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Sammanfattning
Denna rapport visar att såväl Jämtland som Västernorrland har en könssegregerad
arbetsmarknad. Detta gäller både den vertikala könssegregeringen, d.v.s. att män i
större utsträckning innehar chefsposter, och den horisontella könssegregeringen, d.v.s.
att större delen av arbetsmarknaderna i Västernorrland och Jämtland utgörs av yrken
som i huvudsak innehas av antingen män eller kvinnor. Även i sociala sfären återfinns ett
ojämlikt förhållande mellan män och kvinnor. Kvinnor tar ut en mycket större del av
föräldraförsäkringen och är sjukskrivna i en större utsträckning än män. Kvinnor är också
i regel mer utbildade än män men har trots detta genomgående en lägre lön.
Rapporten visar också att det finns tydliga regionala skillnader. Dels så skiljer sig de båda
länen åt i flertalet hänseenden, dels så skiljer de sig från genomsnittet i Sverige. Ett
exempel på detta är att Jämtland har en större andel kvinnliga chefer än såväl rikssnittet
som Västernorrland. Ett annat exempel är att skillnaden mellan löneinkomster mellan
könen är lägre i Jämtland än i Västernorrland och Sverige som helhet. En generell trend
kan skönjas där Jämtland visar upp en något högre jämställdhet än rikssnittet samtidigt
som Västernorrland visar upp en lägre grad av jämställdhet som i de flesta fall ligger i
paritet med eller något under rikssnittet. Följaktligen kan två slutsatser dras. (1)
Jämställdarbetet måste fortsatt vara en prioritet för att vidare stärka de bägge länens
attraktionskraft och utvecklingspotential. (2) De insatser som görs måste vara regionalt
känsliga, d.v.s. beakta länets specifika karaktär och historia, för att få en stark och
långvarig effekt på jämställdheten.

Katarina Giritli‐Nygren Magnus Larsson Gunilla Olofsdotter
Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet
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Inledning
Trots att jämställdhetsarbetet har en förhållandevis lång historia i Sverige, och Sverige i flera
internationella jämförelser framstår som ett land med en väl utbredd jämställdhet präglas samhälle,
arbetsmarknad och näringsliv alltjämt av brist på jämställdhet. Detta visar sig på flera olika områden;
löneskillnader, karriärmöjligheter, hälsa, makt och inflytande. Kvinnor och män finns på
arbetsmarknaden i ungefär lika stor omfattning men inom olika verksamheter och på olika
positioner.
Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap
och resurser. Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att män och kvinnor i
grunden ska ha samma möjligheter att påverka samhället såväl som sina egna liv. Genom att anta ett
jämställdhetsperspektiv på regionala levnadsvillkor och arbetsmarknader blir det möjligt att
synliggöra under vilka villkor män och kvinnor lever, bor och arbetar i länen. Förhoppningen med att
ta fram och synliggöra en sådan kunskap är att vi alla ska få möjlighet att verka för en ökad
jämställdhet inom samhällets alla olika sfärer. Framförallt handlar det om att i rapporten visa på
strukturer och könsmärkta skillnader inom ramen för Jämtlands och Västernorrlands regionala
arbetsmarknader.
Regioner, nätverk och styrning ser olika ut i landet och får därmed olika konsekvenser för män och
kvinnors möjligheter till utveckling. Region, plats och identitet är grundläggande teoretiska begrepp
för att förstå hur den regionala jämställdheten är utformad. Den lokala och regionala identiteten
förknippas med en känsla för platsen och kvinnors och mäns vardagliga handlande. Detta märks
bland annat när en viss plats beskrivs som barnvänlig eller anses ha en god företagaranda1. En
jämställdhetsanalys av rådande regionala förhållanden kan således ge viktig kunskap om män och
kvinnors regionala förutsättningar.
Det bakomliggande uppdraget och således det övergripande syftet med denna rapport är att
genomföra en jämställdhetsanalys av offentlig statistik rörande Jämtland och Västernorrland utifrån
Regeringens skrivelse 2008/09:198 En jämställdhet arbetsmarknad – regeringens strategi för
jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. I skrivelsen presenteras följande fyra delmål:
1.
2.
3.
4.

Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet.
Främja jämställda villkor för entreprenörskap.
Jämställt deltagande i arbetslivet.
Jämställda arbetslivsvillkor.

I denna kartläggning har vi tagit avstamp i de nationella jämställdhetsmålen men också anknutit till
det teoretiska begreppet regionala genuskontrakt som det lanserats av professor Gunnel Forsberg.2
Begreppet regionala genuskontrakt utgår ifrån att det finns en materialitet i vardagen och vardagens
villkor som är svåra att bortse ifrån om man vill förstå lokala och regionala villkor för jämställdhet.
1
2

(Hedfeldt, Hedlund, & Åström, 2008)
(Forsberg, 1997, 2005)
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De regionala genuskontrakten kan betraktas som ett filter genom vilket vi studerar hur de lokala
maktstrukturerna, arbetslivet och välfärdssystemets utformning ser ut. Statistiska samman‐
ställningar, som den som presenteras här, kan visa hur det i olika regionala miljöer utvecklas
dominerande former av vertikala respektive horisontella skillnader mellan könen. Kvinnor och män
förhåller sig alltid till rådande genuskontrakt, antingen genom att anpassa sig i enlighet med dem,
bryta mot dem alternativt flytta till en region med en annan typ av genuskontrakt.
Forsberg har i sina studier identifierat tre olika typer av könskontrakt: det traditionella, det
modernistiska och det otraditionella. När SCB sammanställer sin jämställdhetsstatistik i ett särskilt
index, vilken utgår från ett antal indikatorer som eftergymnasial utbildning, förvärvsarbete,
inkomstnivåer, uttag av föräldrapenning och politisk representation, hamnar skogslänen i de
områden som klassas som traditionella dvs. mindre jämställda, medan storstadsregionerna toppar
listan som mest moderna dvs. jämställda.3 Det traditionella könskontraktet, som bland annat
utmärks av en könssegregerad arbetsmarknad samt en vård och omsorg som i hög grad organiseras
inom ramen för familj och släkt, återfinns i bruks‐, skogs‐ och fjällbygder samt i religiösa bygder.
Otraditionella könskontrakt finns enligt Forsberg främst i områden som definieras som dynamiska
landsbygder, kustregioner och autonoma regioner. Här handlar det exempelvis om regioner som har
sin huvudsakliga tillväxt inom service, turism och andra tjänstenäringar som visat sig skapa
möjligheter till social mobilitet och mer jämlika könskontrakt. Här finns en antydan om att det inom
de två regioner som analyseras i denna rapport skulle kunna rymma möjligheter till mer
otraditionella genuskontrakt, vilket skulle kunna vara en framgångsfaktor om det tas tillvara på rätt
sätt.
Avgränsning och disposition
Rapporten utgår ifrån offentlig statistik vilket i vissa fall begränsat möjligheterna till fördjupad analys
då den statistik som finns öppet tillgänglig i vissa fall enbart finns att tillgå på riksnivå. Datamaterialet
har i huvudsak hämtats ifrån Statistiska centralbyrån, men också ifrån Försäkringskassan,
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Skolverket.
Mot bakgrund av de delområden som formulerats i skrivelsen för riksdagens jämställdhetsstrategi
kommer föreliggande jämställdhetsanalys att koncentrera sig runt de variabler som rör den regionala
arbetsmarknadens könssegregering och arbetslivsvillkor. Hänsyn kommer också att tas till olika
sociala indikatorer som, i tidigare studier, visat sig vara av betydelse för hur jämställda villkoren för
entreprenörskap och arbetslivsdeltagande kan bli4. Inspirerad av begreppet genuskontrakt utgår
resultatredovisningen ifrån tre analytiskt skilda dimensioner av jämställdhet:
1. Makt och inflytande, illustreras av i vilken utsträckning ledande och inflytelserika befattningar
innehas av kvinnor och män.
2. Arbetsmarknadens könssegregering, illustreras av hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut
inom olika sektorer.
3. Sociala indikatorer, illustreras av bland annat sjukskrivningstal, föräldraförsäkring samt in‐ och
utflyttning.
3
4

