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.\r det k mtigt om b :.innor int e våga.r lämn~ si,tt yrkesar~cte unde: några år
då de har småbarn, na r de \'~~ a U dc mle ha l nag~)n c ~ans att återvånda efter
denna period lut' , ndrar .S,I." Gu t~rsson, fil dr Inat lonalekonomi, ertrr all
ha undersökt 32 000 tndu 'Inqallsleman yrkesverksamhet under åren 1960_
19i4,

1\ I11100r arl:le lar anlmgen hejd MI l l uxr'" hv
dlt' r ock.a I:IlfJ <'11 kort lid 1 ungdomen De
om slu tar ~I!I } rke Jrbcte I , umhand med
I>Jmells Jnkom!.t Jl(-flJnder Illte !.t:n:tre tIll
fonJf\. i1,,-!. I 1,lrj,- fall II1tt:' om mduslrI tp ll telllan For dt"1l har lu!sJben t ,IIJr all
J blllnhgJ mdu stntjJnw.-r1lJnne n har en
I11I,kt.' t I.lu meJclJl dt'r 1 forh:tllatHk 1111 I1ldnn~n, SJ ml ' dt! d" Jldre k\lnnhga 1I1du~tTl
tjJntemannt'1l h.. r )Uort myd:':1 korta for\ Jn',JI broll
·\ nJt'lell ~\lllllllr I>I.. nJ mdu,tnlJ.ln,kIlunnen uppgJr ,'nd.l,t 1111 2 7 p ro,e lll. De"a
k\1nnor Jr 111\ ,kt'l ojamnl 'rnd uJ OH' r .lIda,·
gruppernJ. Dt.'1 I "Jr \Ig .Il! 1 Jl' }l1jUc.' Jlder -

gruppe rn a ar kvmno ma t l1lajonll'l !:Iland
de m ~OIll har en an stallml1g ~om tnduslrr.
Ijanstemllll fö rt:' ::0 ar~ Ider g3r del mer an
fyr a tllt:kor pa cn pojk(' . ForhJ llandtt ar det
o lllva n<la i a ldcr;g ruPI (' rna Ov~ r ~5 år I all.
:l l dcr~grlJpper ö~~ r 25 a r ul gor kvlllnoma en
I1u oo nt et odl <Id gilr ~ 5 m;m pa varje
kvtnn~ ,mll ar ..rilSl a lld ,o m mdu!.lrilJan'le,
man nn o rlun da ullry.:kl sj unker kvinnor,
11.1 . ,l mk l d l JI1du,tnlJan st<:ma noen frAn ~I
proCt'111 l ah.lcr,grurpl:l1 16 19 a r 111114 pro.
Ct'll t I aldra rn,l owr 55 Jr Siffrorna l" llstr~.
ra, i figure n pJ ,, 25 Om de t ar Irka Ill anga
man ,om k\1Il110r. :Iran dt:'lt'tl b ll11l0rSOm
bek Jn t 50 rro<.:en t SIffrorna g:iller ,umman

a

DtI 1T in't or~.!o,."k. all •• nka "a all h,-tontn (or en pt,\on om Inlt
har haft 1~lg.ng 1111 d1ghem' plal ' 'tr
<om dtn ' I,tåad. linjen I fi.
gurtn Om '3mm. p."o n , ".lltl lude ~unnll for' ."sarbt' a kon".
nuerhg. ' kuU. ""Iontn h. lI1\ec kla,< e"hgl den heldraanal injen . Hela
del , n.ekade omrade. UIl:or, ., ln'.~.e r , om dagh em~plar « rn. gene.

De 0;0111 havdar all smabam b"ho\'er sina ltIodrar i h~ lI1met borde i konsekvensens
namn tlCko;3 vara särskilt mana om all anstalla kvinnor som arbetat i hrmmet en lid .
Bilden : Mor i SiJrgarden bakar . 'Mor hade gjort i ordning en dt'g i ell djupt ' lenfat
htellgods från Hoganä,? ) "ch ron i jasten . Sa bredde ~on en r~n handduk ?~~r falet
och ,ta!lde dt'1 invid SI,iSl"n. dar det var varmt.:' TecknIng a\ BTlla EUstram l Sorgar·
den " a\ Anna Mari" RoC), . For,ta " skolupplagan" utkom pa Bonnien 1913.
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iur hd · n,h dl'lllu' ,lr lw1.lI1d l' Alllkkn bill'
nur hl.tntl Jl' h d lld"Hb d an d ~' a r .Innll lat!r,' .
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lön for pc-~on ulan
barnoll1\org .. problc-1n

