärvsintensitet bland 

kvinnor år 1975 uppgår till mer än 20 procent.
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Figur 3. a) Kvinnors förvärvsintensitet i länets kommuner 1975 

(16-64 år)
b) Kvinnors förvärvsintensitet i förhållande till kvinnlig 

befolkning i länets kommuner (16-64 år)
Förvärvsintensitet Förvärvsintensitet

12 34 5 6 7 89 10 11 12 Kommun

Källa: FoB 1975

1. Sorsele 2. Vindeln 

7. Vilhelmina 8. Vännäs

VDO\^- 'Vt-VO

r-CMCn OWTl "V CM

Kvinnlig
befolkning

3. Storuman 4. Åsele 5. Norsjö 

9. Robertsfors 10. Skellefteå

6. Nordmaling 

11. Lycksele

12. Umeå

Inte oväntat har länets tre städer den högsta förvärvsintensiteten. 

Skillnaden mellan Umeå och de två övriga städerna är emellertid uppseen

deväckande stor, tio procentenheter. En orsak till denna skillnad är 

olikheter i näringslivets struktur i respektive stad. Se nedan!

Lägsta förvärvsintensiteten uppvisar kvinnorna i Sorsele kommun. Denna 

kommun har också den lägsta förvärvsintensiteten bland männen. Den 

högsta förvärvsintensiteten bland män har Skellefteå.

Förhållandet mellan andelen kvinnor och den kvinnliga förvärvsintensite

ten i olika kommuner framgår av figur 3 b. Figuren visar bl a att Sor

sele kommun med endast 1.6 procent av länets kvinnor inte förmår ge ar

bete åt mer än 36 procent. Umeå kommun å andra sidan har 34 procent av 

länets kvinnliga befolkning och samtidigt den högsta förvärvsintensiteten. 

Att ett lågt befolkningstal i en kommun leder till låg förvärvsintensitet



och vice versa är dock inte alls självklart. Skellefteå kommun är ett 

exempel på detta; trots den höga andelen kvinnor är inte förvärvsinten

siteten nämnvärt högre än kommuner med betydligt mindre befolkning.

Differensen i förvärvsintensiteten för männen uppgår till tio procent. 

VlfåeAznA&n iöA kvtnnoAna öa däAme.d dubbelt Ad hög Aom männen*. Vetta 
betydeA att de. IntAaA&glomla AktllyiadeAm fiAam^öA allt dAabbaA kvln- 
ywA, do A de. lyitAaAe.gionota AyAAeJUättntnge.nApAobleMen öa ^Aam^öA allt 
ett kvlwiopAoblem.
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Tabell 1 samt figur 3 visar faran i att använda ett genomsnittsmått.

De intraregionala skillnaderna kan vara betydande och dess betydelse 

för t ex sysselsättning och befolkningsutveckling är viktiga att stude

ra ju mer heterogent ett län är. Som helhet kan länet uppvisa goda sys- 

selsättningssiffror vilka dock kan dölja svåra sysselsättningsproblem ‘ 

i flera kommuner.

FÖr att förenkla den fortsatta framställningen väljer jag att indela 
länet i tre regioner:'*’ fjäll-, inlands- och kustregionen, istället för 

att arbeta på kommunnivå. Det visar sig att denna indelning är tillräck

lig för att de huvudsakliga skillnaderna som finns skall komma fram.

Vjäll- Odh lnlandAAe.glone.n är förhållandevis homogena sett ur befolknings- 

och näringslivssynpunkt. För samtliga kommuner har befolkningsutveck

lingen varit negativ under en längre period. Sysselsättningen i regioner

na baseras till stor del på länets råvarutillgångar,framför allt skogen 

och i mindre grad malmen.

KuAtAe.gtone.n å andra sidan ger ett mer splittrat intryck. Inom regionen 

ligger länets två stora städer, Umeå och Skellefteå, med helt olika 

näringslivsstruktur. Stora offentliga institutioner och myndigheter, ett 

flertal läroanstalter osv sätter sin prägel på Umeå, vilket också skapat 

gynnsamma förutsättningar för kvinnor att få arbete. 1

1. Fjällregionen: Sorsele, Storuman, Vilhelmina
Inlandsregionen: Norsjö, Lycksele, Åsele, Vindeln, Vännäs 
Kustregionen: Skellefteå, Robertsfors, Umeå, Nordmaling.
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I Skellefteå är däremot den offentliga verksamheten begränsad vilket 
bl a påverkat kvinnornas möjligheter att få arbete.^" Tyngdpunkten lig

ger här på industrinäringen. Detta innebär dessutom att arbetsmarknaden 

i Skellefteå torde vara mer känslig för konjunkturväxlingarna än vad en 

arbetsmarknad baserad framför allt på den offentliga sektorn är.

I tabell 2 framgår antalet kvinnor som förvärvsarbetar inom respektive 

region samt förvärvsintensitetens storlek åren 1970 och 1975.

Tabell 2. Antal förvärvsarbetande kvinnor i olika regioner samt för

värvs in tens i te t 1970 och 1975

>20 tim/veeka

FJÄLL INLAND KUST

1970 1975 1970 1975 1970 1975

Antal förvärvs-

arbetande 2 017 2 432 5 286 6 596 21 698 26 472

Förvärvsintensi-

tet 16-64 år 31.2 39.3 31.8 41.9 42.5 51.0

Källa: FoB 1970, 1975

Totalt sett har antalet förvärvsarbetande ökat med 6 499 eller drygt 20 

procent mellan åren 1970 och 1975. Fördelas denna ökning på de tre regio 

nerna återfinner vi 6 procent i fjällregionen, 20 procent i inlandsregio 

nen och hela 74 procent i kustregionen. I förhållande till den egna sys

selsättningen är ökningen i de tre regionerna tämligen lika, mellan 20 

och 25 procent.

1. År 1975 var den procentuella fördelningen av alla förvärvsarbetande 
efter anställningens art enligt följande:

Statlig Primär
kommun

Sekundär
kommun

Privat

Umeå 16.9 12.7 15.5 49.4
Skellefteå 5.8 12.9 6.3 66.7

Riket 10.4 12.8 7.1 62.3

Källa: Siffror om Umeå 1977/78.
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Liksom i riket är det huvudsakligen den offentliga sektorns expansion

som medfört denna sysselsättningsökning. Förutom utbyggnaden av den

offentliga verksamheten har under perioden en stor riktad satsning gjorts

för kvinnor, nämligen etableringen av Algots Nord AB som berört kust-
och inlandsregionen.^ Ungefär 700 arbetstillfällen har som mest funnits 

?vid företaget.

Förvärvsintensiteten är enligt tabellen lägre i fjäll- och inlandskom

munerna än i kustregionen. Förändringarna mellan de två tidpunkterna 

är ungefär desamma för alla tre områdena, vilket upprätthåller skillna

derna mellan regionerna. Fjäll- och inlandsregionerna ligger närmare 10 

procentenheter under länsgenomsnittet år 1975 medan kustregionen har en 

förvärvsintensitet som överstiger länsgenomsnittet med tre procent. Inom 

kustregionen är dock skillnaden mellan Umeå och Skellefteå, som tidigare 

nämnts, mycket stor.

Förutom en ökning av arbetstillfällena kan förvärvsintensitetens ökning 

bero på att de arbetslösa flyttar. Inträffar båda företeelserna samtidigt 

kommer förvärvsintensitetens ökning att accentueras. En närmare gransk

ning ger vid handen att just detta är fallet för samtliga kommuner i 

länet utom Umeå. Det finns alltså viss anledning till försiktighet vad 

gäller tolkningen av begreppet förvärvsintensitet. En ökning av densamma 

behöver inte nödvändigtvis betyda ett förbättrat arbetsmarknadsläge i en 

region utan kan paradoxalt nog lika gärna tyda på motsatsen.

För att få en uppfattning om kvinnornas situation på arbetsmarknaden 

relativt männen kan man studera kvoten mellan den kvinnliga och den man

liga förvärvsintensiteten. I tabellen nedan framgår resultaten för varje 

region. 1 2

1. År 1975 svarade Algots Nord AB för cirka 10 procent av sysselsätt
ningen bland kvinnor i Norsjö, 6 procent i Lycksele och 4 procent i 
Skellefteå.

2. I Skellefteå har personalstyrkan vid Algots Nord AB halverats sedan 
1975.
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Tabell 3. Förhållandet mellan kvinnors och mäns förvärvsintensitet 

i olika regioner 1970 och 1975

FJÄLL INLAND KUST LÄN

1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975

Förv.inten.
Kvinnor 16-64 

Förv.inten.
Män 16-64

0.45 0.53 0.42 0.55 0.54 0.64 0.51 0.62

Kvinnornas relativa position har förbättrats i alla regioner dock minst 

i fjällregionen. Kvoten är lägre i fjäll- och:! inlandsregionen än i kust

området. Detta innebär att kvinnornas arbetsmarknadssituation är relativt 

sämre i de två först nämnda områdena. Eftersom det allmänna sysselsätt

ningsläget i dessa regioner är sämre ger tabellen besked om att kvÅMYlDK- 
m dAabboA kå/uicu>£ av z££t atbnänt 6z££, dåJULgt AyA6oZi>cUt£vu.Yig&lägQ..

