
 

Nationalekonomiska institutionen 
Magisteruppsats 15 poäng 
 

 

 

 

 

 

DELTIDSARBETSLÖSHETEN 

I SVERIGE 
- EN STUDIE OM UTVECKLING OCH BESTÄMNINGSFAKTORER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Mersiha Hamzić 
Handledare:  Inga Persson och Mårten Wallette 
Framlagd:  2008-04-18 



2 

 

SAMMANFATTNING 
 
Undersysselsättning eller ofrivillig deltidsarbetslöshet är vanligt förekommande på 

arbetsmarknaden i Sverige idag. Liksom deltidsarbete domineras även ofrivillig 

deltidsarbetslöshet av kvinnor. Men även män är både deltidssysselsatta och ofrivilligt 

deltidsarbetslösa. Syfte med den här uppsatsen är att undersöka vilka grupper som är 

ofrivilligt deltidsarbetslösa samt hur fenomenet påverkas av arbetslöshetsersättningen.  

Data som används i uppsatsen är från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar 

samt statistik från Arbetsmarknadsverket. En individ är ofrivilligt deltidsarbetslös eller 

undersysselsatt om hon/han, p.g.a. arbetsmarknadsskäl, arbetar färre timmar än önskat. Båda 

könen inkluderas i analysen i den här uppsatsen. Ofrivilligt deltidsarbetslösa är en del av de 

deltidssysselsatta. För att uppnå en klarare bild rörande situationen på arbetsmarknaden 

analyseras båda grupperna. I den ekonometriska analysen används data från Statistiska 

centralbyråns arbetskraftsundersökningar för år 2002. Där studeras olika faktorer som enligt 

uppsatsens första del och enligt tidigare undersökningar kan tänkas ha en inverkan på 

ofrivillig deltidsarbetslöshet.  

Slutsatsen utifrån analyserna är att det finns olika faktorer, bl.a. åldersgrupp, anställningssätt, 

företagsstorlek, ursprungsland m.fl., som påverkar att en deltidssysselsatt blir undersysselsatt. 

Utifrån de ekonomiska teorierna kan även ett samband mellan deltidsarbetslöshet och 

arbetslöshetsersättningen finnas. För en fullständig slutsats krävs ytterligare undersökningar 

samt förbättrade mätningar av antalet ofrivilligt deltidsarbetslösa. 

 

Nyckelord: Ofrivilligt deltidsarbetslösa, deltidssysselsatta, arbetsutbud, 

arbetskraftsefterfrågan och arbetslöshetsersättning. 
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1. INLEDNING 

 

 

1.1 Bakgrund 

Arbetsmarknaderna i Europa inklusive i Sverige, har förändrats mycket under de senaste 

trettio åren. Från att vara industrisamhällen ser vi idag en allt större tillväxt av tjänstesektorn 

samtidigt som världsekonomin globaliseras allt mer och medför hårdare konkurrens samt 

förändrad efterfråga. Förändringarna har lett till en helt ny arbetsmarknad i Sverige, där det 

inte handlar bara om att ha arbete eller inte. Det har uppkommit nya sorters anställningar som 

är annorlunda från de som kom med industrialiseringen av Sverige, d.v.s. fasta 

heltidsanställningar.  

De nyuppkomna typerna av anställningar brukar kallas för atypiska arbeten. Atypiska arbeten 

är ett samlingsnamn för ett antal anställningsförhållanden som skiljer sig från det som under 

lång tid var normen, nämligen fast anställning på heltid. De två vanligaste formerna av 

atypiska arbeten är deltidsarbeten och tidsbegränsade eller tillfälliga arbeten.  

Deltidsarbeten har i Sverige vuxit fram i samband med välfärdssamhällets utveckling. 

Efterhand som de olika reformerna införts har arbetsmarknadsdeltagandet, speciellt bland 

kvinnor, ökat. Arbetsmarknadsreformer som t.ex. den betalda föräldraledigheten, förkortad 

arbetstid för småbarnsföräldrar, rätt till studieledighet m.m. har bidragit till en ökning av 

deltidsarbetet. Både utbud och efterfrågan på arbetskraft har påverkat deltidsarbetets 

utveckling, där delar av arbetskraften inte utnyttjas till fullo samtidigt som det kan finnas brist 

på personal. Att atypiska arbeten har vuxit fram behöver inte betraktas som något negativt. 