3f\lon
kronor

\todt'IIt."T fo r kvi nnor, forvarv ~arbete
o~alHk b 111 n ltg3 forl'ä rV ~\l· fJ..,.lfll hl'tl·11
.Jr ett utl r} d f Of kvm nor \ oll\k .l11 .11 t h.1 ... 11
roll i ) 111.,',11\\'1 utön' f >111 fö r~ ld r J fl) 1 1. \1 .111
kJO t .<nk.1 "~ ultJ.. .t , .I II alt fo re na ) rk e,rol·
k n m,'t! f(H~ldr.lf" lk n. I tid t. 'IJande· ,k,IlI
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S" G ustafs.soll arbellT på IJldu,l·
un . lJ lredningsmsll.U1 . Skl sen
t iU VlnSI~r ar ham lad fran en ar·
t ikt>ll P", son.1 /7 6 om daghem'
men o ch k>n.amhe len all samma
forfallare.

,k'''aJ' t\J nl1k.J 1l1()tl dkr 'll 1l1 hdr olrku
dfe J..l n I' J k\lllll prn :h kO' l n ,lda fl ' l ~ 11 bil
mod r.1f ud, 1', 1 ' .l mhJlk h ko,tluda 1 [ "flll
.1\ fOr!') f,,,k 1ll(lI It ~ ht't,' , .I II td u ll , ,.lrJ dcn
hlnnlr)!.I Jrh·l\h.r,lfkn.
~hng" IUh!.tr \('111 , 1.1t h ... ,ta mda 1Il'pfall -

,dle r Lir!
linder d .. for"a J ren ,1\ ,,11 Il_ O m
klll' nvr 111< d ,knn a IIh l.llInm l.( ,k.dl kllllll J
hJ , II r<)1I " I'~',1 I arllt' t, hH·t . kf.il' uart'(l " ,'l!

nllli! ,II I hJ f n"ll hc h0 wr ,i n 1I1 0r

hrllllll,l

\ rkt" .. vl1rotl Undt'T 'l1laharn~r~ n . FolJden

i)hr dn J II

kl'1Ill10r- yrke,hl dJ Odl <13 a\ ·
hry t> JI pcnOlkr .1 \ hl'lIl.lrhl'lc fn ,,,Jan
lTlodell :I f d ~l I ro h)!t'n \0111 fort"pegbt dem
, O lll har lan nJI 1t!(1l 0111 \ard11J,hbldra.;:
1I1llkr h.lfll,' n, tor,U I r,' !eln.llhJr for tu,'
,lldr .lr '0111 'Flh J 'Jf,Llr ' 111.1 "JfIl I h\'mlll~1
1\ nd r;1 ,1Ib,'r ,111 Fl1lht.I1ldhl't~n Jl h?lIdn
1ll ,1Il ud, kVIIlIll>r knY':1 JII fJdernJ IJf hLI
\t,Jr ,le I I bJrn()1Il\or!!~1l "1111 modr.lm,1 Fn
,:,,1 "11 "rdllln~ .111''''' 'Jfd 1111 n) IlJ 1'3d,' for
f.l dnll,l , 'll1l) , r .tr ~l· r \11 1 fllr J1t1rJru11. och lur

IIllldr.lfIl,1 , 0111 ,1.trJ..,', ,11) '.ImhJl h roll D~
,,'111 11\ ....· f dl' lln" uppf.lllIlIll!! f<>rordJr .lit
\JlIlhdil"h h.1rn " 111,,,r~ bl R~' ut. ,.I Jlt IlJ.!J
hlfJlurdrn,J 1.,11' 1\ 'n ,lf"Jrl1"' IJ "ll.'n Ulluer
\ Ill .t\' J I n,.Ht' n
lkll lmdt' r'llkllln~ ,1\ ~ rk ... '\ t'rbJ1llhden
11Iltkl ,lfl'l1 l \) llO ·- ~ felr .~: 1100 111 , !th lnlp !\v