2.3 ysikeJ>£iWiösU.gk2£

Av föregående avsnitt framgick att de intraregionala skillnaderna i 

kvinnors förvärvsintensitet är betydande. En orsak till dessa kan vara 

att arbetsmarknaden är olika. Ett sätt att analysera detta är att stu

dera de förvärvsarbetande kvinnornas yrkestillhörighet i respektive 

region.

Inledningsvis ges siffror för hela länets arbetsmarknad. Dessa framgår 

av nedanstående tabell.
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Tabell 4. Yrkestillhörigheten bland kvinnor och män i Västerbotten 

år 1975 samt förändringar 1970-75

Förändring 1970-1975

Yrkesgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män

i? Naturvetenskapligt, tekniskt, 
samhällsvetenskapligt, huma
nistiskt och konstnärligt 
arbete 31.0 17.5 + 2.4 + 2.6

2. Administrativt arbete 1.6 2.4 + 0.9 + 0.1

3. Kameralt och kontorsteknisk 
arbete 17.6 3.3

o+
1 + 0.3

4. Kommersiellt arbete 10.3 6.2 - 2.1 + 0.2

5. Lantbruks-, skogs- och 
fiskeriarbete 5.3 12.4 - 3.1 - 4.3

6. Transport- och kommunikations- 
arbete 2.9 9.0

i—
i

1 + 0.1

7. Tillverkningsarbete 8.7 44.5 + 2.7 + 0.3
8. Servicearbete 22.4 4.7 + 0.1 + 0.8

a. I yrkesgrupp 1 ingår bl a offentligt försvar, polis-, brand och

försvarsväsen, undervisning, hälso- och sjukvård, socialvård, forsk

ningsinstitutioner, ideella organisationer, bibliotek, museer, 

film-radio-TV, scen och konstnärlig verksamhet.

Källa: FoB 1970, 1975

Kvinnorna är i huvudsak koncentrerade till yrkesgrupperna 1, 3 och 8. 

Männen återfinns framför allt i yrkesgrupp 7, 1 och 5. Inom yrkesgrupp 

1 ryms ett stort antal yrken (se not a. ovan) varav 86 procent av alla 

kvinnorna är sysselsatta med hälso-, sjukvårds- eller pedagogiskt ar

bete. Männen inom samma yrkesgrupp är procentuellt sett färre men 

jämnare fördelade över olika yrken.

Kvinnorna har, trots en ökning under 1970-talet, inte mer än margi

nellt lyckats göra inbrytningar i den manligt dominerade tillverk

ningsindustrin. Orsaken är troligen att s k tung industri är vanligast 

förekommande i länet och att den allmänt sett, haft stora problem att 
anställa kvinnor.
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Inom skogsbruket återfinns fortfarande en relativt stor andel män. I 

kommuner som t ex Sorsele och Åsele är mellan 15 och 20 procent syssel

satta i skogsarbete mot 3.5 procent i länet som helhet. Skogsbruket 

är därför fortfarande av stor betydelse i flera av länets kommuner.

En intressant iakttagelse man kan göra utifrån de förändringar som skett 

1970-1975 är att andelen män ökad av totala antalet inom 7 av 8 yrkes
grupper. Överflyttning av manlig arbetskraft från skogs- och lantbruk 

har således skett till samtliga sektorer. Kvinnorna däremot, har ökat 

sin andel endast inom fyra yrkesgrupper, 1,2, 7 och 8 och minskat sin 

andel inom grupperna 4, 5 och 6. För grupp 3 är andelen oförändrad.

Efter denna jämförelse mellan kvinnors och mäns yrkestillhörighet på 

länsnivå övergår vi till att analysera de intraregionala skillnaderna.

I tabell 5 framgår vilka yrkeskategorier kvinnor i olika regioner 

återfanns år 1975 samt förändringar 1970-1976

Tabell 5. Yrkestillhörighet bland kvinnor i olika regioner år 1975 

samt förändringar 1970-1975

FJÄLL INLAND KUST

Yrkesgrupp 1975 1970-75 1975 1970-75 1975 1970-75

1. 25.2 + 4.0 29.3 + 2.2 32.0 + 2.4
2. 1.2 + 0.6 1.3 + 0.8 1.8 + 1.0

3. 12.3 + 1.4 13.0 + 0.9 19.3 - 0.2

4. 12.7 - 1.9 11.4 - 2.2 10.3 - 2.1

5. 10.8 - 7.6 8.0 - 3.9 4.1 - 2.5
6. 3.2 - 5.8 3.0 - 1.3 2.9 - 0.5

7. 8.8 + 6.7 10.6 + 4.8 8.3 + 1,8
8. 25.8 + 2.5 23.4 - 1.3 21.9 + 0.2

E 1-8 |30.5| |l7.4| |10-7

Källa: FoB 1970, 1975.

För fjällregionen gäller att förlusten av arbetstillfällen varit mest 

märkbar inom lant- och skogsbruket och inom yrkesgruppen transport och
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kommunikation. I det första fallet är det den redan tidigare omtalade 

strukturrationaliseringen inom branscherna som förklarar minskningen. 

Inom kommunikationsarbete är det främst automatiseringen inom tele

verket, vilket slutförts under perioden, som reducerat antalet kvinn

liga telefonister i fjällregionen kraftigt.

Kompensation för dessa förluster har främst skett inom yrkesgrupperna 

service (8) samt hälso-, sjukvårds- och pedagogiskt arbete (1) där 

andelen kvinnor ökat. Inom tillverkningsarbete (7) har ävenså andelen 

kvinnor ökat.

För inlands- och kustregionen har det inte skett lika drastiska för

ändringar. Den största förändringen, framför allt i inlandet, svarar 

tillverkningsarbete för vilket till största delen kan tillskrivas 

etableringen av Algots Nord. I övrigt är det hälso- och sjukvårdsarbete 

samt pedagogiska yrken som ökat mest. Kommersiellt arbete samt arbete 

inom skogs- och lantbruk uppvisar de största negativa förändringarna.

Summerar vi absolut beloppen av förändringarna får vi en uppfattning 
om den totala strukturomvandlingen.^" Enligt tabellen uppgår absoluta 

beloppen till 30.5, 17.4 och 10.7 för fjäll-, inlands- och kustregionen. 

Strukturomvandlingen är således mycket snabbare i fjäll- och även in- 

landsregion jämfört med kustregionen. Siffrorna är också ett uttryck 

för att kustregionens arbetsmarknad är stabilare än de båda övrigas.

Andelen kvinnor är störst i yrkesgrupp 1 respektive 8 vilket gäller 

alla tre regionerna. En jämförelse de tre regionerna emellan ger vid 

handen att andelen kvinnor i den första yrkesgruppen ökar ju närmare 

kustregionen vi kommer. För yrkesgrupp 8 däremot, finner vi ett mot

satt förhållande, andelen kvinnor är mindre vid kusten än i fjäll- 

och inlandsregionen.

Inom grupp 1 dominerar yrken inom hälso- och sjukvård samt pedagogiskt 

arbete. Dessa är imtimt kopplade till befolkningens storlek, ju större 1

1. Gavelin, "Strukturomvandling i Sverige - ett kvantitativt angrepps
sätt", Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet.
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befolkningsunderlag i ett område ju större efterfrågan på t ex sjuk

vårds- och undervisningstjänster. Många av dessa arbetsplatser är dess

utom, på grund av odelbarhetsproblem, centrerade till större orter 

t ex lasarett, universitet, länsstyrelsen. Detta kan vara en förkla

ring till den högre andelen i det befolkningsrika kustområdet.

Grupp 8, där husligt arbete, städning osv ingår, är också beroende av 

befolkningsstorleken men på ett annorlunda sätt än ovanstående. Många, 

av dessa arbeten är därför ofta s k ensamjobb, t ex hemhjälp, dagmamma, 

lokalvårdare. En ökad efterfrågan på dessa tjänster plus de stora av

stånd som råder i fjäll- och inlandsregionen gör att många kvinnor 

blir engagerade i den här typen av arbeten. Det är således procentuellt 

sett flera kvinnor i grupp 8 inom fjäll- och inlandsregionen jämfört 

med kustregionen.

Inom gruppen kontorsarbete (3) där kvinnorna också dominerar, är ande

len nästan dubbelt så hög vid kusten jämfört med fjällen. Koncentra

tionen av myndigheter, företag o dyl till kusten förklarar den högre 

siffran för kustregionen.

För grupp 4, där affärsbiträdesyrket är framträdande har, i samtliga 

regioner, en reducering skett med ungefär två procent vardera.

Att andelen är högst i fjällområdet kan delvis förklaras av den nöd

vändiga uppdelningen på små affärsenheter vilket, som tidigare omta

lats, beror på de långa avstånden mellan orterna. I befolkningsrikare 

områden har nedläggning av små enheter och koncentration till större 

varit omfattande, något som naturligtvis påverkat antalet arbetstill

fällen för kvinnor negativt.

Summerar vi andelen kvinnor för de fyra vanligaste yrkena bland kvin

nor, grupp 1+3+4+8, är andelen kvinnor 76 procent i fjällregionen, 

77 procent i inlandet och 83 procent i kusten. Koncentrationen av kvin

nor till dessa yrkesgrupper är således större vid kusten jämfört med 

fjäll- och inlandsregionen.