Deltidsarbete har för mer än 50 år sedan, när kvinnor inte var en del av arbetsmarknaden, varit 

deras möjlighet att träda in på arbetsmarknaden. Ännu idag står kvinnor för större delen av de 

deltidssysselsatta, såväl de frivilliga som de ofrivilliga. Därmed anknyter deltidsarbetslöshet 

också till jämställdhetsfrågor.   
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På den svenska arbetsmarknaden är långa deltider väl etablerade och väl reglerade sedan 

länge. Både för kvinnor och för män kan deltidsarbete eller tillfälligt arbete vara en väg in på 

arbetsmarknaden och ett steg närmare heltidsanställning. Ur det perspektivet är uppkomsten 

av de atypiska arbetena en positiv utveckling. Det finns en grupp bland de deltidsanställda 

som är nöjda med sin arbetstid och inte kan eller vill arbeta mer. För dem utgör det att kunna 

arbeta deltid en förutsättning för att överhuvudtaget kunna vara en del av arbetsmarknaden. 

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar (AKU) arbetade år 2006, 

996 700 människor, i genomsnitt per månad1, mindre än 35 timmar per vecka (vilket anses 

vara deltidsarbete).  Bland de deltidssysselsatta finns en grupp, en mindre andel, som skulle 

vilja arbeta mer men inte kan det p.g.a. arbetsmarknadsskäl. De kallas för ofrivilligt 

deltidsarbetslösa. Det är främst den ofrivilliga deltidsarbetslösheten som kan utgöra ett 

problem från välfärdssynpunkt och därför bör minskas. Ofrivilligt deltidsarbete kan för en del 

innebära en långvarig, oönskad arbetssituation med risk för inlåsning. Enligt SCB:s statistik 

var 260 500 ofrivilligt deltidsarbetslösa under år 2006.  

De som arbetar deltid, oavsett om det är frivilligt eller ofrivilligt, ingår i gruppen sysselsatta 

och räknas därmed inte in i gruppen arbetslösa. Utredningar, forskning, politiska förslag och 

åtgärder handlar vanligtvis om de heltidsarbetslösa och lämnar oftast deltidsarbetslösa utanför 

trots att ersättning till deltidsarbetslösa år 2004 stod för ungefär en fjärdedel av all 

arbetslöshetsersättning.2 Att begreppet ofrivilligt deltidsarbetslösa definieras olika i olika 

organisationer försvårar min analys och gör det svårare att jämföra mellan olika datakällor. 

Fokus i den här uppsatsen läggs främst på gruppen ofrivilligt deltidsarbetslösa p.g.a. 

arbetsmarknadsskäl, samtidigt som det läggs stor vikt vid att belysa sambandet mellan 

ofrivillig deltidsarbetslöshet och arbetslöshetsersättning. För att skapa en helhetsbild 

analyseras också de deltidssysselsatta. Ofrivillig deltidsarbetslöshet är kostsamt för staten 

samtidigt som det kan orsaka sämre levnadsvillkor på den individuella nivån. Det är därför 

viktigt att försöka kartlägga vilka som är ofrivilligt deltidsarbetslösa samt vilka 

bakomliggande faktorer som påverkar ofrivillig deltidsarbetslöshet. En del av de ofrivilligt 

deltidsarbetslösa uppbär arbetslöshetsersättning, vilket enligt några ekonomiska teorier kan 

förmodas påverka längden på deltidsarbetslösheten. Därför är det även viktigt att försöka 

                                                             
1 Alla tal från SCB och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) är i genomsnitt per månad.  
2 Enligt Inspektionen för arbetslöshetsersättningen (IAF) och AMS:s uppskattningar uppgick arbetslöshetsersättning till de deltidsarbetslösa 
och timanställda år 2004 till 8,3 miljarder kronor vilket är en miljard mer jämfört med år 2000 (IAF, Arbetslöshetsersättning till 
deltidsarbetslösa, 2006). 
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kartlägga hur arbetslöshetsersättningen i Sverige påverkar den ofrivilliga 

deltidsarbetslösheten.  

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att  analysera fenomenet ofrivillig deltidsarbetslöshet, vilka de 

ofrivilligt deltidsarbetslösa är och vilka faktorer som påverkar att fenomenet uppstår. 

Uppsatsen antar ett helhetsperspektiv och behandlar även arbetslöshetsersättningen och hur 

denna kan tänkas påverka den ofrivilliga deltidsarbetslösheten.   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.3 Avgränsningar             

Uppsatsen fokuserar på ofrivilligt deltidsarbetslösa. Men på grund av att ofrivilligt 

deltidsarbetslösa utgör en del av gruppen deltidssysselsatta kommer, för att uppnå en tydligare 

bild och bättre analys, båda grupperna att behandlas genom hela uppsatsen.  

Den tidsperiod som studien omfattar är 1987-2006, eftersom uppgifter om ofrivilligt 

deltidsarbetslösa finns i Arbetskraftsundersökningarna först fr.o.m. 1987.  Statistik som finns 

tillgänglig från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) omfattar perioden 1992-2006 och analysen 

av dessa data kommer att ligga inom den perioden. 