vartlare . I bttst~1 fall ar kvinnan b .
förva rvslive t några år for 3lt SedJ flo~~: r~Jn
re~ pJ JrbelslllJrkn.tdeJl för mdllSlr~tjalls"'
dtl. Denna kostnud utgö rs av en
'l~andJ
.. k
~
1
rea l one
mj)] De rJ .lId!\' !:\,nnliga IIldu.lnIJa nstesan nll1g Pd ca - procent per ar so h IllJllnen har ulle gjorl nagr:! langre yr!: .. avbort a från forvärvslivet. Ett kort liöln ..on.ar
, I t'-'
" . ,..
rvarvs3V_
b tI
t"lrutl Jllllld lgt som rnaJontdt'n av kvinno!ro meu or uar, or en relativt lik n kost
113 endlSt Jrl:>l'lad~ i tllli! lUI11I.'I1 . A l ' dl' l:,
(Se E konoml~k Dehatt nr 8 1977 F " ,nad.
l,r:m vafollS kostnaJer.} Men •om fo' ,orvarvs
Jren som undersökmngen omfattar var f6 r•.,. . .
.
r.arvslran_
\3(\ sfril n l-a ro n "nda 'l ~ ar I geno msllitl.
varon
att det överhuvudlag~t
.
'
..IIlnebar
,.
, Inte
b
l
~tfa kan tolka,. som att endast kl innor som
Jr mOJ Igt a tt återvanda 1111 yrke livet b
gjort relatIVt korl.! >rkesavb rott eller inga
den sall1hallSt'kol10111lska ko Inaden I ' I' hr
' .
II.' a den
yrkl',J' brott all fo rtsalter dll arbe ta I högre
prod u kfton som kVll1nan skulle ha åst dk
.
d
. I'
a Qnl.lId rar Resul tatet skIlj r Ig fran vad ,om
mil un er ~ 11 t IV om hon ald ng hade tagit
obsenerat I en Jl11enkJIlSk und .. rs6kning.
t e~et alt . lalllla hemma hos barnen. AJterEn b>!l denna h3de Vlt3 hlllOor i ald ersgrupnallvel med daght' ll1 och en oavbru ten yrkespi'n ~1 0 4 ~ ar yrke arhetat ungefär halva SItt
vnksamhel frams tår I delta perspektiv SOm
\u"\na h\ medan re ten agnJts dl hemarbek.
oer hort lonsam!.
gon kanske vd l in vånda mot detta reso,
m'mang genom al t p, peka att dCI råder brist
Effekler pil s:unhallsekonomin
p;l arbete oc h in k p. arbe tskraft i dag(llS
D~n for,tJ Illodellen för Imnnors forvan s·
Sverige. Om kVlll noma i stallet fo rt alle att
Jrnele medger JU mö d r,u ar hemma ho~ ~ina
arbt"la aven i högre åldra r skulle denna hn t
nlJbarn . Om den na modellm tl' skall bh ett
oka ytterligare _ Nytil lskott et av kVInnor
enonnt ,Jo,e n Illed ,Imhallets r<!surscr forut kulle enda I drabb,lS av arbetslöshe t. Detta
, Jl rer den JH dt' K\l1l110r som VIll 3tt'rvandil
resonemang haller inte . Det fin ns mle el! S3.
1111 yrK~ h\ t" t OckSd hdIsas valk om na IllI bak.l.
dan t s3moand me llan förvarvsfrekve ns och
De ,om hJ I ddr all ,mJ bJ rn b ~ho\" e r ,lna
arbt'tsloshet. VIS er!igen a r det sant att de
mödrar l hemmet borde I kon,ävensen,
so m har e tt säm re faste på arbetsmark naden
nJllJn odSJ \'3 rJ >af,kll t m3nJ 0 10 alt anock a lattare drabbil~ av arbetsloshe! och
,tJIIJ hmnor ,om drhe tJI I hemmet en tId .
Jd l a ar o ft ast kvinnorn a. Om kvi nnor verk·
For dll kOlllpen\t' rJ dem fÖf de omter I
ligen hade va lmöj lighe ter skulle de planera
} rke,rrJnrngen ,om upp,latt ,om en foljd av
~ in a liv me r med SIk te på att göra en larhets·
~ rkt',J\hrolkt borde ,.Idan.! kvlllno r o.: k,
fivl'l högt viudcrad Insa ls. Mellan 1903 och
g. 'Jr,k ll! goda \Idar.:utblldn mg.moj hgheJ 9 77 oboe fö rvarvsfrekvensen bland kVinttT For del bn \Jlmle \Md ,a all b,lrnt'ns
norna me llan 16 och 64 ar från 55 IIU 70
hehm d \ '10 mor I ',mabJrnsaren ba ra Jn prol·c nl. Arbetslösheten har mte okal. vare
\ dn,L , om ett ,"'p,kaJ for .ltl M ila kVlIlnor
If! bland man eller kVlllnor trot den starka
bdr l ett mon,ter ,om ba ra mt>dger yrkesokningen av förvarvs frekvensen. KVinnor
lerk,amhel I ungdomen och ,edan et! langl
skulle ha ve rkl ig valfrihet om de kunde påunder'» ,å,dlt 11\ I hemme t ,edan barnen
råkna en trygg barnomsorg I det fall de väyer
hItIII \u\na" Är el k()lhll~t om bmnor
o avbruten förvarvsverksllmhet och om de
mIt' lagar IJmnd 'III} rkl'\Jrhl"tt' under ,>mJtryggt kunde ta barnledigt några år I förvi .
barn-...tren n,1I Je let att de mtl' har n3j1on
nlOg om att va ra välkomna n Ilbaka efter
dlJn, dlt JtervanJJ eftl'r denna penods ,lut!
yrkesavbrottet. Kostnaden för della ar da att
D~ )JlllhJlhekonOll1hL. k ,tnducrna fo r
halka efte r några år I karnären. Denna kost,
) rke",~hrolll.'n utgor, Jel .. dV dl.'r omedel.
nad kan~kc m:mga kVinnor ar beredda all ta
I>lrd prvJukIIOn\borttJlkl, ,nl1l or"aka,> \
för ba rnen sk ul l. Al! de skulle vara beredda
Jlt bInnor Ink fOf\4f\'JrhelJr Dt'ltJ proalt ta ko~tnaden alt för all fram tid bh ute·
dUkllon,t"lortfJII kJIl kl' kompen era, d\ den
~ tångda fran arbe tsmarknaden vore all fran lO",!,> om k'innan gor I h"llllI1ct ,om ,makanna dem all fö rmåga art våga kostnader
t"lJ.rn\\;Jrd.,rl' \kn d.: lan!,hlktl)!J t'lIdrtana
och inl <ik ler mol varandra.
pJ k\tnnornJ> proJlIl.!ll)n,m",r- kan mte
Ltrr\J~J' J\ J"n m\Jh Je ~"r ,om \maharn,som ) J)l. genomfort lyde r dock p, alt
rn~~1l J I de-sJ modelle r be 'kriver wrk!Jghe-
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WllJIl