Studiet av kvinnors och mäns yrkestillhörighet visar bl a att den köns- 

uppdelade arbetsmarknaden även karaktäriserar Västerbottens län.
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Kvinnodominansen i traditionella kvinnoyrken är större vid kusten än 

i fjäll- och inlandskommunerna. Detta tyder på att arbetsmarknaden 

för kvinnor i fjäll- och inlandsregionen är mer differentierad. Detta 

skall dock fattas i negativ bemärkelse, det saknas helt enkelt arbeten 

inom de traditionella kvinnoyrkena där.

Bestämmande för andelsfördelningen av yrkestillhörigheten inom olika 

regioner är troligen framför allt befolkningens storlek inom regionen. 

Kvinnorna är i mycket högre grad än männen sysselsatta inom sektorer 

som är starkt relaterade till befolkningens storlek. Männen är däremot 

koncentrerade till sektorer som i mycket ringa omfattning är avhängig 

befolkningsstorleken i en region.

2.4 Inkom Wi

Konsekvenserna av den skilda arbetsmarknadssituationen för kvinnor 

märks också i inkomsternas fördelning mellan förvärvsarbetande kvinnor 

och män och mellan kvinnor i olika regioner.

Sammanräknade inkomster för år 1976 har varit tillgängliga på läns- 

och regionnivå och används nedan för att illustrera inkomstfördelning
en för länets kvinnor och män.^

1. Procentuell fördelning på olika inkomstklasser 1976, 1 000 kr

0.1-19.9 20-39.9 40-59.9 60-79.9 80-
Män 9.1 19.5 49.0 15.3 7.0

LÄNET Tr .Kvinnor 39.0 37.1 20.2 2.9 0.7

Källa: Siffror om Umeå 1977/78
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Figur 4. Inkomstfördelning bland kvinnor och aman. 1976

Andel kvinnor och män

.Kvinnor
Inkomstklasser 
(1000 kr)(0.1-19.9) (20-39.9) (40-59.9) (60-79.9) (80- )

a. Bilden är en förenkling eftersom inkomstuppgifterna redovisas i 

inkomstklasser och inte som ett kontinuerligt spektrum.

Kalla: Siffror om Umeå

I figuren framträder skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster 

tydligt. Största andelen kvinnor återfinns i de lägsta inkomstklasser

na ett och två. Andelen kvinnor minskar därefter i takt med att inkoms 

terna ökar.
Männen uppvisar en annan fördelning över inkomstklasserna. Hälften av 

alla män i länet har en inkomst mellan 40 och 59 900 kronor, inkomst

klass tre. Resterande 50 procent fördelar sig relativt jämnt över 

inkomstklasserna ett, två, fyra och fem. Det är således en lika stor 

andel män som har lön i inkomstklass 1 som i klass 5. Motsvarande siff 

ror för kvinnorna är 39 procent i klass 1 och 0.7 i inkomstklass 5!

Skillnaderna är således markanta, medan 76 procent av alla kvinnliga 

inkomsttagare har en inkomst understigande 40 000 kronor per år har 

samma andel män en inkomst som överstiger 40 000 kronor.
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Inkomstfördelningen bland förvärvsarbetande kvinnor i olika regioner 

ar också ojämn.

Tabell 6. Inkomstfördelning bland kvinnor i olika regioner. År 1976

Inkoms t 1 000 kr 0.1-19

1

.9 20-39.9

2

40-59.

3

9 60-69.9

4

80-

5

FJÄLL kvinnor 50.1 31.6 15.0 2.9 0.4

INLAND kvinnor 46.5 34.0 16.7 2.5 0.3

KUST kvinnor 35.6 38.6 21.8 3.1 0.9

Källa: Siffror om Umeå

I fjällkommunerna har 50 procent av alla förvärvsarbetande kvinnor en 

inkomst som understiger 20 000 kronor per år. I inlandet är motsvarande 

siffra 46.5 procent och vid kusten 35.6 procent.

Största andelen kvinnor i kustregionen har en inkomst mellan 20 och 

40 000 kronor. Inkomstförhållandena blir således bättre ju närmare 

kusten kvinnorna bor. Likadana skillnader finns även bland männen. En 

mindre andel i fjällregionen återfinns i inkomstklasserna 3, 4 och 5 

jämfört med både inlands- och kustregionen. Inkomsterna är alltså lägre 

både för män och kvinnor i fjällkommunerna jämfört med övriga.

För att ytterligare belysa skillnaderna i inkomst mellan kvinnorna kan 
nämnas att medan medianinkomsten^ år 1976 var 27 400 kronor per år i 

Umeå var den endast 15 700 kronor i Vindeln, Norsjö, Storuman och 

Åsele kommuner. Kvinnorna i Skellefteå hade den näst högsta medianin

komsten, 21 200 kronor, en differens på 6 200 kronor till Umeå

Det är intressant att notera att medianinkomstens storlek i de olika 

kommunerna ganska exakt följer förvärvsintensitetens storlek, dvs ju 

högre forvärvsintensitet ju högre medianinkomst och vice versa. Förkla

ringar till dessa inkomstskillnader kan bl a sökas just i skillnader 

i forvärvsintensitet och de regionala variationerna i utbudet av ar

betstillfällen. Ju fler arbetstillfällen som finns i en region ju fler 

bättre betalda arbeten torde finnas t ex. 1

1. Med medianinkomst avses att 50 procent av befolkningen har en in
komst över den angivna och 50 procent har en inkomst under.
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Man kan också tänka sig att när de nytillträdande kvinnorna på arbets
marknaden ökar tenderar genomsnittsinkomsten att reduceras beroende pa 
bl a det faktum att lönens storlek beror på antalet yrkesverksaimjia ar.

Inkomstskillnaderna kan också vara ett uttryck för ett omfattande del

tidsarbete. Med deltidsarbete avses då förutom förkortad arbetstid per 

vecka även säsongsarbete, korttidsarbete och liknande. Om detta är en 

riktig tolkning skulle således deltidsarbetet i den bredare betydelsen 

vara mer omfattande i fjäll- och inlandsregionen.

Det har varit svårt att få en klar bild över deltidsarbetets omfatt

ning i de tre regionerna. Kvinnornas yrkestillhörighet samt de föränd

ringar som skett tyder dock på att deltidsarbetet i länet, liksom i 

riket, ökat. Säsongs- och korttidsarbete är dessutom mer vanligt före

kommande i regioner med sysselsättningsproblem.

För enskilda anställningsområden vet man att deltidsarbetet är omfat

tande. Som ett exempel kan nämnas Västerbottens läns landsting. År 

1975 var 9 572 personer anställda av landstinget varav 8 207 var kvin

nor. Endast 51 procent av dessa kvinnor arbetade heltid. År 1977 hade 

totala antalet anställda ökat med 1 391 varav 1 164 kvinnor. Av denna 

ökning var andelen deltidsanställda kvinnor 84 procent. Antalet män 

ökade med 227 varav 22 procent arbetade deltid. Totalt sett ökade såle

des andelen deltidsarbetande kvinnor från 49 till 53 procent på två år 

inom landstinget.

Dessa förklaringar ger för kvinnorna, både i fjäll- och inlandsregionen 

en mindre gynnsam position jämfört med kvinnorna i kustregionen. För 

de två första regionerna är antalet arbetstillfällen färre och inslaget 

av säsongs- och annat korttidsarbete mer vanligt. Dessa omständigheter 

medför dessutom att avancemangsmöjligheterna är begränsade. Man löper 

därför sannolikt en mycket stor risk att under mycket lång tid, förbli 

lågavlönad.

Sammanfattningsvis måste alltså, förutom de redan anförda skillnaderna 

i förvärvsintensitet och yrkestillhörighet mellan kvinnor i olika regio 

ner, även läggas skillnader i inkomst. Bland de kvinnor som arbetar i
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fjäll- och inlandskommunerna är inte bara antalet färre utan inkomster

na är också mycket mindre. Detta innebär troligen stora svårigheter 

för många kvinnor att ensamma klara sin försörjning, trots att de har 

ett arbete!

2.5 Kv^nnoA. tutan asibe,£e.

Under perioden 1964-78 har den relativa arbetslösheten bland kvinnorna 

i riket varierat mellan två och tre procent. På länsnivå har förändring

arna varit mer dramatiska, och siffrorna har varierat mellan en och fem 

procent.

Nedanstående figur belyser förhållandet.

Figur 5. Relativ arbetslöshet bland kvinnor i Sverige och Västerbotten 

1964-78

Relativ arbetslöshet

Västerbotten
Sverige

Källa: AKU

I början av lågkonjunkturen 1966-68 steg arbetslösheten på länsnivå 

med cirka 1.5 procent men sjönk under själva lågkonjunkturen med tre 

procentenheter. Att arbetslösheten sjunker i en lågkonjunktur förefal

ler märkligt men här har vi åter ett exempel där kvinnorna beter sig 

som arbetsmarknadens reservarmé (jämför tidigare). Kvinnorna har avstått 

från att söka arbete då arbetsmarknadsläget varit svårt för männen och 
en öppen arbetslöshet har förbytts i en dold.^

Efter lågkonjunkturen 1966-68 stiger den relativa arbetslösheten kraftigt
t 1

1. Detta fenomen kallas också the discouraged worker-effect. Arbetsmark
nadssituationen upplevs så ogynnsam att kvinnorna, i detta fall, 
minskar sitt utbud av arbetskraft.
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Från slutet av 1968 och fram till år 1972 sker en oavbruten ökning 

från 0.7 till 4.8 procent. I mitten av konjunkturnedgången 1971-73 

når den sin högsta nivå, närmare 5 procent, 2 procent över riksgenom

snittet vid samma tidpunkt. För första gången uppvisar kvinnorna dess

utom en högre arbetslöshet än männen. Detta kan som tidigare nämnts, 

förklaras med förändringar i kvinnornas arbetskraftsutbud.