(SCB, 2010)
(Forsberg, 2001)
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Dessa dimensioner har sedan använts som teoretiskt förankrade och karaktäristiska mått på
jämställdhet i tolkningen av det empiriska materialet och i jämförelserna regionerna emellan.
Viktigt att beakta inför läsandet av rapporten är att varken Jämtland eller Västernorrland är
homogena regioner och att skillnaderna mellan kommunerna i de två länen är stora. Vidare är det
inför läsandet av denna rapport angeläget att uppmärksamma att olika former av samhälleliga
maktordningar samverkar och är beroende av varandra. Varken kvinnor eller män är homogena
grupper då andra sociala kategorier som t.ex. ålder, klass, etnicitet och sexualitet samverkar med
kön. Av denna anledning förenklar och generaliserar rapporten medvetet verkligheten för att
underlätta belysningen av den systematiska underordningen av kvinnor som grupp i termer av de
lokala genuskontraktens statistiska manifestation på regional nivå.
Rapporten är strukturerad i enlighet med tre dimensioner som presenterades ovan. I nästa avsnitt
presenteras kartläggningen av makt och inflytande genom att redovisa i vilken utsträckning ledande
och inflytelserika befattningar innehas av kvinnor och/eller män. Därefter följer en presentation av
arbetsmarknadernas könssegregering i de båda länen och slutligen redovisas graden de sociala
indikatorer som också påverkar graden av jämställt arbetslivsdeltagande. I dessa avsnitt presenteras
resultaten från de olika dimensionerna var för sig men vissa jämförelser görs länen emellan och
mellan länen och riksgenomsnittet. Rapporten avslutas sedan med en diskussion där resultaten från
de respektive dimensionerna förs samman i en fördjupad analys där möjliga implikationer av rådande
förhållanden belyses.
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Makt och inflytande
Ett av jämställdhetspolitikens mer övergripande delmål handlar om att det ska vara en jämn
fördelning av makt och inflytande och att kvinnor och män ska samma rätt och samma möjlighet att
agera som aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet5.
En jämställd representation har i ett svenskt sammanhang ansetts vara en förutsättning för en jämn
fördelning av makt och kvinnor och mäns möjligheter att påverka det samhälle de lever i 6. För att
mäta hur möjligheterna ser ut i praktiken är det viktigt att titta på de sätt varpå människor deltar i
det sociala, politiska och ekonomiska livet7. Detta kan i sin tur ses som indikatorer på hur mycket
inflytande och makt som kvinnor och män har i den allmänna debatten. I detta avsnitt är det dock
mer specifikt hur makt och inflytande förhåller sig till ett jämställt deltagande i arbetslivet som står i
fokus. Ett jämställt deltagande i arbetslivet handlar naturligtvis om att ha en jämn fördelning mellan
män och kvinnor på ledande positioner inom alla sektorer såväl politiskt som offentligt som inom
näringslivet. Att ha ledande positioner inom dessa områden innebär också större möjlighet att
påverka arbetslivets utformning. Att befinna sig i en ledande position innebär ofta att man har
möjligheten att påverka verksamhetens dagordning och inriktning. När möjligheterna till makt och
inflytande är ojämnt fördelade minskar också legitimiteten i de beslut som tas. Det är dessutom inte
rättvist att någon samhällelig grupp ska vara systematiskt underrepresenterade på samhälleliga
maktpositioner8.
Chefspositionerna i det svenska samhället har i likhet med andra typer av könssegregerade områden
visat sig vara könsuppdelade både horisontellt och vertikalt. Den vertikala könsuppdelningen handlar
om att män dominerar bland de högre och mer statusfyllda chefspositionerna och den horisontella
handlar om att kvinnor och män är chefer inom olika sektorer och olika branscher. 68 procent av alla
chefer i Sverige är män9. Denna skillnad intensifieras i takt med chefstjänstens grad av makt och
inflytande. Exempelvis så är 88 procent av Sveriges verkställande direktörer män. Kvinnor är över
hela landet generellt underrepresenterade i ledande positioner men regionala skillnader är i många
fall både stora och betydelsefulla. Nedan följer en fördjupad redovisning av hur makt och
inflytelserika positioner är fördelade mellan män och kvinnor i Jämtland och Västernorrland.
Det politiska ledarskapets fördelning mellan män och kvinnor
I förhållande till andra delar av samhället har politiska befattningar haft en relativt god jämställdhet.
Detta förklaras ofta med att det är lättare att genomdriva förändringar av politiskt styrda
verksamheter. Fördelningen av landstingsledamöter i Sverige var 47 procent kvinnor och 53 procent
män i valet 201010. I Västernorrland är 48 procent av representanterna i landstinget kvinnor medan
Jämtland har 55 procent kvinnor i landstingsfullmäktige. En liknande fördelning återfinns i respektive
kommunfullmäktige. I Jämtland är 45 procent av ledamöterna kvinnor och i Västernorrland är 46
procent av ledamöterna i kommunfullmäktige kvinnor. Det tyder på att det inom det politiska
5

(SOU, 2005:66)
(SOU, 2005:66, s 98)
7
(SOU, 2005:66, s. 69-98)
8
(SOU, 2007:108)
9
(SCB, 2011a)
10
(Länsstyrelsen, 2011a, 2011b)
6
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ledarskapet råder en förhållandevis jämställd fördelning av makt och inflytande i både Jämtland och
Västernorrland. Landstingsstyrelsens könsfördelning motsvarar fördelningen i respektive fullmäktige.

Diagram 1.1

Källa: SCB, Valstatistik (efter valet 2010)

Däremot skiljer sig kommunstyrelsernas och kommunfullmäktiges könsfördelning åt i Västernorrland.
I kommunfullmäktige är könsfördelningen relativt jämställd i såväl Jämtland som Västernorrland.
Jämtland har dock genomsnittligt ett något mer jämställd kommunfullmäktige än vad Västernorrland
har. I Kommunstyrelserna är skillnaden mellan regionerna däremot större. I Kommunstyrelserna i
Västernorrland är endast 37 procent kvinnor mot 63 procent män. Vilket kan jämföras med
Jämtlands kommunstyrelser som utgörs av 48 procent kvinnor och 52 procent män.

Diagram 1.2

Diagram 1.3

Källa: SCB, Valstatistik och Länsstyrelsen (efter valet 2010; 2011)

Värt att notera i figurerna ovan är att Västernorrland har en relativt stor skillnad vad gäller andelen
kvinnor och män i länets kommunfullmäktige och kommunstyrelserna. Andelen kvinnor i kommun‐
styrelserna är 8 procent lägre än i regionens kommunfullmäktigen. Jämtland har en jämbördig
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könsfördelning i kommunstyrelser och kommunfullmäktigen. Den kategori som faller utanför måttet
för kvantitativ jämställdhet (att kvinnor respektive män utgör mellan 40 och 60 procent) är alltså
kommunstyrelserna i Västernorrland.
Till den kvantitativa beskrivningen av den politiska maktens fördelning mellan kvinnor och män bör
man lägga en kvalitativ beskrivning. Tidigare studier har visat att vissa roller, t.ex.
kommunstyrelseordföranden, också har stor betydelse för arbetsklimatet och därmed politikens
utformning11. Exempelvis kan en kommunstyrelseordförande med hög status och stor auktoritet
influera arbetssätt och policyprocesser. Den kvantitativa fördelningen av politisk makt mellan kvinnor
och män utgör därmed enbart den ena dimensionen av maktfördelningen i politiska sammanhang.
Sammanfattningsvis så är Västernorrlands kommunstyrelser minst jämställd av de politiska
områdena som undersökts. Att kommunstyrelserna i Västernorrland inte är lika jämställda skulle
kunna tolkas som att jämställdhetsfrågor inte genomsyrar deras verksamhet i lika hög utsträckning
som det övriga politiska områdena som undersöks.
Det organisatoriska ledarskapets fördelning mellan män och kvinnor
”Utanför de demokratiska institutionerna, till exempel i näringslivet, är kvinnornas andel av
maktpositionerna mycket lägre.”12
Jämtland och Västernorrland följer i breda drag den nationella trenden. Om vi ser till den samlade
bilden av den vertikala könsuppdelningen kan vi se att män är överrepresenterade i alla
chefspositioner i såväl Jämtland som Västernorrland.