 

1.4 Metod och data 

Den inledande och beskrivande delen av uppsatsen baseras på officiell statistik från Statistiska 

centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningar (AKU) samt bearbetningar av denna. SCB 

utför AKU-mätningar sedan 1993 för alla veckor under året (innan var det två veckor varje 

månad). Resultat från AKU är skattningar baserade på ett urval av Sveriges befolkning i 

åldrarna 16-64 år. Uppsatsen baseras även på administrativ statistik från 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Arbetsförmedlingen lagrar uppgifter om inskrivna 

arbetssökande i en databas som uppdateras varje vardag.  
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I den empiriska undersökningen används individdata från SCB:s AKU för att med hjälp av 

ekonometrisk analys skapa en sannolikhetsmodell. Syftet med denna modell är att den ska ge 

en bild över faktorer som påverkar att en deltidssysselsatt individ blir undersysselsatt eller 

ofrivillig deltidsarbetslöshet.  

 

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer en beskrivning av definitioner som är relevanta för 

uppsatsen. Där presenteras de två huvudsakliga datakällorna och deras definitioner av 

deltidsarbetande och deltidsarbetslösa samt undersysselsatta eller ofrivilligt deltidsarbetslösa. 

I kapitel tre presenteras kort den statistik som finns. Deltidsarbetslöshet sätts in i ett bredare 

perspektiv och delas in i frivillig och ofrivillig deltidsarbetslöshet. Därefter följer en bred 

beskrivning av hur deltidsarbetslösheten har utvecklats över tiden. Kapitel fyra presenterar 

ekonomiska teorier som syftar till att förklara varför deltidsarbetslöshet uppstår och vilka 

faktorer som påverkar den. Här tas också några av de offentliga ingripanden som kan tänkas 

påverka ofrivillig deltidsarbetslöshet upp. Kapitel fem är en beskrivning av 

arbetslöshetsförsäkringen, där tyngdpunkten ligger på de bestämmelser som gäller för 

deltidsarbetslösa, och följs av kapitel sex som djupare analyserar SCB:s statistik rörande 

undersysselsatta och försöker kartlägga vilka de ofrivilligt deltidsarbetslösa är enligt denna 

källa. I detta kapitel sker en fördjupning där demografiska och sektorsvisa skillnader utreds. I 

kapitel sju utförs samma analys som i föregående kapitel men statistik från AMS används 

istället. Data presenteras på samma sätt som data i föregående kapitel för att lättare kunna 

jämföra och dra slutsatser. Kapitel åtta är en empirisk undersökning och resultat från 

ekonometriska analyser presenteras i detta kapitel. Datamaterialet som används är individdata 

från SCB:s AKU. Det sista kapitlet består av en sammanfattning av resultaten samt diskussion 

och slutsatser. 
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2. DEFINITION AV DELTIDSARBETANDE OCH 

DELTIDSARBETSLÖSA 

 
 
De atypiska arbetena har i de flesta europeiska länder, sedan början av 1980-talet, ökat både i 

absoluta och relativa tal (Persson 1997, sid. 251). Atypiska arbeten skiljer sig på något sätt 

från de traditionella arbetsformerna vilket gör att under de atypiska arbetena faller: 

egenföretagare, deltidsarbete samt olika former av tidsbegränsat arbete (projektanställning, 

provanställning, vikariat och liknande). Av de atypiska arbetena är det mest de tillfälliga 

arbetena och deltidsarbetena som diskuterats. Det som jag kommer att fokusera på i mitt 

arbete är deltidsarbete och ofrivillig deltidsarbetslöshet. 

Det finns två typer av datakällor vilka mäter och definierar antalet deltidsarbetslösa på olika 

sätt, nämligen Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsmarknadsverket (AMV). Båda två 

källorna används i uppsatsen eftersom de visar olika utveckling av antalet deltidsarbetslösa. 

SCB ansvarar för den officiella arbetsmarknadsstatistiken där underlaget för statistiken utgörs 

av AKU som genomförs varje vecka under året. Som Deltidsarbetande klassificeras i SCB:s 

mätningar de personer som har en kortare arbetstid än 35 timmar per vecka. De delas upp i två 

grupper: Kort deltid som är 1-19 timmars arbete per vecka och Lång deltid som är 20-35 

timmar (DELTA-utredningen 1999, sid118). Statistiskt underlag om deltidsarbetande går 

tillbaka till 1987. Deltidsarbetande som uppger att de vill arbeta fler timmar än vad 

arbetsgivaren erbjuder benämns i SCB:s mätningar Deltidsarbetslösa eller Deltidsarbetande 

på grund av arbetsmarknadsskäl (DELTA-utredningen 1999, sid118). Den önskade 

arbetstiden måste inte vara heltid. I SCB:s officiella redovisning av data använder de 

begreppet Undersysselsatta för personer som av arbetsmarknadsskäl arbetar mindre än de 

skulle vilja göra (AKU-Definitioner 1987-mars 2005). Således kan man säga att de här tre 

begreppen används som synonymer. 