Från att tidigare ha reagerat på hög- och lågkonjunkturer med att öka 

respektive minska sitt arbetskraftsutbud sker från 1970-talets början 

en ökning till synes oberoende av växlingar i konjunkturerna. Ett annat 

uttryck för denna förändring är att andelen arbetslösa kvinnor av den 

totala arbetslösheten i länet ökat. År 1969 utgjorde kvinnorna endast 

15 procent av totala arbetslösheten att jämföras med 50 procent år 
1977.1

På regionnivå har jag valt att under två olika månader 1978 jämföra 

arbetslöshetens storlek bland kvinnor. Jag har dessutom ålders indelat 

kvinnorna i två grupper över och under 25 år.

2Tabell 7. Arbetslöshet bland kvinnor i olika regioner med avseende 

på ålder

FJÄLL INLAND KUST

1978 aug nov aug nov aug nov

under 25 år 11.2 8.1 10.8 6.8 7.7 4.0

25 - 64 år 2.9 3.8 2.8 3.4 2.1 1.9

Källa: Arbetsförmedlingsstatistik, Länsarbetsnämnden, Umeå

Arbetslösheten är högst bland både yngre och äldre kvinnor i fjäll- 

och inlandsregionen. (Eftersom siffrorna inte är säsongrensade är dif

ferensen mellan månaderna stora).

1970-talet och speciellt dess andra hälft har visat på höga arbetslös

hetssiffror bland länets unga kvinnor. Fjäll- och inlandskommunerna är 

även i detta avseende mest utsatta. Den reducering som skett av arbets

lösheten bland dessa unga kvinnor har främst kunnat ske tack vare de 

ökade möjligheter till beredskapsarbete som tillskapats. Att en reduce- 1 2

1. Länsplaneringsrapport 1977.
2. Vid månadens slut kvarstående arbetssökande utan arbete och aktuella 

för omedelbar placering.
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ring även skett till följd av en ökad utflyttning av unga kvinnor är 

också troligt.

Arbetslösheten bland kvinnor mellan 25 och 64 år är också omfattande 

men varierar inte lika kraftigt som för de yngre. Detta beror delvis 

på att de äldre arbetslösa kvinnorna inte blivit och är föremål för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder i samma utsträckning som de yngre.

Arbetslöshetens längd mätt som förhållandet mellan antalet "arbetssökan

de" och "antalet kvarstående arbetssökande utan arbete" vid månadens 

slut varierar också mellan regionerna. I december 1977 var andelen kvar

stående kvinnor 65 procent i fjällregionen mot 45 procent för kustkom

munerna, dvs av 100 arbetssökande kvinnor var det 65 som fortfarande 
sökte arbete vid månadens slut i fjällregionerna mot 45 vid kusten.

Förekomsten av dold eller latent arbetslöshet är vanligast bland kvin

norna och speciellt bland de gifta kvinnorna. Orsakerna är dels bristen 
på lämpliga arbeten^, dels en större orörlighet beroende på deras an

svar för hushållen, barnen osv. Därtill kommer brister i barnomsorgen, 

brister i utbildningen osv.

Av figur 6 framgår omfattningen av den dolda arbetslösheten.

Andelen dolt arbetslösa kvinnor har, på både riks- och länsnivå sjunkit 

alltsedan 1964. Detta sammanhänger naturligtvis med att en motsvarande 

ökning av antalet kvinnor i arbetskraften skett. Av figuren framgår 

emellertid att den dolda arbetslösheten bland länets kvinnor är högre 

än bland rikets kvinnor. Den dolda arbetslösheten steg dessutom i slu

tet av båda lågkonjunkturerna 1966-68 och 1971-73 för att däremellan 

minska. På riksnivå sker i stort sett inga förändringar utan andelen 

dolt arbetslösa har sjunkit oavsett konjunkturväxlingarna. 1

1. Som ett exempel på den latenta arbetslöshetens omfattning kan nämnas 
den mycket kraftiga tillströmningen av kvinnor till arbetsförmedling
en i och med offentliggörandet av Algots etablering till Skellefteå. 
Inom fyra dagar hade närmare 500 (!) kvinnor anmält sitt intresse 
för arbete hos företaget.
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Figur 6. Dold arbetslöshet bland kvinnor i Västerbotten och Sverige

samt undersysselsättning bland kvinnor i Västerbotten 1964-78

Dold arbetslöshet i Västerbotten 
Dold arbetslöshet i Sverige 
Undersysselsättning i Tåsterbotten

Källa: AKU

Undersysselsättningen, dvs de som arbetar mindre än 35 timmar i veckan 

men vill ha mer arbetstid, bland länets kvinnor, skiljer sig också 

från riksgenomsnittet. På länsnivå är, enligt figur ovan, önskemål om 

arbetstidens längd konjunkturanpassad* I lågkonjunkturer sjunker ande

len kvinnor som vill ha mer arbete medan den ökar eller är oförändrad i 
högkonjunkturer. På riksnivå är andelen undersysselsatta kvinnor i det 

närmaste oförändrad över tiden, drygt två procent.

Trots att antalet kvinnor som är latent arbetslösa minskat och att 

undersysselsättningen i stort sett varit konstant är kvinnornas situa

tion betydligt svårare än männens. År 1978 t ex, var summan av de 

latent arbetslösa och undersysselsatta männen 1 200 i länet, motsvarande 

siffra för kvinnorna var 4 900, dvs 4 gånger fler. För jämförelsens 

skull kan nämnas att på riksnivå var den dolda arbetslösheten respek

tive undersysselsättningen bland kvinnor 2.5 gånger så stor som män

nens .
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Också dessa skillnader, i arbetslöshet, i dold arbetslöshet och i under

sysselsättning, tyder på att kvinnornas arbetsmarknad i Västerbotten 

fortfarande är mer konjunkturkänslig än rikets.

Sammanfattning

Enligt arbetskraftsundersökningarna skulle kvinnorna i Västerbotten idag 

uppvisa ett arbetskraftstal i nivå med rikets. Studerar man länet närma

re finner man emellertid stora skillnader i kvinnors förvärvsintensitet. 

Mellan kommunerna uppgår skillnaderna i kvinnlig förvärvsintensitet till 

drygt 20 procentenheter. På regionnivå är skillnaden mellan fjäll- och 

inlandsregionen och kustregionen 10 procentenheter. Betydande skillnader 

finns således inom länets arbetsmarknad och fÖK. VÖSteAbotten gätte/L att 
Umed kommun han, en sd kö g kvinnlig f önv ä/tvs intern itet att dm ensam bi- 
dhjo/i titt att genomsnittet föh. tänet bUji i niod med niket.

De intraregionala skillnaderna framträder också vid studiet av kvinnornas 

yrkestillhörighet och deras inkomster. Kvinnorna är i huvudsak koncentre

rade till tre eller fyra olika yrkesgrupper, hälso-sjukvårds-, pedago

giskt arbete, servicearbete, kontorsarbete samt kommersiellt arbete.

Samtliga dessa yrkesgrupper är beroende av befolkningens storlek. Ju stör

re och tätare befolkning desto större procentuell andel sjukvårdstjänster, 

utbildning, service etc. Detta innebär att i kommuner med lågt befolk

ningstal finns relativt få arbetstillfällen inom traditionella kvinnoyr- 

ken. Förutom ett vikande befolkningsunderlag har koncentrationstendenser

na i samhället medfört indragningar och nedläggningar av olika servicein

rättningar för befolkningen i olika regioner som t ex åldringsvård, sko

lor, affärer. Det är framför allt kvinnorna och speciellt kvinnorna i 

fjäll- och inlandsregionen som drabbas av dessa förändringar.

Detta återspeglas även i inkomstfördelningen. Kvinnorna i fjäll- och in

landskommunerna har de lägsta inkomsterna medan kustregionens kvinnor har 

en inkomst som ligger betydligt högre. Anledningen till dessa skillnader 

finner man dels i mängden arbetstillfällen i respektive region dels i 

arbetets art och dess varaktighet. Möjligheterna för en kvinna i t ex fjäll

regionen att ensam försörja sig framstår därför som synnerligen begränsade.
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Arbetslöshetens storlek är också olika i de tre regionerna, störst i 

fjäll- och inlandet och minst vid kusten. Detta gäller både för gruppen 

kvinnor över som under 25 år. Inom respektive region är skillnaderna i 

arbetslöshet mellan de kvinnor som är över respektive under 25 år stora. 
Det är bland de yngre kvinnorna arbetslösheten är störst. Det är kanske så 

att detta avhåller äldre kvinnor att uppsöka arbetsförmedlingen av soli- 

daritetsskäl, dvs ren solidaritet håller den dolda arbetslösheten uppe 

bl a.

Alla kvinnor, oavsett ålder, utan eller med begränsad erfarenhet av för

värvsarbete konkurrerar oftast om samma typ av arbete. Bland männen råder 

det däremot inte samma konkurrensförhållanden beroende på att de äldre, 

sedan länge, befunnit sig på arbetsmarknaden och därför inte kan konkur

reras ut av de yngre på samma sätt som de äldre kvinnorna kan.