Diagram 1.4

Källa: SCB, RAMS (2008)

Kvinnors och mäns andel skiljer sig avsevärt mellan olika typer av chefspositioner. Män dominerar
inom chefspositioner och andelen män ökar ju högre upp i organisationerna chefsposten befinner
sig. Men det finns, trots detta, påtagliga regionala skillnader. I Jämtland är andelen kvinnor som är
11
12

(Nilsson, 2008)
(SOU, 2005:66, s. 68)
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chefer högre både inom ramen för alla typer av ledande befattningar och inom högre chefs‐
positioner. Västernorrland däremot befinner sig i båda avseenden i paritet med riksgenomsnittet.

Diagram 1.5

Källa: SCB, RAMS (2008)

I analysen av den vertikala könsuppdelningen av chefspositioner framgår att i Jämtland innehas
ungefär 35 procent av alla ledande befattningar av kvinnor och när det gäller de högre positionerna
innehas dessa endast till 17 procent av kvinnor. I Västernorrland innehas ungefär 32 procent av alla
ledande befattningar och 15 procent av de högre chefspositionerna av kvinnor. Även om Jämtland
har en något mera jämställd fördelning mellan könen är det möjligt att påstå att i de båda regionerna
innehas en tredjedel av chefspositionerna av kvinnor och två tredjedelar av män. Till denna analys
skall det nu läggas en mer detaljerad analys av chefskapets könsuppdelning dvs. hur mäns och
kvinnors ledande befattningar är fördelade mellan olika branscher och sektorer. I tabellen nedan går
det att utläsa att Jämtland i fyra av sex chefskategorier har högre andel kvinnor än vad
Västernorrland har. Vilket kan förklaras med att kvinnor oftare har ledande befattningar i Jämtland
än vad de har i Västernorrland. Den minst jämställda kategorin i båda regionerna är verkställande
direktörer och verkschefer m.fl. I Jämtland är 12 procent av dessa kvinnor och 88 procent män
medan det i denna kategori i Västernorrland är 10 procent kvinnor respektive 90 procent män. Detta
indikerades också i analysen av chefskapets könsuppdelning över tid, där vi såg att av de högre
chefspositionerna till mer än 80 procent innehas av män.

Tabell 1.6
Västernorrland
Män

Jämtland
Kvinnor

Män

Kvinnor

Högre ämbetsmän och politiker

58 %

42 %

54 %

46 %

Chefstjänstemän i intresseorganisationer

79 %

21 %

79 %

21 %

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

90 %

10 %

88 %

12 %

Drift- och verksamhetschefer

53 %

47 %

54 %

44 %

Chefer för särskilda funktioner

75 %

25 %

68 %

32 %

Chefer för mindre företag och enheter
Källa: SCB, RAMS (2009)

74 %

26 %

70 %

30 %
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Det skiljer sig också avsevärt inom vilka sektorer kvinnor och män är chefer. Av det totala antalet
chefspositioner som innehas av kvinnor (1/3) är dessa i stort sett jämt fördelade mellan den
offentliga sektorn och näringslivet. I Jämtland är 48 procent av de kvinnor som är chefer verksamma
inom den offentliga sektorn och i Västernorrland är de kvinnor som är chefer jämnt (50/50) fördelade
mellan den offentliga sektorn och näringslivet. Däremot så är män som är chefer kraftigt
överrepresenterade i näringslivet. I Västernorrland återfinns 13 procent av de män som är chefer
inom den offentliga sektorn och i Jämtland är 18 procent av de män som är chefer verksamma inom
den offentliga sektorn.

Diagram 1.7

Källa: SCB, Yrkesregistret (2008)

Den sammantagna bilden av de resultat som presenterats i detta avsnitt visar att möjligheten till
makt och inflytande fortfarande är ojämnt fördelad mellan män och kvinnor. Det regionala
chefskapet är i både Jämtland och Västernorrland såväl vertikalt som horisontell könsuppdelat, även
om Jämtland i de flesta avseenden har en något jämnare fördelning. Betydligt fler män än kvinnor
innehar chefspositioner och ju mer betydelsefulla och inflytelserika posterna blir desto tydligare blir
mäns överrepresentation och en betydligt större andel män är chef i näringslivet än i offentlig sektor.
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Den könssegregerade arbetsmarknaden
”Att det finns en könsuppdelning på arbetsmarknaden och i näringslivet gör att individer
påverkas av stereotypa föreställningar om kön och arbete när de ska välja framtid.
Könsuppdelningen försämrar bland annat matchningsförmågan av kompetens, begränsar fria
val och bidrar till lönegapet mellan kvinnor och män.”13
Sveriges arbetsmarknad beskrivs ofta som en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader14.
Även om den så kallade primära eller ursprungliga könssegregeringen i arbetslivet (att kvinnor
utförde allt obetalt arbete och män utförde i princip allt förvärvsarbete) har upphört så återfinns
fortfarande ett påtagligt segregeringsmönster som genomsyrar den svenska arbetsmarknaden15.
Även om fördelningen mellan obetalt och betalt arbete fortfarande är ojämn mellan könen så är det
en annan typ av könssegregering som främst kännetecknar den moderna arbetsmarknaden16. Dagens
segregerade arbetsmarknad innehåller flera dimensioner. Den vertikala segregeringen har
diskuterats ovan. I detta avsnitt så diskuteras den horisontella könssegregeringen.
Den statistiska definitionen av könssegregering på arbetsmarknaden varierar men det vanligaste
sättet definiera en yrkesgrupp som könssegregerad eller ej är att använda sig av 40/60 modellen17.
Det innebär att man definierar ett arbetsområde eller yrkesgrupp som ”könssegregerad” om män
eller kvinnor utgör mer än 60 procent av gruppen. Om detta inte är fallet och andelen män/kvinnor
befinner sig mellan 40 procent och 60 procent så benämns arbetsområdet eller näringsgrenen som
”könsintegrerad” eller ”könsbalanserad”. Även om denna definition ger en övergripande förståelse
över könssegregeringen på arbetsmarknaden så finns det problem med definitionen. Det är
exempelvis problematiskt att kalla ett område ”könsbalanserat” om en grupp genomgående är en
minoritet. Det är exempelvis skillnad mellan ett område som utgörs av 50 procent kvinnor och 50
procent män än ett område som utgörs av 40 procent kvinnor och 60 procent män. Inte minst om
tendensen är bestående över tid, d.v.s. att andelen kvinnor och män inte varierar utan tenderar att
var befäst.
Det är inte bara den vertikala könssegregeringen som utgör ett problem på arbetsmarknaden. Även
den horisontella könssegregeringen utgör ett stort problem. Könssegregeringen på arbetsmarknaden
är starkt präglad av traditionella mönster som förutsätter vad kvinnor och män kan och bör göra.
Förväntningar på vad män och kvinnor ska utbilda sig till och senare arbeta med gör att yrkesgrupper
blir kraftigt könssegregerade. I slutändan betyder detta att matchningen på arbetsmarknaden blir
ojämn och arbetskraftens fulla potential utnyttjas inte. För individen blir valet av yrke beroende av
samhällets förväntningar snarare än ett val utifrån fallenhet och förmåga.

13

(Regeringen, 2008)
(SOU, 2004:43, s. 27)
15
(SOU, 2004:43, s. 41)
16
(Löfström, 2005)
17
(SOU, 2004:43, s.:42)
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De regionala arbetsmarknadernas struktur och förändring
Den globala ekonomin har under de senaste åren genomgått en omfattande kris. Detta har givetvis
även påverkat de regionala arbetsmarknaderna i Jämtland och Västernorrland. Efter krisen så har
ännu inte Västernorrland återhämtat sig vad gäller arbetslöshet för varken kvinnor eller män. I
Jämtland så tycks den negativa trenden vara bruten för männen, även om arbetslöshetsnivån inte är
tillbaka på samma låga nivå som innan krisen, men arbetslösheten ökar fortfarande för kvinnorna i
Jämtland. Över lag så är arbetslösheten lägre för både kvinnor och män i Jämtland jämfört med
Västernorrland. Både Jämtland och Västernorrland har en högre ungdomsarbetslöshet än Sveriges
genomsnitt. Jämtland visar dock på en trend av sjunkande ungdomsarbetslöshet medan
Västernorrlands ungdomsarbetslöshet tenderar att fortsätta öka.