Är industrin speciell?

Kvinnliga industritjänstemän 35 - 64 år för-

Någon underSÖkning av yrkesavbroltens omfattning för andra d elar a~ ~rbe t sm~ rknad e n
~tl den so m gä ller mdustntJan steman har ald:
rig &iorls. En fördelnmg av andelen kvmnor I
arbetskraften i olIka åldersgrup~.e r vl3~ r dock
~n hdt annan bIld an den som g"lIer for in dustritjänstemännen . K Vill no rnas andel av
arbetskraften utgö r 43 .9 proce nt. (Kalla :
AKU åroll1edeltal 1977.) Skillnade n mellan
aldersgruppl'rna är mycket små. Andelen
kvinnor i arbt' tslivct dels fo r samtliga fö rvarvsarbetande , deh fö r i nt!u slr itjän~tel11än
illustreras I figure n. Siffrorna i figuren gäller J974 . Föritndringarna 1977 innebär samma mön ster men nagot högre siffror. Det
konstanta arbe tskraftstalet i åldersgrupperna
betyder intc att det ar samma kvinnor som
arbe tar hela livet. Frän en doktor,avhandling
I slatl lik av byråchefen Tor Erik~e n vid riksforsakringsvcrke t vet VI att 15 proce nt av de
kvinno r so m arbetadt! ett visst år int e hade
yrkl'sarbet3t året innan . Detta gäller för
kvinnor 50111 var 30. 35 e1J.:r 40 år. Vi vet
också all l S procent av 20-tlringarna oc h J':;
po-:cnl av 2S-åringarna som arbe tade ett ~~st
år slu tad ... Slit yrkesarbete nästa år. For 30-.
35 - och 40- ringarna var ~Iff-rorna 9 , 6 Tt'S'
pcktiw 5 procent. (Se To r Eriksen. En prognosmodell för dcn allmimna tlllaggspensiooeringen. Ribförs;ik nngsverket , Stockholm

delade efter antal år utan förvärvsarbete

1973.)

För alt kunna ut forma ,Jmhälkt på ett
sådan t sä tt at! de t leder till j:i mstältdh t' t

1960-1 974.

antal år

o
i -3

andel kvinnor
i procent

50

7- 9
10-12
13- 14

18
14
10
7
l

0 - 14

100

4- 6

Siffrorna visar att hälften av kvinnorna inte
alls har varit borta fran arbetsmarknaden
och att Ivå tredjedelar har varit borta högst
3 år.

ml'lIan män och kvinnor p det för 3l11h älls,
ekonornll1 mc, t effektiva satte t . måste vi
emelle rt id veta !l1l;ra 0111 kvinnors mot iv itU
att yrkesarbet a r1.'spek t.i v~ inte yrkesarbeta.
En vi ktigt område för samhallsforsk nlOgen
är all tati ' t,skt kartlägga kVlI1nors förvarvsverks:t mhet s~ tt över livslIden och alt ;;öka
för klaringJT l III d~l beleende som kan ob;,crveras. Är dct fortf,lfande antingen eller
Vil ka effekter har utbiIJntngsv~l . yrkesval.
famili<:pohtlk ol'h skattepolitik p.'l kvinnor;,
forvårvsfrekvr: fls"
Siv Gustafsson
procenlkvinnor
I arodsl"'rl