På länsnivå har vi noterat starkare konjunkturella variationer i relativa 

arbetskrafts- och arbetslöshetstal jämfört med riket. Detta beror på att 

kvinnorna i länet har ett arbetsmarknadsbeteende som ännu inte hunnit an

passa sig till rikets. Fram till början av 1970-talet uppvisar den kvinn

liga arbetsmarknaden i Västerbotten typiska drag av reservarmébeteende.

Man minskar sitt utbud av arbetskraft under en lågkonjunktur (med det 

häpnadsväckande resultatet att arbetslösheten också minskar) samt ökat 

det under högkonjunkturen. Detta beteende förefaller dock ha förändrats 

under 1970-talet och utbudet av arbetskraft bestäms numera i mindre ut

sträckning av konjunkturväxlingarna.

Sammanfattningsvis är de, trots att vissa förändringar till det bättre 

inträffat, regionala problemen i stor utsträckning ett kvinnoproblem.

För att se om de regional- och arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som 

kommit länet till del beaktat detta förhållande kommer nästa avsnitt att 

studera tre olika arbetsmarknadspolitiska medel och dess effekter för 

den kvinnliga arbetsmarknadssituationen i länet.
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3. KVINNORNA OCH ARBETSMARKNAVSP0L1T1KEN

I föregående kapitel belystes den kvinnliga arbetsmarknadssituationen i 

länet och dess olika regioner. En naturlig följdfråga till detta är huru

vida de olika arbetsmarknadspolitiska medel som finns, påverkat speciellt 

den kvinnliga sysselsättningen. För att studera detta har jag valt de 

tre vanligaste (och beloppsmässigt största) arbetsmarknadspolitiska med

len nämligen lokaliseringsstöd, beredskapsarbeten och arbetsmarknadsut

bildning.

3.7 LokutueAZngMtöd

Lokaliseringsstöd utgår med direkta bidrag och lån till industriföretag 

som avser att starta eller utöka sin verksamhet i länet (länet är indelat 

i det inre och yttre stödområdet, där det tidigare erhåller större stöd). 

Stödet har funnits sedan 1965. Från början fanns inga speciella krav an

gående könsfördelning knutet till stödet, men år 1974 infördes regeln att 

av den 6yAAQjtAä££yu,ng&ölzvilng som planerades skulle endera könets andel 

vara min6t 40 psiocent.

Det finns ingen direkt analys av hur den sysselsättningsökning, som man 

beräknar kommit av lokaliseringsstödet, fördelats på kvinnor och män.

Jag har därför valt några indirekta metoder för att skatta detta. Som 

alla indirekta metoder, kan dessa helt naturligt vara behäftade med ett 

större eller mindre fel.

Den första metoden utgår från en jämförelse mellan länets sysselsättning 

och rikets.

Nedanstående tabell belyser förhållandet.
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Tabell 8. Andel kvinnor inom industrin i riket och i länet 1965, 1970 

och 1975

År Sverigea Västerbotten^ Västerbotten exklusive 
textilindustri

1965 19.3 13.2 -

1970 21.0 6.2 5.4

1975 22.1 10.3 7.4

Källor: a. SOS industri, b. FoB 1965/70, 1975.

Grundantagandet här är att utan regionalpolitik skulle den kvinnliga 

sysselsättningsandelen i industrin utvecklas lika i Sverige och Väster

botten. Vad därutöver är kan tillskrivas regionalpolitiken. Nu ökade 

den kvinnliga sysselsättningsandelen mellan 1965 och 1975 i landet från 

19.3 till 22.1 procent. Samtidigt minskade dock sysselsättningsandelen 

inom industrin i Västerbotten från 13.3 till 10.3 procent! SoXt ÖVZA kz- 
&0L dzwiCL pz/Ltod 6a han. 6atzdz& uitz KzgtomJtpoJLLtLkzn znt> fiÖHmåJX katta 
don kvtnnttga. andztzn kon&tantl Det är faktiskt så att utfallet snarast 

är negativt. Lokaliseringspolitiken har enbart påverkat den manliga ar

betskraften.

Studerar vi delperioden 1970-75 finner vi att den kvinnliga sysselsätt

ningsandelen inom industrin i riket ökade från 21.0 till 22.1 procent, 

dvs andelen steg med faktorn 1.0523. Under samma period steg andelen i 

Västerbotten betydligt mer: från 6.2 till 10.3 procent. Om vi antar att 

sysselsättningsandelen i Västerbotten skulle utvecklats trendmässigt li

ka som riket utan lokaliseringsstöd, finner vi att andelen skulle stigit 

från 6.2 till endast 6.5 procent. Skulle detta vara fallet skulle resten 

dvs 6.5-10.3 = 3.8 procentenheter berott på lokaliseringsstödet. Detta 

skulle motsvara 1 140 kvinnor.

Denna siffra kan dock omedelbart reduceras med cirka 700 eftersom vi vet 

att så många arbetstillfällen tillkommit för kvinnor genom en enda etab- 

lering, nämligen Algots Nord. Det stöd som detta företag erhållit, sorte 

rar ej under lokaliseringsstöd, utan är s k utbildnings- och introduk- 

tionsstöd. Detta innebär att sysselsättningseffekten av lokaliseringsstö 

det för kvinnor skulle maximalt uppgå till 440.



Nu beräknar man att lokaliseringsstödets totala sysselsättningseffekt 
1965-1976 är cirka 4 700 personer^ dvs den sysselsättningsförändring som 

de facto kommit till stånd i stödföretagen mellan första ansökan och 

1976. Vi beräknar här således den maximala effekt som lokaliseringsstödet 

kan ha haft.

Om vi antar att denna sysselsättningsökning fördelats jämnt över perioden 

skall 2 350 personer ha fått anställning på grund av lokaliseringsstödet 

mellan 1970 och 1975. Accepterar vi den förra siffran, 440 kvinnor, be

tyder detta att cirka 18.7 procent av denna ökning tillfallit kvinnorna. 

Stödet skulle följaktligen till en mycket liten del ha kommit kvinnorna 

till del.

Betydelsen av satsningen på Algots Nord går således ej att underskatta. 

Som mest hade företaget cirka 700 anställda. Både på läns- och regionnivå 

framgår detta klart. På länsnivå uppgick andelsöknZngen av kvinnor i in

dustrin till 4.1 procent; exkluderas textilindustrin reduceras Ökningen 

till 2 procent! I de regioner som berördes av företagets etablering, var 

motsvarande siffror 3,4 och 0.9 procent för kusten samt 5.9 och 1.4 

procent för inlandet.

Utan Algots Nord skulle andelen kvinnor inom industrin således stanna på 

en mycket låg nivå. Eftersom företaget nu syns vara under avveckling är 

det därför angeläget att just beräkna lokaliseringsstödets effekter för 

kvinnor i "normala" industrier, dvs där de inte varit explicit riktade 

insatser.
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Ett mått på detta gavs av siffran ovan (dvs exklusive Algots Nord). Det 

finns emellertid ett annat indirekt sätt att analysera förhållandet. Av 

de företag som fått lokaliseringsstöd (1967-78) hade inte mindre än 107 

företag eller 60 procent av alla företag mindre än 6 anställda kvinnor. 

Den sammanlagda sysselsättningsökningen för dessa uppgick till 1 333 

personer. Om vi nu antar att CLlZa. kvinnor som arbetade där 1978 beretts 

anställning genom lokaliseringsstödet (vi antar att antalet anställda 1

1. Länsstyrelsen Meddelande 1977:2 
Lokaliseringsstödet 1965-1976.
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kvinnor vid ansökningstillfället var =0) får vi att i dessa företag har 

250 kvinnor fått anställning. Detta ger åter siffran 18.7 procent, dvs 

mcLXAJMCL&t kan 18.7 procent av de nyskapade arbetena tillkommit kvinnor och 

troligen ligger siffran kring 10 procent.

Siffran är häpnadsväckande låg och ger vid handen att kanske blott 1/5 

eller Z(LqH.<L av de arbeten som lokaliseringsstöden skapat tillkommit kvin

nor. Detta trots att kvinnornas sysselsättningssituation är många gånger 

svårare än männens i länets alla delar.