Diagram 2.1

Källa: SCB, AKU (2010)

Arbetsmarknadernas regionala segregering sektorsvis
Könssegregeringen på arbetsmarknaden i Sverige är väl dokumenterad18. Studier har också visat på
att könssegregeringen på arbetsmarknaden varierar mellan regioner19. Dessa skillnader har sitt
ursprung i en mängd olika faktorer som regionens kulturella förutsättningar, geografiska läge och
historia. Även om vi mer och mer går över till ett kunskaps‐ och servicesamhälle så kan den historiska
näringsbasen i regionen vara avgörande för dagens arbetsmarknad och dess könssegregering. Om
ekonomin varit uppbyggd kring skogsindustri, gruvor eller mejeriproduktion kan vara avgörande för
könssegregeringen idag. Arbetsmarknadens könssegregering är därmed både likriktad och regionalt
skild. Likriktad i den bemärkelsen att könssegregeringen återfinns överallt på den svenska
arbetsmarknaden. Regionalt skild i det avseendet att varje region tycks upplåta olika sätt på hur
denna könssegregering tar form20. När den sektorsvisa könssegregeringen ska analyseras är det
viktigt att betrakta den i relation till arbetsmarknadens regionala struktur och näringslivsgrenarnas
sammansättning.
18

(SOU, 2005:66)
(Forsberg, 1998, 2003)
20
(Forsberg, 2003:41)
19
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Diagram 2.2

Källa: SCB, RAMS (2009)

De senaste 10 åren har både Jämtland och Västernorrlands arbetsmarknad genomgått en hel del
förändringar. De tydligaste trenderna är minskningen i tillverkning och utvinningssektorn för såväl
Jämtland och Västernorrland. Även sektorn vård och omsorg utgör en procentuell mindre del i
Jämtland och Västernorrland idag än den gjorde för 10 år sedan. En skillnad mellan länen är att
Västernorrlands sektor för tillverkning och utvinnig är betydligt större än Jämtlands motsvarighet.
Samtidigt så är Jämtland mer beroende av skogs‐ och jordbruk än Västernorrland. Utbildningssektorn
har ökat i båda länen, så även servicesektorn. Tendenserna befäster teorierna om att Sverige som
samhälle lämnar industrisamhället bakom sig och mer och mer går mot att bli ett kunskaps‐ och
servicesamhälle. Detta ställer också krav på regioner som tidigare främst livnärt sig på tillverkning
och utvinning. När man sedan till bilden av olika näringslivsgrenars storlek lägger bilden av hur stor
andel av yrkesverksamma män och kvinnor fördelar sig inom olika näringsgrenar kan man kartlägga
hur könsuppdelad arbetsmarknaden är till sin helhet.

Diagram 2.3

Källa: SCB, RAMS (2009)
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I figuren ovan kan man utläsa att den enda näringsgren som har en jämn könsfördelning är
servicesektorn. Även om den växt under den senaste tioårsperioden utgör den ändå så lite del av den
totala arbetsmarknaden (20 procent) att den inte påverkar resultatet i så stor utsträckning. De mest
könssegregerade näringsgrenarna dvs. tillverkning och utvinning, byggnads och energisektorn, vård
och omsorg samt utbildning utgör tillsammans cirka 50 procent vilket resulterar i att stora delar av
både Jämtlands och Västernorrlands arbetsmarknader är starkt könssegregerade.
Primära näringar
Den primära sektorn21 med skogs‐ och jordbruk och tillverkning och utvinningsindustrin har under de
senaste 40 årens strukturförändringar omvälvts i stor utsträckning22. När dessa sektorer genomgick
ett stålbad och tvingades omstrukturera eller flytta utomlands slog förändringarna hårdast mot äldre,
lågutbildade, funktionshindrade och kvinnor. Till en början fokuserade forskningen främst på hur
lågutbildade och äldre skulle kunna återanpassas in i arbete. Kvinnornas situation lämnades åt sidan
och osynliggjordes då de främst utförde perifera sysslor på fabrikerna som kontorsassistenter eller
städare. När sedan forskningen började anlägga ett genusperspektiv så upptäckte man att det fanns
diskriminerande faktorer som låg bakom att kvinnor drabbades hårdare än män. Bland annat så
upptäcktes tendenser till en ”brödraskapskultur” där ett latent brödraskap kunde väckas till liv i
krissituationer. Andra orsaker som gavs var till kvinnornas utsatta position var att de i större
utsträckning arbetade deltid och förväntades att kunna återvända till hemarbetet. Finanskrisen har
fortfarande inte helt vänt ekonomin på rätt köl. Det tycks därför rimligt att historien återigen
kommer att upprepa sig och att de strukturella förändringar som ekonomin har genomgått får
konsekvenser som påverkar kvinnors och mäns arbetsvillkor på olika sätt och där kvinnor och andra
underordnade grupper befinner sig i en mer utsatt position.
Skogs‐ och jordbruksnäringen utgör en större del av näringslivet i Jämtland än vad den gör i
Västernorrland. I Jämtland arbetar nästan 5 procent av arbetskraften i inom skogs‐ och jordbruk
medan motsvarande andel bara är 2,5 procent i Västernorrland. Skogs‐ och jordbrukssektorn är
också mer segregerad i Jämtland än i Västernorrland. Jämtland är också mer könssegregerat än
rikssnittet inom skogs‐ och jordbrukssektorn medan Västernorrland ligger i paritet med rikssnittet.

21

Den primära sektorn avser inte nödvändigtvis den största sektorn utan syftar i detta fall till näringar som
skogs- och jordbruk, tillverkning och utvinning.
22
(Forsberg, 2003:39-40)
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Diagram 2.4

Källa: SCB, RAMS (2009)

I tillverknings och utvinningssektorn är förhållandet motsatt mellan länen. Tillverkning och utvinning
är en relativt större sektor i Västernorrland än i Jämtland. Västernorrland är också mer
könssegregerat i denna sektor i jämförelse med Jämtland och rikssnittet. Jämtland är något mer
könssegregerat än medeltalet i Sverige. Tendensen inom den primära sektorn i Jämtland och
Västernorrland tycks vara att sektorns relativa storlek har en negativ effekt på könsfördelningen.
Jämtland som har en relativt sett större skogs‐ och jordbrukssektor än Västernorrland har också en
kraftigare könssegregering. Västernorrland, å andra sidan, har en större andel personer sysselsatta i
tillverkning och utvinning men med en högre könssegregering än Jämtland. En liknande trend har
hittats i tidigare forskning. Den historiska och platsspecifika betydelsen av en särskild näringsgren
bestämmer ofta könsmönstret i regionen23. Exempelvis så är kreditinstituten i Stockholmsområdet
kraftigt dominerade av män medan banker i rurala områden ofta är kvinnodominerade. Näringens
regionala vikt och betydelse har därmed inverkan på sektorns könsstruktur.
Vård och omsorg
Vård och omsorg är kanske den sektor inom arbetslivets som mest är förknippad med
överrepresentation av kvinnor. Andelen kvinnor som är anställda inom vård och omsorg överstiger
80 procent i både Jämtland och Västernorrland vilket är i paritet med rikssnittet. Västernorrland
befinner sig något över medeltalet i Sverige och Jämtland befinner sig något under. Könsfördelningen
inom vård och omsorg varierar väldigt lite mellan regioner och över tid i jämförelse med andra
näringsgrenar och sektorer. Vilket kan ses som en inteckning för att könssegregeringen relativt mot
andra sektorer är mer djupgående och rotfast.

23

(Forsberg, 1998)
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Diagram 2.5

Källa: SCB, RAMS (2009)

Egenföretagare
I regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet belyser man att
samhällets fulla kompetens inte kan tillvaratas om inte kvinnor och män ges samma möjlighet att
driva företag. Andelen kvinnor som är företagare i Sverige är i förhållande till andra länder med
liknande ekonomiska förutsättningar väldigt låg24. I en jämförelse med tio andra länder hade bara
Danmark en lägre andel kvinnliga egenföretagare. Det finns också regionala skillnader vad gäller antal
kvinnor som är företagare.

Diagram 2.6

Källa: SCB (2009)

Jämtland har en hög andel företagare för både män och kvinnor. Västernorrland har däremot en
lägre andel företagare för såväl män som kvinnor i relation till rikssnittet. Men även om det finns en
proportionerligt större andel kvinnor som är egenföretagare i Jämtland än i Västernorrland så har
Jämtland den största skillnaden mellan andelen kvinnor och män som är företagare. I det avseendet

24

(Företagarna, 2009)
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så har Västernorrland en mindre skillnad mellan andelen kvinnor och män som är företagare än såväl
Jämtland som rikssnittet.
Löneskillnad
Från 60‐talet fram till 80‐talet minskade löneskillnaderna mellan kvinnor och män, men därefter har
utjämningen av löneskillnaderna så gott som avstannat. Löneskillnaden kan till viss del förklaras
statistiskt av att kvinnor och män har olika utbildning, arbetstid, arbetar i olika sektorer och fördelar
sig på olika åldrar. Men om dessa skillnader räknas bort kvarstår fortfarande en oförklarad
löneskillnad mellan kvinnor och män25. Den förklaring som har stor inverkan på lönegapet mellan
män och kvinnor är underutbildning och överutbildning26. Kvinnor är oftare högre utbildade än män i
förhållande till sin yrkesmässiga position medan det råder det omvända förhållandet för män vilket
betyder att män har lättare att avancera organisatoriskt även i de fall där de har en lägre
utbildningsnivå. Detta kan anses förklara ungefär en tredjedel av lönegapet. Kvinnor har dock
fortfarande lägre avkastning på sin utbildning än män. Löneskillnaden mellan könen varierar också
mellan sektorer och regioner.

Diagram 2.7

Källa: SCB, LSUM (2009)

Under 2009 så utbetalades 42 procent av lönerna i Sverige till kvinnor. Mellan 2003 och 2009 har
andelen av den sammanlagda löneutbetalningen till kvinnor ökat med 1 procent i Västernorrland.
Motsvarande ökning för samma period i Jämtland var 2,1 procent. Jämtland minskade därmed
löneskillnaderna mellan könen mer än vad Västernorrland gjorde under samma period. Samtidigt så
hade Jämtland en sedan tidigare mer likfördelad lönesumma mellan könen vilket ytterligare ökar
skillnaden mellan Västernorrland och Jämtland.
Hel- och Deltidsarbete/ Antal betalda arbetade timmar
Under senare år så har deltidsarbetslöshet hamnat på den offentliga dagordningen 27. Även om detta
område har blivit föremål för politiska insatser så har jämställdhetsperspektivet inte tagits i
beaktande i särkilt stor utsträckning. Detta trots att problemen i mångt och mycket grundar sig i
25

(SOU, 2005:66, s. 161)
(Johansson & Katz, 2007:11)
27
(SOU, 2005:66, s. 152)
26
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ojämställdhet. De som jobbar deltid har av rimliga skäl en lägre lön än de som jobbar heltid. Men
även om man räknar ut en snitt lön per timme så har deltidsanställda en lägre lön än heltidsanställda.
Som deltidsanställd förlorar man alltså inte bara inkomst under de timmar som man inte arbetar
utan man tjänar även i snitt mindre per timme jämfört med heltidsanställda. I Sverige arbetar en
avsevärt större del kvinnor än män deltid. Detta får negativa effekter på jämställdheten. Bland annat
så bidrar det till en ojämn fördelning av ekonomiska resurser mellan män och kvinnor, det obetalda
arbetet blir i större utsträckning ett arbete för kvinnor och kvinnors ekonomiska självständighet blir
beskuren28. Deltidsarbete och osäkra anställningar medför också att inflytandet minskar på
arbetsplatsen29. Vilket fungerar som ännu en spärr av kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden.

Diagram 2.8

Källa: SCB, AKU (2010)

I genomsnitt förvärvsarbetar män i Sverige mellan 4,5 och 5 timmar mer i veckan än vad kvinnor gör.
Denna skillnad är också relativt stabil över tid. I Västernorrland och Jämtland varierar skillnaden i
arbetade timmar i veckan betydligt mer än på nationell nivå. Som mest var skillnaden i antal
förvärvsarbetade timmar i veckan mellan kvinnor och män 5,6 timmar i Jämtland och som minst var
skillnaden 3,2 timmar under den undersökta tidsperioden. Den största skillnaden för Västernorrland
var 5,9 timmar och den minsta skillnaden var 4 timmar under den studerade perioden.
Västernorrland har en liknande trend som rikssnittet över den studerade tidsperioden även om den
varierar mera medan Jämtland efter 2008 har en tydligt nedåtgående trend.

28
29

(SOU, 2005:66, s. 174)
(Regeringskansliet, 2009)
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Sociala Indikatorer
Utöver de redan nämnda områdena där ojämlika förhållanden uppstår så är även den sociala
infrastrukturen, utbildning och hushållsorganisering viktiga områden att undersöka för att utreda
jämställdheten i en region. Kvinnor är överlag primära användare av den sociala infrastrukturen och
oftast mer beroende av den i sitt vardagliga liv. Som exempel så har fler kvinnor över 80 år än män
över 80 år hemtjänst i alla kommuner i Västernorrland och Jämtland30. Utbildning är också en viktig
indikator för att utreda mäns och kvinnors vägval under livet. Avslutningsvis så är även
ansvarsfördelningen i hushållet viktig att kartlägga för att utreda hur jämställdheten ser ut mellan
könen.
Utbildningsnivå
Tillgång till utbildning är avgörande för att kunna uppnå ekonomisk självständighet livet ut. Men
utbildning har också visat sig vara en tidig vattendelare mellan könen31. En tydlig könsbundenhet gör
sig gällande i valen av gymnasielinje. Kraftigast är könssegregeringen i de yrkesförberedande
programmen. Precis som val på arbetsmarknaden tycks valet av utbildning styras av traditionella
förväntningar på respektive kön snarare än fallenhet och begåvning.

Diagram 3.1

Källa: SCB (2009)

I Jämtland och Västernorrland har en genomsnittlig lägre andel av befolkningen genomgått
eftergymnasial utbildning än medeltalet i Sverige. Tydligast är denna skillnad bland män. Kvinnor är i
regel mer utbildade än män i såväl Sverige som helhet som i Jämtland och Västernorrland.
Västernorrlands och Jämtlands män har som grupp en likartad utbildningsnivå. Jämtlands kvinnor har
dock generellt en högre utbildningsnivå än Västernorrlands kvinnor. Kvinnor är alltså generellt högre
utbildad än män men tjänar trots detta mindre än män. Detta bör betraktas i skenet av rådande
arbetsmarknadsstruktur och möjligheterna till arbete efter avslutad gymnasieutbildning.
30
31

(Länsstyrelsen, 2011a, 2011b)
(Regeringskansliet, 2009)
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I grundskolan och gymnasiet har kvinnor också högre betyg än män. Fler kvinnor än män tar sig också
igenom grundskolan och gymnasiet.

Diagram 3.2

Källa: SCB (2009)

Sammanfattningsvis så verkar kvinnor klara sig bättre i så gott som alla aspekter av
utbildningssystemet medan män, något motsägelsefullt, klarar sig bättre i arbetslivet.
In- utflyttning
Flyttningsmönster har länge undersökts utifrån ett jämställdhetsperspektiv (Forsberg, 2003). Genom
att undersöka regionala migrationsmönster går det att skapa en uppfattning om regionens relativa
konkurrenskraft. En region med en hög utflyttning kan antas sakna attraktionskraft hos befolkningen
medan en befolkning med en hög inflyttning kan antas vara en attraktiv plats att leva och bo på. Det
kan givetvis finnas regioner som har hög inflyttning såväl som utflyttning eller låg in‐ och utflyttning.
Detta kan inte minst antas vara fallet för regioner som har högskolor där studenter flyttar till
regionen under kortare period för att genomföra sina studier och därefter flyttar till en annan region
för att få arbete. Utifrån detta resonemang så verkar nettoinflyttning vara det bästa sättet att
analysera migrationsmönster i en region. En ytterligare aspekt vad gäller migration utifrån ett
jämställdhetsperspektiv är motiven bakom familjers flyttmönster. En nyligen publicerad studie om
familjers flyttmönster i Umeå visar att kvinnor i större utsträckning är medflyttare än vad män är32.
När familjer flyttar i karriärsyfte är det alltså främst med mannens karriär i åtanke.