Man kan fråga sig om detta kan vara möjligt med de nuvarande 40-proc.ent- 

reglerna? Från och med 1 juli 1974 infördes bestämmelser om könskvote- 

ring vid erhållande av lokaliseringsstöd. Minst 40 procent av en syssel

sättningsökning skall tillfalla ettdera könet. Det finns, anser jag, be

tydande möjligheter till detta. Vad man lätt glömmer är att arbetsmark

naden karaktäriseras av såväl "bestånd" som "flöden". Arbetskraft flyt

tar ständigt från ett arbete till ett annat. Denna naturliga "avgång" kan 

lätt missgynna kvinnorna och urholka bidragsreglerna. Dessa säger nämligen 

att vid den planerade anställningen skall minst 40 procent kvinnor anstäl

las. Det finns ingen förpliktelse från företagen att då en kvinna lämnat 

sitt arbete, åter anställa just en kvinna. Det är mycket troligt att då 

kvinnorna lämnar sina arbeten fayZZA deA&CL med män. På detta vis urholkas 

meningen med bidragsreglerna mycket lätt. I sammanhanget kan man även peka 

på två ytterligare förhållanden: dels att 40-procentregeln inte omfattar 

utökningar berörande mindre än 4 personer, dels svårigheterna att korrekt 

kontrollera att reglerna uppfylles. Det förefaller troligt att i de flesta 

företag är dessa 40 procent en maximisiffra och ej som det var menat, 

en minimisiffra. '

Ett sätt att kontrollera detta är att analysera siffrorna för dnX/toduk- 
£lonå- och Lutb^itdyiing6^tÖdeX under perioden 1974-78 Dessa stöd faller 

under samma regler som vad gäller lokaliseringsstödet efter 1974. Där 

gäller att av den planerade sysselsättningsökningen uppfylldes den man

liga delen till 67 procent, medan motsvarande siffra för kvinnornas del 

var 63 procent. Skillnaden kan förefalla liten, men man måste då betänka 

att mätperioden är kort, och den ovan anförda avgången har kanske ännu 1

1. Introduktions— och utbildningsstöd 74—07—78 — en utvärdering"
LAN AC.
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inte fått så stor verkan. Siffrorna accentueras dessutom då man bara be

traktar tillverkningsindustrin (SNI 3). För introduktionsstödet beräkna

des att det skulle beröra 56 procent män och 44 procent kvinnor. Det 

verkliga utfallet blev 59 procent män och 41 procent kvinnor. För utbild- 

ningsstödet föreligger samma differens mellan plan och utfall: 56-61 för 

männen mot 43-39 för kvinnorna. Överhuvud finns en klar och entydig tolk

ning av siffrorna för alla näringsgrenar och för alla regioner, i för

hållandet till d&n ut^ÖAta' 6y66<iLi>ättyilng^>ökyilng<in dAabbcu kvXnnosina 
ne.gcuti.vt. Systematiskt uppges för höga siffror för den planerade 

ökningen, men förhållandet plan/utfall är städse högre för kvinnorna. 

Uppenbarligen krävs betydligt hårdare styrregler just vad avser kvinnorna 

(Till detta kan läggas att siffrorna inte räknar förhållanden som berört 

mindre än 4 personer och som således inte omfattas av lagen. Det är tro

ligt att kvinnorna missgynnas ännu mer i dessa kategorier).

Slutligen kan kanske flyttningsbidragens ändrade fördelning på kvinnor 

och män vara ytterligare ett indicium på att kvinnorna missgynnats av 

den förda regionalpolitiken.

Figur 7. Andel kvinnor som beviljats bidrag vid flyttning 1965-1978

Källa: Länsarbetsnämnden.
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Av figuren framgår att andelen kvinnor som beviljats hjälp vid flyttning 

ökat från cirka 30 procent under andra hälften av 1960-talet till mer än 

50 procent år 1978. I absoluta tal är antalet i stort sett oförändrat. 

Antalet män däremot har minskat kraftigt. Detta kan bl a vara ett uttryck 

för att männens arbetsmarknadssituation förbättrats genom t ex lokalise

ringsstödet medan kvinnornas situation inte påverkats.

De data som finns ger således vid handen att kvinnorna missgynnas kraf

tigt och systematiskt med de rådande lokaliseringspolitiska stöden.

Det förefaller som om andelen kvinnor som nyanställs i lokaliseringsföre- 

tag generellt ligger kring cirka 1/5, åtminstone efter en viss tid, då 

efter stödtillfället. Vad som håller uppe siffrorna för Västerbotten på 

en, ur jämlikhetssynpunkt anständig nivå, är satsningen på Algots Nord. 

Eftersom det verkar som om denna fabrik nu skall läggas ned finns det 

fullt fog för att betrakta det totala utfallet av lokaliseringsstöden 

under perioden 1965-78, som mycket otillfredsställande ur kvinnornas syn

punkt. Uotå att det öa kvinnorna 40m tÅJUL aJULha &tösu>ta deJten utgöfi 
"det Kegtonata Ay6AetJ>cLttiiLngAptioblmet" har denna grupp endast fått en 
mindAe det av de ttttåkapade aAbetena, tAoltgen cMifaa 20 procent.

Insikten om detta borde leda till ett nytänkande vad gäller lokalise

ringsstödet. Det gäller inte bara att öka beloppen, framför allt gäller 

det att rikta in stödet mot den kvinnliga delen av arbetskraften. Riktade 

satsningar, typ Algots Nord, framstår i detta perspektiv som en lämplig 

åtgärd. Alternativet är att reglerna ändras så att minst 60 procent av 

de nyanställda skall vara kvinnor, eller att de företag som anställer 

många kvinnor även erhåller större stöd härför.

3.2 BeAecL&kapAaAbete

Beredskapsarbeten var ursprungligen ett hjälpmedel för att bereda syssel

sättning åt lokalt bunden långtidsarbetslös äldre arbetskraft. Det var 

främst män som fick arbete på detta sätt. Det framgår inte minst av den 

typ av arbeten som var vanligast: vägbyggnationer, vatten och avlopps- 

arbete, husbyggnad, skogsvård. Ofta var beredskapsarbetena säsongstyrda, 

eftersom efterfrågan på arbetskraft varierade med årstiderna.
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Idag är beredskapsarbeten minst lika viktiga, men används nu också för 

att bereda ungdomar sysselsättning. Andra kvartalet 1975 hade totalt 
1 250 personer i länet beredskapsarbete varav drygt 100 var under 25 år. 

Idag, februari 1979, har 2 762 personer beredskapsarbete varav 1 894 är 

under 25 år. På knappt fyra år har således andelen ungdomar ökat fran 
8 till 69 procent.1Det är främst stat och kommun som ansett det nödvändigt 

att ordna beredskapsarbeten för ungdomar.

Studerar vi könsfördelningen finner vi att andelen kvinnor i beredskaps 

arbeten stigit påtagligt under perioden 1975-78, fran 12 till 32 procent 

(se figur 8).

Figur 8.
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40 "

1 2 3 4 12 3 4* 1 2 3

1. Andel kvinnor av totala 
antalet i beredskapsarbete

2. Andel kvinnor <25 år av 
totala antalet kvinnor i 
beredskapsarbete

3. Andel män <25 år av totala 
antalet män i beredskapsarbete

Källa: Länsarbetsnämnden

Vid närmare granskning framgår det emellertid att det är kvinnor under 25 

år som svarat för denna ökning. Av 650 kvinnor, första kvartalet 1978, 

var 520 eller närmare 80 procent, under 25 år. Gruppen kvinnor över 25 

år har varit i det närmaste konstant över tiden, cirka 100. Andelen män 

under 25 år var i början av år 1978 cirka 40 procent. Således är bland 

männen fortfarande de yngre en minoritet.

1. Denna kraftiga ökning förklaras naturligtvis även till stor del av 
den lågkonjunktur som varit under perioden.
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Det finns idag olika typer av beredskapsarbeten. Som tidigare nämnts 

har arbeten av typ vägbyggnationer, vatten och avlopp, husbyggnad, skogs 

vård, militärt arbete förekommit längst. Den grupp som växt kraftigt de 

sista åren och numera till och med blivit större än de föregående, är 

arbeten inom industri och tjänstesektorn. Sedan år 1975 finns även be

redskapsarbeten inom vårdsektorn.

Fördelningen av kvinnor och män på dessa olika beredskapsarbeten följer 

i stort sett den uppdelning som råder på arbetsmarknaden. Kvinnorna domi 

nerar nästan till 100 procent vårdsektorn, utgör knappt 50 procent inom 

tjänstesektorn och varierar slutligen mellan 2 och 5 procent inom grup

pen väg- och husbyggnad, vatten och avlopp osv. (Se figur 9).

Figur 9. Andel kvinnor i olika typer av beredskapsarbeten
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1. Vägar, vatten, avlopp, hus
byggnad, skogs- och naturvård 
osv

2. Industri- och tjänstearbeten

3. Vårdarbeten

Källa: Länsarbetsnämnden

På regional nivå var fördelningen av beredskapsarbeten i augusti 1978 

enligt tabell 9.
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Tabell 9. Fördelning av beredskapsarbeten i Västerbotten; 

region, kön, ålder. Augusti 1978

REGION Procentuell 
fördelning av 
beredskapsar-

Procentuell fördelning 
av beredskapsarbeten med 
avseende på ålder

Andel i beredskapsarbeten 
av befolkningsgruppen
16 - 64 år

beten MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
varav
kvinnor <25 år >25 år <25 år >25 år

FJÄLL 28 (26) 25 75 41 59 4.0 1.6

INLAND 34 (13) 26 74 38 62 2.4 0.4

KUST 38 (20) 38 62 64 36 0.8 0.2

Källa: Länsarbetsnämnden

Enligt ovanstående tabell finns det en större andel beredskapsarbeten i 

kustregionen än i de övriga två regionerna. Inom parentes framgår hur 

stor andel av totala antalet beredskapsarbeten i respektive region som 

kvinnorna har. Inlandet uppvisar den lägsta andelen, 13 procent, medan 

kvinnorna i fjällkommunerna har den högsta, 26 procent. Denna siffra visar 

dock att det fortfarande är männen som till övervägande del fått de bered

skapsarbeten som ordnats.

Studerar vi ålders- och könsfördelningen samtidigt framgår det av tabel

len att det bland männen fortfarande är de äldre som innehar större delen 

av arbetena oavsett region. Bland kvinnorna, i fjäll och inlandet, är 

det samma sak. För kustregionen däremot är det de yngre kvinnorna som 

utgör majoriteten.