32

(Brandén & Ström, 2011:4)
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Diagram 3.3

Källa: SCB, Befolkningsstatistik (2010)

I slutet av nittiotalet hade såväl Jämtland som Västernorrland haft en negativ nettomigration för
inhemska flyttningar. Vad gäller utrikesflyttningar så är det fler som flyttar in i Jämtland och
Västernorrland än som flyttar ut33. Västernorrland har över tid ett något större migrationsunderskott
än Jämtland. Sedan år 2003 har Västernorrland haft en negativ trend vad gäller nettomigrationen.
Även Jämtlands nettomigration har varit negativ sedan år 2005 om den är mindre i omfattning än
Västernorrlands. Män och kvinnor följer varandra relativt väl över tid. En mätning skiljer sig dock
avsevärt i Jämtland. År 2005 var migrationsunderskottet betydligt högre för män än för kvinnor i
Jämtland. Bortsett från den mätningen så har trenden över tid sedan början av 2000‐talet varit
liknande för kvinnor och män i Västernorrland och Jämtland. Även om Västernorrlands har ett större
underskott över lag. Från början av 2000‐talet har migrationsunderskottet minskat i båda länen för
män och kvinnor fram till mitten av 2000‐talet. Därefter har migrationsunderskottet återigen ökat.

Diagram 3.4

Källa: SCB, Befolkningsstatistik (2010)

En grupp som kan anses vara en nyckelgrupp vad gäller migration utifrån ett jämställdhetsperspektiv
är unga kvinnor. Den grupp som ofta anses som mest benägen att flytta för att förbättra sina
livsvillkor är unga människor. En region som har ett flyttunderskott i denna kategori har därmed
33

(SCB, 2011b)
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svårt att skapa en attraktiv livs‐ och boendemiljö för unga. Det finns också exempel på regioner som
har en kraftig utflyttning bland kvinnor men inte bland män. Nettomigrationen för unga kvinnor är
negativ i Västernorrland såväl som i Jämtland under hela 2000‐talet. Underskottet är dock över tid
kraftigare i Västernorrland än i Jämtland. Underskottet i denna kategori är också procentuellt
kraftigare än i den hela befolkningen. Ingen betydande skillnad går att utläsa mellan män och kvinnor
i vardera länet.

Diagram 3.5

Källa: SCB, Befolkningsstatistik (2009)

En ytterligare trend som går att återfinna i tidigare forskning är betydelsen av barn i en familj som
flyttar34. Familjebildning har vid en flytt en negativ effekt på kvinnors karriärmöjligheter medan den
inte har någon signifikant negativ effekt på mannens karriär. Fenomenet brukar kallas ”the wife´s
sacrifice” (kvinnans uppoffrande) och har påvisats i många länder och kulturer. Vid en flytt så tycks
mannen göra framsteg i sin karriär medan kvinnan ofta förlorar sin position på arbetsmarknaden.
Omsorg barn och äldre
Lika tillgång till offentlig omsorg för kvinnor och män, liksom ett minimum av tvång på båda sidor om
omsorgsrelationen när det gäller anhörigomsorg, är ett sätt att se på jämställdhet ur både brukarens
och de anhörigas perspektiv35. Detta innebär att det skall vara samma förväntningar på döttrar och
söner samt äkta män och fruar att ta hand om den anhöriga som är i behov av omsorg.
Barnomsorg är till skillnad från äldreomsorg en etablerad jämställdhetspolitisk fråga. Trots detta är
frågan om barnomsorg i allra högsta grad en viktig förutsättning för att både kvinnor och män ska
kunna förena förvärvsarbete med hem och barn. Skolverket konstaterar att det finns ett starkt
samband mellan barns närvarotider i förskolan och mödrarnas arbetstider. Fädernas arbetstider har
en mycket svagare påverkan på barns närvarotid. Detta tyder på att det i praktiken faller på kvinnor
att anpassa sitt förvärvsarbete till vad som tycks vara den förhärskande normen om barns bästa36.
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Diagram 3.6

Källa: Skolverket (2010)

Eftersom det främst är mödrarna som anpassar sitt arbete efter barnens behov är det också
mödrarna som främst berörs av barnomsorgens kvalité. Ett sätt att mäta barnomsorgens kvalité är
att undersöka storleken på förskolegrupperna i regionen. I Sverige innehåller förskolegrupperna i
snitt 16,9 barn. Västernorrland och Jämtland befinner sig på var sin sida om detta genomsnitt. I
Västernorrland är förskolegrupperna i snitt större än i Sverige som helhet medan förskolegrupperna i
Jämtland är betydligt mindre än genomsnittet i Sverige. Tidigare forskning har påpekat vikten av den
här typen av social infrastruktur för regioner inte minst utifrån ett jämställdhetsperspektiv 37.
Samtidigt så är det väldigt ovanlig att regioner marknadsför sig utifrån dessa premisser, vilket kan
anses som motsägelsefullt. Inte minst om jämställdhetsperspektivet står i fokus.
Hälsa
Ökningen av främst de långa sjukskrivningarna anses vara ett akut problem både för
samhällsekonomin och för de individer som drabbas av sjukskrivning38. I detta sammanhang anses
kunskap om genus vara viktig eftersom mäns och kvinnors sjukfrånvaro följer olika mönster. Kvinnor
har haft högre sjukfrånvaro än män sedan åttiotalet och skillnaden mellan män och kvinnor har till
och med ökat under de senaste trettio åren39. Kvinnor som arbetar i offentlig sektor har svarat för en
stor del av den stora ökningen av sjukskrivningar sedan slutet av 1990‐talet. Kvinnors sjukfrånvaro är
också högre inom den offentliga sektorn än inom den privata40. Dessutom är kvinnors
sjukskrivningsperioder längre än mäns samtidigt som antalet beviljade förtidspensioner och
sjukbidrag har ökat kraftigt bland kvinnor i åldern 30‐39 år41. Sjukfrånvaron bland svenska män ligger
marginellt över nivån för sjukfrånvaron bland män i andra europeiska länder42.
Orsakerna bakom den ökade sjukfrånvaron inom kvinnodominerade arbetsplatser är osäker, men
den kraftiga nedskärningen inom offentlig sektor till följd av sämre offentliga finanser antas vara en
viktig orsak43. Den ökade sjukfrånvaron kan också hänga samman med organisations‐ och lednings‐
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strukturer, arbetsuppgifternas karaktär och vissa specifika arbetsförhållanden44. Det är också möjligt
att kvinnor i högre grad än män anpassar sig till alltför höga krav i arbetslivet och att
kvinnodominerade arbetsplatser utmärks av en ”anpassningens kultur”. En sådan anpassning har sin
grund i den genusordning som både män och kvinnor utvecklas i45.

Diagram 3.7

Källa: Försäkringskassan (2009)