Slutligen upptar tabellen andel män och kvinnor i beredskapsarbete av 

totala befolkningsgruppen 16-64 år i respektive region. I fjällkommuner

na är andelen män och kvinnor i beredskapsarbete störst för att sedan 

successivt avta och bli lägst i kustregionen. Dessa skillnader torde för

klaras dels av en besvärligare sysselsättningssituation och dels av ett 

stort inslag av äldre lokalt bunden arbetskraft. Både den geografiska 

och yrkesmässiga rörligheten är begränsad för denna grupp.
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Sammanfattningsvis konstaterar vi att antalet personer i beredskapsarbe

te har ökat kraftigt, speciellt sedan mitten av 1970-talet. Det är fram

för allt de unga människornas besvärliga sysselsättningssituation som 

medfört denna snabba ökning. Från att tidigare ha varit ett medel för 

att hjälpa äldre långtidsarbetslös arbetskraft har nu beredskapsarbetet 

för många unga människor blivit enda chansen till arbete.

Tidigare anordnades beredskapsarbeten nästan uteslutande för män. I och 

med den tilltagande ungdomsarbetslösheten har även arbeten skapats för 

kvinnor. Bland de under 25 år är fördelningen av beredskapsarbeten mellan 

kvinnor och män lika. För gruppen över 25 år är fördelningen kvinnor-män 

approximativt 10 - 90. Det betyder alltså,om man bortser från de yngre, 

att beredskapsarbetet fortfarande är något som i första hand ordnas för 

männen.

På regionnivå återfinns flest kvinnor i beredskapsarbete i fjällen och 

minst i inlandet i förhållande till totala antalet personer i beredskaps

arbete. I förhållande till hela befolkningen har en större andel kvinnor 

i fjällen beredskapsarbete jämfört med inlandet och kusten.

3.3 A/ibeXimaAknad6utbdtdyUng (AMU)

Arbetsmarknadsutbildningen är inriktad på att ha en flexibilitet som är 

anpassad till de behov som uppstår på arbetsmarknaden både inom länet 

och i landet som helhet. De vanligaste kurstyperna är omskolningskurser, 

som ger grundläggande utbildning för ett nytt yrke, fortbildningskurser 

som ger ytterligare kunskaper inom det egna yrkesområdet, utbildning inom 

det reguljära skolväsendet och utbildning inom företag. Kursernas längd 

varierar från några veckor upp till cirka två år.

I länet finns arbetsmarknadsutbildningscentra (AMU-centra) i Holmsund, 

Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina. Antalet respektive andel kvinnor och 

män i utbildning i april månad 1973-78 framgår av tabell 10.
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Tabell 10. Antal och andel kvinnor och män i arbetsmarknadsutbildning 

April 1973-78

År Totalt Män Procent Kvinnor Procent

Andel kvinnor i AMU

Holm- Skel- Vilhel-
sund lefteå mina

Lyck
sele

ipril 1973 679 455 67 224 33 37 38 22 22

ipril 1974 608 374 78 234 22 42 44 26 33

Lpril 1975 612 325 53 287 47 43 61 17 30

ipril 1976 722 425 59 297 41 41 53 19 27

ipril 1977 705 425 60 280 40 33 54 26 22

ipril 1978 903 513 57 390 43 44 52 25 27

Källa: Länsarbetsnämnden

Antalet kvinnor och män i arbetsmarknadsutbildningen (AMU) har ökat 

varje år från och med år 1974. På fyra år har antalet ökat med drygt 300 

personer. Jämför man ökning respektive minskning av antalet kvinnor och 
män i AMU finner man vissa intressanta skillnader.^ I början av perioden, 

1973-74 och 1974-75, minskar antalet män medan antalet kvinnor ökar.

Åren 1975-76 ökar antalet män kraftigt, antalet kvinnor ökar ytterst 

marginellt. 1976-77 är antalet män oförändrat, då minskar antalet kvinnor. 

Vid sista observationen, 1977-78, ökar båda könen varav kvinnorna till 

och med mera än männen. Bortsett från sista observationen antyder detta 

att kvinnornas deltagande i AMU skulle vara beroende av männens delta

gande. Männens deltagande är huvudsakligen konjunkturellt betingad, dvs 

i en lågkonjunktur ökar antalet män, medan det minskar vid en högkon

junktur. Detta medför att antalet kvinnor i AMU också beror av konjunk

turerna men på motsatt vis. Ökningen inträffar i en konjunkturuppgång 

medan i en lågkonjunktur en minskning eller en marginell ökning relativt 

männen sker. Anledningen till det sista årets avvikelse kan vara den 

satsning som gjorts för att ge ungdomar av båda könen tillgång till AMU.

1. 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78

Män -81 -49 +100 - 0 +88
Kvinnor +10 +53 + 10 -17 +110
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Andelen kvinnor av totala antalet i arbetsmarknadsutbildning är i Skellef 

teå, från och med 1975, mer än 50 procent och i Holmsund ungefär 40 

procent. I både Lycksele och Vilhelmina är andelen kvinnor betydligt 

lägre. Genomsnittligt ligger den kvinnliga andelen kring 20-25 procent.

En orsak till dessa skillnader i kvinnors deltagande kan bero på kursut

budet på respektive ort.

Kursutbudet vid de fyra AMU-centra kan indelas i tre grupper:

1. Yrkesutbildningar typ verkstadsmekaniker, styr- och regiermekaniker, 

fordonsmekaniker, fordonstekniker, svetsare, svarvare etc.

2. Yrkesutbildningar typ kontorsarbete samt vårdyrken.

3. Teoretiska kurser, s k preparandkurser

Den första gruppen utgörs av yrken som av tradition innehafts och utförts 

av män. Trots vissa inbrytningar från kvinnornas sida är männen fortfaran 

de i klar majoritet på dessa utbildningslinjer. Det är framför allt från 

åren 1975/76 man kan spåra ett visst intresse hos kvinnorna för några av 

dessa yrken, framför allt verkstadsmekaniker- och svetsarutbildning. Det 

är också intressant att notera att det är kvinnorna i Skellefteområdet 

som visat det största intresset. Orsakerna till det är förmodligen ett 

försök från deras sida att anpassa sig till den lokala arbetsmarknadens 

efterfrågan.

Den andra gruppen utbildningar har en majoritet kvinnor som deltagare.
Vid AMU-centra finns i regel endast två, ibland bara en och ibland ingen^-

typ av .utbildning som speciellt riktar sig till kvinnorna. Där det finns

utbildning som riktar sig till kvinnor har man att välja på vårdbiträdes-
2utbildning eller kontoristutbildnmg. Jämfört med männen som har minst 

tre, men oftast fler, yrkesutbildningar att välja mellan, är kursutbudet 

för kvinnor minst sagt torftigt.

1. I Vilhelmina förekommer ingen utbildning som speciellt riktar sig till 
kvinnor. En kurs för vårdbiträden t ex genomfördes sista gången 1974.

2. I Lycksele bedrivs en kurs i livsmedelsteknik med huvudsakligen kvinn
liga deltagare.
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I grupp tre, slutligen, ingår de icke yrkesinriktade kurserna. Eftersom 

de ej är yrkesinriktade, är de också könsneutrala. Intresset för de s k 

preparandkurserna är stort bland kvinnor, vilket delvis kan tolkas som 

ett uttryck för bristande valmöjligheter i övrigt.

Kursutbudet varierar vid de olika AMU-centra. Skillnader beror på varia

tioner i deltagarantalet vilket i sin tur bestäms av befolkningens stor

lek. Ett större underlag ger möjligheter att bedriva flera kurser samt ha 

kontinuerlig utbildning. Detta möjliggörs framför allt i Holmsund och 

Skellefteå.

Den lägre andelen kvinnor i Lycksele och Vilhelmina kan förklaras med 

att kurser under grupp två inte längre finns i Vilhelmina samt att de 

genomförs sporadiskt i Lycksele. Arbetsmarknaden utgör naturligtvis ett 

annat hinder. Speciellt på mindre orter sker en mättnad på vissa typer 

av yrken ganska snart. Att kvinnor i dessa områden skulle söka sig till 

yrken i grupp 1 i någon större utsträckning förefaller också mindre tro

ligt med tanke på den begränsade efterfrågan och det rika utbudet av 

icke sysselsatt manlig arbetskraft som redan finns.

Incitamenten för kvinnor att delta i AMU är således reducerade i fjäll- 

och inlandsregionen och kommer förmodligen att så vara så länge ingen 

anpassning till lokala förhållanden och speciellt då kvinnornas sker.

För kustregionen är andelen kvinnliga deltagare i det närmaste dubbelt så 

hög. Utsikterna för dessa att få arbete är med all säkerhet betydligt 

gynnsammare. Som tidigare nämnts är intresset för utbildningar i grupp 1 

jämförelsevis stort i Skellefteå vilket förefaller naturligt med tanke på 

den stora arbetsmarknad som finns just där för dessa yrkesgrupper. Därmed 

inte sagt att efterfrågan på dessa kvinnor skulle vara speciellt accen
tuerad där.

För Holmsunds vidkommande är efterfrågan på utbildning i traditionella 

kvinnoyrken stort, varför en kontinuerlig utbildning av vårdbiträden 

samt kontorsarbetare sker. Intresset för andra utbildningar har även ökat 

bland kvinnor men är än så länge marginellt.
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Trots den gynnsammare situationen som finns på dessa två sist nämnda 

platser slås man ändå av ensidigheten i kursutbudet. Kvinnorna har att 

välja antingen på ett par mycket typiska kvinnoyrken eller ett flertal 

mycket typiska mansyrken. Något fler alternativ verkar vara helt ute

slutet att erbjuda.

Slutligen något om de teoretiska utbildningarna. Intresset för dessa är 

större bland kvinnor än bland män. Bristande teoretiska kunskaper kan i 

vissa fall leda till svårigheter att få yrkesutbildning, vilket kan vara 

en anledning till intresset från kvinnornas sida. Lika troligt är dock 

att begränsningen i yrkeskursutbudet medfört ett ökat intresse för dessa 

utbildningar.

Förutom de teoretiska kurserna som bedrivs i AMU:s regi kan, i detta 

sammanhang, också kvinnornas stora intresse för kommunal vuxenutbild

ning (KOMVUX) nämnas. Under perioden 1973-77 har andelen kvinnor i KOMVUX 

legat mellan 60 och 70 procent. Det skall noteras att andelen är högre 

i fjäll- och inlandsregionen än vid kusten. Vårterminen 1977 var andelen 

kvinnor 83, 69 och 60 procent i respektive fjäll-, inlands- och kustregion. 

För många får utbildningen säkert utgöra ett substitut för arbete. Om nu 

kvinnor söker sig till dessa utbildningar för att de saknar möjlighet 

till arbete eller yrkesutbildning kommer därmed deras chanser att få 

arbete att bli större efter att de erhållit grundskole- eller gymnasie

kompetens ?

Sammanfattningsvis konstaterar vi att arbetsmarknadsutbildningen, ett 

länge beprövat hjälpmedel i arbetsmarknadspolitiken, främst vänder sig 

till männen. Ökningen av antalet kvinnor i utbildningar som leder till 

traditionella mansyrken har varit marginell samtidigt som det skett på 

den existerande arbetsmarknadens villkor.

Något försök att anpassa kursutbudet till lokala förhållanden har, vad 

jag kunnat finna, icke ägt rum, ej heller någon inriktning av kursutbudet 

som skulle kunna medverka till att kvinnornas möjligheter att få arbete 

förbättrades.
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4. SAMMANFATTNING

Resultaten av denna undersökning kan i grova drag sammanfattas i tre 

punkter:

1. Det existerar stora och systematiska intraregionala skillnader vad 

avser kvinnornas arbetsmarknadssituation i länet. Skillnaderna inom 

länet är större än skillnaderna mellan länet och t ex riket.

2. "Det regionala arbetsmarknadsproblemet" i länet är till största 

delen ett kvinnoproblem. Den absolut övervägande delen av de arbets

lösa och undersysselsatta är kvinnor. Dessutom gäller att ju sämre 

den allmänna sysselsättningssituationen är, desto sämre är kvinnornas 

situation relativt männen.

3. Trots punkt 2 gäller att de lokaliseringspolitiska medlen till över

vägande del gynnat den manliga arbetskraften i länet. Regionalpolitiken 

har således inte bara misslyckats att utjämna skillnaderna mellan 

stödområdena och riket. Den har framför allt misslyckats såtillvida 

att den inte gynnat den verkligt undersysselsatta delen av arbets

kraften: kvinnorna.

Såväl beträffande förvärvsintensitet som beträffande arbetslöshet och in

komster råder systematiska skillnader mellan länets olika regioner. 

Kvinnorna i fjäll- och inlandsregionen har år 1975 en förvärvsintensitet 

som ligger cirka tio procentenheter under länsgenomsnittet. Under 1970- 

talet har dock förvärvsintensiteten ökat i länets alla delar men detta 

kan även vara ett uttryck för att flertalet av de arbetslösa kvinnorna 

flyttat.

Arbetslösheten är högre i fjäll- och inlandskommunerna vilket gäller både 

kvinnor över som under 25 år. Den dolda arbetslösheten blir troligen också 

större ju högre den öppna arbetslösheten är.

Till det svåra sysselsättningsläget kommer systematiska skillnader i in

komst. Totalt sett har kvinnorna i länet en mindre gynnsam inkomstsitua

tion än männen. Jämförelse mellan kvinnorna i olika regioner ger också



- 40

vid handen att skillnaderna mellan dessa är stora. Sett ur försörjnings- 

synpunkt är möjligheterna till ensamförsörjning för kvinnorna betydligt 

större i kustregionen, framför allt i Umeå-området. Överhuvud gäller att 

det är Umeå kommun ensam som höjer siffrorna för kvinnornas sysselsätt

ning och inkomst till ett något så när acceptabelt genomsnitt för länet.

Beträffande de regional- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som hit

tills vidtagits och dess positiva effekter i form av ökad sysselsättning 

i länet bekräftar min studie att dessa i första hand kommit männen till 

del. Beräkningar ger vid handen att av den faktiska sysselsättningsök

ningen i företag som erhållit lokaliseringsstöd har maximalt 20 procent 

tillfallit kvinnorna, troligen ligger andelen ännu lägre. Stödet har fö

reträdesvis gått till branscher som har ett mycket ringa antal kvinnor 

anställda, nämligen träbearbetande- och verkstadsindustri.

När det gäller beredskapsarbete har stora förändringar inträffat i och 

med den tilltagande ungdomsarbetslösheten under 1970-talet. För kvinnor

nas vidkommande har möjligheterna för de yngre att få beredskapsarbete 

varit lika stora som för de unga männen. För kvinnor över 25 år är dock 

utsikterna fortfarande mycket begränsade vad gäller att få beredskapsar

bete.

Beträffande arbetsmarknadsutbildningen finnes också stora skillnader. 

Intraregionalt är differenserna i kvinnornas deltagande betydande. År 

1978 utgjorde kvinnorna cirka 50 procent av totala antalet i Holmsund 

och Skellefteå. I Lycksele och Vilhelmina var andelen endast 25 procent. 

Kursutbudet samt upptagningsområdets storlek är naturligtvis viktiga or

saker till dessa skillnader. Avsaknad av yrkeskurser som riktar sig spe

ciellt till kvinnor samt de oregelbundet förekommande kurserna bidrar 

till att hålla antalet kvinnor på en låg nivå.

De arbetsmarknadspolitiska medel som jag här analyserat visar att kvin

norna varit den minst gynnade parten. De stöd- och andra aktivitetsåtgär- 

der som vidtagits har i första hand varit inriktade på männen. Den enda 

stödform som kvinnorna ironiskt nog kan sägas ha "erövrat" från männen
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är flyttningsbidraget. Från 1969 till 1978 har andelen kvinnor ökat 

från 25 till 50 procent av totala antalet!

Den västerbottniska kvinnans situation har radikalt förändrats. Från att 

ha varit jordbrukarhustru i decennier till "medflyttare" under 1960- 

talet, är hon idag en kvinna som ställer krav på eget förvärvsarbete.

Inte minst kampen vid Algots Nord vittnar om detta.

Det finns anledning att uppmärksamma denna situation. I länet, liksom i 

övriga riket kan vi iaktta en klar förändring av kvinnornas arbetsmark- 

nadsbeteende, något som här dramatiskt illustrerats av kampen på Algots 

Nord. Kvinnorna utgör, förenklat uttryckt, inte längre en reservarme i 

arbetskraften som svarar på hög- och lågkonjunkturer med ett ökat respek

tive minskat utbud av arbetskraft. Sedan början av 1970-talet ökar det 

kvinnliga arbetskraftsutbudet oberoende av konjunkturerna. Lyckas inte 

regionalpolitiken skapa arbeten för kvinnorna är det lätt att förutse 

en besvärlig situation för många av länets kommuner. Kvinnorna accepterar 

inte längre en livslång arbetslöshet på hemorten utan väljer då istället 

att flytta, något som bl a visas av andelen kvinnor som erhållit flytt- 

ningsbidrag. Fortsätter denna utveckling kommer ett besvärande kvinno- 

underskott att uppkomma i många inlands- och fjällkommuner, något som på 

sikt måste innebära ett allvarligt hot mot kommunens fortsatta existens. 

Det måste således ligga i de enskilda kommunernas och länets intresse 

att utveckla regionalpolitiken så att den mer explicit riktar in sig på 

det verkliga regionala problemet: kvinnorna.

Man kan här tänka sig ett flertal åtgärder, ökade satsningar på t ex 

turism, trädgårdsodling, jordbruk, hantverk, skogsvård. Utbyggnad av 

den offentliga sektorn bör ske i alla regioner och bl a omfatta barn- 

och äldreomsorgen, behandlingshem för olika kategorier, hälsocenter, 

allmän sjukvård. Decentralisering av annan offentlig verksamhet bör också 

genomföras där det är lämpligt.

Förutom ett varierat utbud av arbetstillfällen är det också viktigt att 

behovet av kvalificerade arbeten tillgodoses för kvinnor.
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En revidering av existerande kursutbud vid länets olika arbetsmarknads- 

utbildningscentra bör ske. En anpassning till lokala förhållanden samt 

till kvinnornas speciella situation i respektive region borde kunna genom

föras. Planeras t ex en ökad satsning på turismen borde respektive kom

mun, så långt det är möjligt, själva kunna tillgodose behovet av olika 

personalkategorier. Detta kräver då att relevant utbildning är möjlig 

att få t ex inom arbetsmarknadsutbildningens ram.
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