Det finns också regionala skillnader i sjukfrånvaro där framförallt sjukfrånvaron i några av
norrlandslänen i vissa fall varit närmare dubbelt så hög som i andra delar av landet46. I såväl
Västernorrland och Jämtland som riket i helhet är kvinnor sjukskrivna i större utsträckning än män.
Störst är sjukskrivningstalen bland kvinnor i Jämtland. Den största skillnaden mellan män och kvinnor
återfinns också i Jämtland. Kvinnor är sjukskrivna 18 dagar fler per år än män i Jämtland.
Motsvarande siffra i Västernorrland är 16 dagar och i Sverige som helhet är skillnaden 14 dagar.
Västernorrland och Jämtland har alltså inte bara högre sjukskrivningstal än riksgenomsnittet utan
skillnaden mellan könen är också större i dessa regioner. Demografiska, arbetsmarknadsmässiga och
socioekonomiska förhållanden har framförts som förklaringar till en del av de regionala
skillnaderna47. Andra förklaringar är att kulturella och attitydmässiga skillnader har betydelse för de
regionala skillnaderna48.
Trots dessa osäkra förklaringar till skillnaderna mellan könen har sambandet mellan bristande
jämställdhet och de ökade sjukskrivningarna inte uppmärksammats nämnvärt i debatten om
sjukskrivningarna. Många av förklaringarna till sjukskrivningarna har tydliga samband med bristande
jämställdhet både på individ‐ och samhällsnivå. Detta indikerar att det finns strukturella problem
som ligger bakom den höga sjukfrånvaron49. Det kan handla om vad som orsakar sjukskrivningen,
vilka villkor som gäller under sjukskrivningsperioden och vilka möjligheter eller förutsättningar som
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finns för att återgå till arbetet. Till exempel när det gäller rehabiliteringsåtgärder visar ett flertal
studier att det förekommer tydliga könsskillnader i vilka former som erbjuds50. Män erbjuds oftare
mer omfattande åtgärder i form av utbildning och utredning, medan kvinnor oftare får arbetsträning
som dessutom är den minst kostsamma och minst ambitiösa åtgärden51.
En annan hälsofråga som har stor betydelse för jämställdhetsarbetet är kvinnofridsfrågan. Mäns våld
mot kvinnor är i grunden ett uttryck för det ojämnställda samhälle vi lever i52. Kommuner, landsting
och regioner anses vara viktiga aktörer för att få till stånd en förändring i denna fråga. Utvärderingar
har visat att vissa framsteg har gjorts men att mycket mer behöver göras. Västernorrland och
Jämtland har ett liknande mönster som Sverige i helhet vad gäller polisanmälda misshandelsbrott.
Kvinnor är främst utsatta för brott från personer de känner inomhus medan män främst utsätts för
misshandelsbrott av okända utomhus. Vad som främst sticker ut i en jämförelse är att män i
Västernorrland tycks vara mer utsatta för misshandelsbrott i hemmet av en känd förövare än
männen i Jämtland. I övrigt så är det överlag fler polisanmälda misshandelsbrott i Västernorrland än
vad det är i Jämtland. Det ska också anmärkas att misshandelsbrott med en känd förövare inomhus
med största sannolikhet har ett större mörkertal än övriga kategorier.

Diagram 3.8

Källa: BRÅ (2009)

Förebyggande och omhändertagande åtgärder har främst varit riktade mot tre grupper: kvinnor
under 65 år, kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld och kvinnor med missbruksproblem som
befunnit sig i heterosexuella parrelationer. En studie i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) regi
menar därför att större fokus ska läggas på grupper som tidigare varit mindre uppmärksammade som
våldsutsatta funktionshindrade kvinnor, våld mot kvinnor i samkönade parrelationer och äldre
kvinnor som utsätts för våld53. Graden av anmälda misshandelsbrott är kanske bara sekundärt
förbundna med kvinnors och mäns olika arbetsvillkor, då främst i fråga om sjukfrånvaro, förlorad
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arbetsinkomst och lägre produktivitet54. Däremot kan graden av utförda våldshandlingar mellan
kvinnor och män vara uttryck för regionala genuskontrakt i en mer generell bemärkelse.
Fördelning familj och arbete
Skillnaden i sjukskrivningstal mellan män och kvinnor förklaras i en nyutkommen rapport från IFAU55
(Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) med hjälp av dubbelarbetshypotesen. Trots att
Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder, och trots kvinnors höga deltagande på
arbetsmarknaden, har kvinnor fortfarande huvudansvaret för hushållsarbetet och tillsyn av barnen56.
En sådan uppdelning av hushållsarbetet speglar inte fördelningen av förvärvsarbetet mellan män och
kvinnor57. Forskarna hävdar att skillnaderna mellan mäns och kvinnors sjukskrivningstal beror på att
kvinnor utför betalt arbete i allt större utsträckning – samtidigt som de tar minst lika mycket ansvar
för det obetalda arbetet i hemmet som tidigare. 1980 arbetade färre än var tredje kvinna heltid, år
2007 gjorde varannan det58. Som en konsekvens av de höga kraven från både arbetslivet och familjen
upplever kvinnor oftare än män en konflikt mellan arbetet och familjen som kan leda till stress och ha
negativa konsekvenser för kvinnors hälsa59. Förutom högre ohälsa blir följden av kvinnors
dubbelarbete att de får lägre löner, lägre ersättning vid sjukdom och föräldraledighet och så
småningom lägre pension60.
Föräldraförsäkring
Jämställdhetspolitikens uppfattning om att föräldraförsäkringen bidrar till en jämställd arbetsdelning
mellan könen bygger på en konsekvenskedja i tre steg. Syftet med att ge föräldrar rätt att dela på
föräldraledigheten är att kvinnor och män också ska ta ut den, vilket i sin tur ska innebära att en mer
jämställd arbets‐ och ansvarsfördelning etableras i familjen, som ska bestå även efter det att
föräldrarna inte längre uppbär föräldrapenning. Detta ska i sin tur innebära att kvinnor och män kan
förvärvsarbeta i lika stor utsträckning61. Uttag av föräldraförsäkringen är dock fortfarande sned‐
fördelad mellan män och kvinnor. I Sverige används 78 procent av den tilldelade föräldraförsäkringen
vid barnets födsel av kvinnor och 65 procent av den tillfälliga vården av barn tas ut av kvinnor.
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Diagram 3.9

Källa: Försäkringskassan (2009)

Västernorrland har lika stora skillnader mellan män och kvinnor i uttag av föräldraförsäkring som
genomsnittet i Sverige. Jämtland har däremot något mindre skillnad mellan könen. 75 procent av den
tilldelade föräldraförsäkringen vid barnets födelse tas ut av kvinnan och 25 procent av mannen
medan 64 procent av den tillfälliga vården av barn tas ut av kvinnorna och 36 procent av män i
Jämtland. Forskning har dock visat att dessa siffror inte är helt tillförlitliga62. Vid en undersökning av
överutnyttjandet av den tillfälliga föräldrapenningen visade det sig att ungefär 22 procent av alla
VAB63‐kronor härrör från överutnyttjandet. Vad som är mest intressant i sammanhanget är att det
visade sig finnas en signifikant skillnad mellan könen i detta överutnyttjande. För kvinnor värderas
överutnyttjandet till 19 procent medan överutnyttjande för män av den tillfälliga vården av barn
skattades till 28 procent. Den faktiska vården av barn kan därmed sannolikt anses vara betydlig mer
ojämställd än vad de siffror som presenteras här säger.
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(Hesselius, Engström, & Persson, 2006)
VAB är en förkortning av ”vård av barn” vilket är ett annat sätt att uttrycka ”tillfällig vård av barn”.
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Avslutande diskussion
Jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet handlar framför allt om att kvinnor och män ska
samma möjligheter att utforma samhället och sina egna liv. Ambitionen med denna rapport har varit
att kartlägga och synliggöra hur olika dimensioner av jämställdhet framträder i en kvantitativ analys
av Jämtlands och Västernorrlands regionala genuskontrakt. Hittills har vi främst presenterat en
kartläggning av kvinnors och mäns livs‐ och arbetsvillkor i Jämtland och Västernorrland i följande
avsnitt kommer en mer fördjupad analys av resultatet och dess möjliga konsekvenser att diskuteras.
Regionala genuskontrakt: Jämtland och Västernorrland
När man betraktar den strukturella ojämställdheten med hjälp av statistik är det de generella
förhållandena mellan könen som framträder. Jämställdhetens strukturella utformning bör inte
förstås som ett ovillkorligt regelverk för hur de regionala förhållandena mellan struktur och handling
ser ut, de boende i de olika länen uppvisar naturligtvis en stor variation i förhållande till de data som
presenterats i denna rapport. Trots detta, bildar de regionala genuskontrakten rumsliga (sociala och
geografiska) mönster och det är möjligt att anta att dessa mönster är något som de boende,
medvetet eller omedvetet, påverkas av och förhåller sig till. Att utgå från ett perspektiv som detta
innebär att det synliggörs hur människor och platser blir könsbundna. Vi kan med ett sådant
angreppssätt förklara hur ojämställdheten skiljer sig på regional nivå. Regionens kulturella och sociala
historia, arbetslivet utformning och fördelningen av makt och inflytande mellan olika grupper spelar
en avgörande roll för att reproducera de rumsliga mönster och regionala skillnader som denna
rapport kunnat påvisa.
Både platser och människor är sociala konstruktioner som påverkar föreställningar om vad det
innebär att vara kvinna eller man och vad som förväntas av könen i en specifik rumslig organisation.
Detta kan förklara varför många kvinnor och män i Sverige, trots uppenbara möjligheter att kunna
"välja" otraditionella yrkesområden väljer att reproducera den könssegregerade arbetsmarknaden,
vilket i sin tur reser frågor om graden av frihet i sådana val.
I denna kartläggning har de rumsliga mönstren för Jämtland och Västernorrland kartlagts. Inspirerad
av begreppet genuskontrakt har vi här sett att de två länen uppvisar viss olikhet vad gäller makt och
inflytande, arbetsmarknadens könssegregering samt sociala indikatorer men att det i de båda länen
fortfarande råder ojämställda förhållanden inom alla tre områden. Det är, i såväl Jämtland som
Västernorrland, främst inom politiken och den offentliga sektorn som kvinnor har lika stor eller större
möjlighet att utöva makt och inflytande som män. Däremot, den ekonomiska makten, i form av
chefspositioner i näringslivet, fortsätter vara positioner med en tydlig överrepresentation av män.
När det gäller de regionala arbetsmarknadernas könssegregering kan man se att de båda länen har
genomgått liknande förändringar vad gäller arbetsmarknadsstruktur, både Jämtland och
Västernorrland har minskat sysselsättningsgraden inom tillverkning och utvinning samt vård och
omsorg och ökat sysselsättningsgraden inom utbildning och servicesektorn. En sådan utveckling av
arbetsmarknaden, där basen rör sig emot servicesektorn, har i tidigare studier visat sig ha samband
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med en minskad segregering och en ökad grad av jämställdhet . Det är dock svårt att skönja några
sådana tendenser åtminstone i Västernorrland. Jämtland har några avvikande resultat som kanske
kan vara värda att uppmärksamma, bland annat innehas ledande befattningar av kvinnor i större
utsträckning i Jämtland än i Västernorrland. Det är också en generellt högre grad av företagsamhet i
Jämtland både bland män och kvinnor liksom mindre löneskillnader. Utöver detta har Jämtland inte
så stora skillnader mellan könen vad gäller antal arbetade timmar per vecka men. Värt att notera, är
att kvinnor i Jämtland har ett högre sjukskrivningstal än i Västernorrland. Dessa förhållanden är
viktiga att följa upp i mer avancerade regionala tidsanvändningsstudier, då kvinnors hemarbete
sällan minskar i samma takt som kvinnors förvärvsarbetstid ökar. Baserat på våra resultat är det
således möjligt att dra slutsatsen att regioner i omvandling, inte nödvändigtvis eller per automatik
utvecklas mot ett mer jämställt genuskontrakt.
Globalisering, arbetsmarknad och strukturomvandlingar
Många forskare är överens om att globaliseringens processer har haft stor inverkan på hur
välfärdsstaterna har utvecklats utifrån såväl ekonomisk, social och kulturell synvinkel. Som framgick
ovan har båda regionernas arbetsmarknad förändrats och det finns tendenser som stärker teorierna
om en övergång från industri‐ till ett kunskaps‐ och servicesamhälle. Detta ställer naturligtvis nya
krav på de regioner som tidigare haft sin bas i tillverkning och utvinning. Mellersta Norrland, ligger
strategiskt mitt i Sverige med små och medelstora städer med både storskalig industri och småskaligt
entreprenörskap. Närheten till landsbygd och regionens natur‐ och kulturvärden med rika
möjligheter till fritidsaktiviteter skapar en god livsmiljö. Trots detta har regionerna inte förmått att
attrahera etablering och inflyttning utan tvärtom minskat sin befolkning. En fortsatt
befolkningsminskning som leder till att den tillgängliga arbetskraften minskar kommer också att leda
till att den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen av länen bromsas. Det innebär att
utmaningen för Västernorrland och Jämtland blir att vända den negativa befolkningsutvecklingen.
Detta kan bland annat ske genom att erbjuda unga kvinnor och män en livsmiljö som lockar där
kvinnor och män erbjuds jämlika möjligheter till utbildning, arbete, företagande och
entreprenörskap.
I följeforskningen från Strukturfondsprogrammet i mellersta Norrland framhålls att insatser för att
uppnå en hållbar demografisk balans bör ta hänsyn till kunskap om vad som får unga kvinnor och
män att flytta/återvända till regionen. Inte minst framhålls bristande insatser för att öka andelen
unga kvinnor.65 Att unga kvinnor lämnar landsbygden och mindre tätorter har länge
uppmärksammats som ett problem. Det skapar ett kulturellt gap mellan unga ”moderna” kvinnor
som flyttar och ”traditionella” män som stannar kvar. Att statistiken idag visar att unga män flyttar i
nästan lika hög utsträckning, innebär ingen större tröst för de utsatta regionerna. Ungdomars vilja att
bo kvar respektive att flytta till regionen har fortfarande stor betydelse.66 Omvärldsförändringar har
naturligtvis också påverkat förutsättningarna för jämställdhet i regionen. Globalisering, avregleringar
och värderingsförändringar påverkar regionens demografiska utveckling. Idag beror inte alltid
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människors flyttrörelser på arbetslöshet och/eller ekonomiska faktorer. Många söker sig till nya orter
för studier eller helt enkelt för att byta miljö och/eller genuskontrakt.
Förutom möjligheter till studier och arbete ska miljön upplevas utvecklande och tillåtande för kvinnor
och män oavsett bakgrund, ålder, härkomst, sexuell läggning osv. Därför är det viktigt att vidta
åtgärder för att öka möjligheter för underrepresenterade grupper att delta i samhällslivet; i politik,
företagande och föreningsliv 67. I linje med detta kan det antas att ett strategiskt arbete med
jämställdhet kan öka regionens attraktionskraft och människors val av bostadsort. Svenskt Näringsliv
visar att ökad jämställdhet och integration bidrar till tillväxt och ger förutsättningar för välfärd68.
Vinnova i sin tur påpekar i en rapport att när könsperspektivet inkluderas ökar förutsättningarna för
hållbar utveckling. En jämställd tillgång till social infrastruktur, bättre arbetsmiljö, hälsa och rättvisa
samt bättre kompetensutnyttjande av kvinnor och synliggörande av kvinnors behov bidrar till en
hållbar utveckling. Man menar dessutom att frågor om kön i ”det sociala rummet”, samt platser och
regionala genuskontrakt kan kopplas samman med frågor om företagande och handlingsutrymme för
företagande kvinnor69.
I en undersökning av livsmiljön som attraktionskraft inom genomförda EU‐projekt i Sverige 2000‐
2006 konstaterades att få av dessa miljöer hade identifierat genus och mångfald som utgångspunkt
för att skapa attraktivitet och tillväxt.70 Samtidigt finns starka indikationer på att jämställdhet och
mångfald idag är tydligare kopplat till tillväxtfrågorna. Vissa forskare har länge påpekat dessa
samband mellan mångfald å ena sidan och tillväxt och utveckling å andra sidan. Den amerikanske
kulturgeografen Richard Florida har talat om hur tolerans, teknologi och talang är de faktorer som
styr ett lands och en regions utveckling och tillväxt. En forskargrupp vid Handelshögskolan i Göteborg
har tagit fram en kreativitetsranking i hans fotspår. Denna ranking visar att Jämtlands och
Västernorrlands län, tillsammans med Gotland, Dalarna och Värmland, befinner sig ett slags kreativt
bakvatten.71 Är det så att landsbygdstäta regioner inte kan bli kreativa och toleranta? Vi finner det
mycket svårt att tro så skulle vara fallet.
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ATT SIKTA RÄTT
Att sikta rätt i regionen är att arbeta med jämställdhet. Det innebär att bryta
mönster, att ifrågasätta normer för hur kvinnor och män, flickor och pojkar
förväntas vara, uppträda och se ut. Att bryta mönster är en fråga om tillväxt.
Kvinnors och mäns kunskaper tas tillvara på ett bättre sätt och fyller arbetsmarknadens behov av kompetenser, nu och i framtiden. Kort sagt är detta en
möjlighet att stärka både regionens attraktionskraft och utvecklingspotential.