Först 1987 började SCB registrera de som arbetade deltid men uppgav att de vill arbeta mer, 

men det inkluderade alla sysselsatta oberoende av normalarbetstid. Från 1990 började de 



10 

 

skilja mellan de som är deltidsarbetslösa eller undersysselsatta och de som arbetar deltid 

(DELTA-utredningen 1999, sid123). Begreppet Undersysselsatta omfattade, i perioden 1987- 

mars 2005, de som av arbetsmarknadsskäl arbetat mindre än de skulle vilja göra (AKU-

Definitioner 1987-mars 2005). I april 2005 infördes en ny, EU-anpassad AKU. Därmed 

ändrade definitionen Undersysselsatta innebörd. Från och med april 2005 omfattar 

definitionen av Undersysselsatta de personer som är sysselsatta men som skulle vilja arbeta 

mer och som hade kunnat börja arbeta mer under referensveckan eller inom 14 dagar från 

referensveckans slut (AKU-Definitioner fr.o.m. april 2005). Det som skiljer den nya 

definitionen från den gamla är att fr.o.m. april 2005 kan undersysselsatta även vara 

heltidsanställda men vilja arbeta flera timmar. I den här uppsatsen kommer begreppen 

undersysselsatta och ofrivilligt deltidsarbetslösa att användas som synonyma begrepp och 

omfatta de personer som arbetar deltid p.g.a. arbetsmarknadsskäl. I AKU ingår ingen fråga 

om arbetslöshetsersättning. 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) är den andra källan som mäter deltidsarbetslösa. De 

registrerar uppgifter som AMV behöver för att kunna ge service till deltidsarbetslösa och för 

att kunna utöva kontroll av ersättningsvillkoren. Enligt AMS mäter begreppet 

Deltidsarbetslösa arbetslöshet, vilket skiljer sig från SCB där begreppet mäter sysselsättning. 

Deltidsarbetslösa definieras som de som har ett arbete men arbetar mindre än de skulle vilja 

göra. Den andra skillnaden är att AMV:s deltidsarbetslösa som uppfyller villkoren i 

arbetslöshetsförsäkringen har rätt till ersättning för den tid som de inte arbetar (Definitioner 

inom AMV:s statistik, 2007). I AMS:s statistik delas de deltidsarbetslösa in i två grupper. Den 

ena gruppen är deltidsarbetslösa med schemalagd arbetstid. Den andra gruppen är 

deltidsarbetslösa med tillfälligt arbete. Ytterligare en skillnad är att AMV:s statistik omfattar 

så gott som enbart de som är inskrivna vid arbetsförmedlingen och är de arbetslösa som får 

ersättning från arbetslöshetskassan. Det är således endast en liten grupp av de deltidsarbetande 

och en del av de deltidsarbetslösa, såsom de definieras av SCB. Därför kan AMS 

deltidsarbetslösa inte användas som ett mått på det totala antalet deltidsarbetslösa i landet. 

Deltidsarbetslösa som är arbetssökande vid arbetsförmedlingen finns registrerade från 1990 

(DELTA-utredningen 1999, sid123). 
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3. DELTIDSARBETE OCH DELTIDSARBETSLÖSHET  

– DEN ÖVERGRIPANDE BILDEN 

 

 

År 1965 arbetade en halv miljon människor i Sverige deltid. Antalet deltidssysselsatta ökade 

snabbt och år 1980 var siffran en miljon (DELTA-utredningen 1999, sid 9). 1990-talets 

lågkonjunktur har dominerats av omstruktureringar inom både den offentliga och privata 

sektorn och detta har lett till att de atypiska anställningarna har ökat. De skattningar som har 

gjorts visar att cirka en tredjedel av alla sysselsatta har någon form av atypisk anställning 

(DELTA - utredningen 1999, sid 36).  

I mitten av 1990-talet låg Sverige på en andraplats vad gäller andelen de som var 

deltidsanställda och på en femte plats vad gäller andelen ofrivilligt deltidsanställda, jämfört 

med resten av EU (Persson 1997, s.278). År 2002 var 21,4% deltidssysselsatta (HELA-

projektet 2005:6, s. 60) av alla sysselsatta i Sverige, vilket utgjorde tredje platsen i EU. 

Samma år låg Sverige, även i fråga om ofrivillig deltidsarbetslöshet, på tredje plats, med 

22,4% ofrivilligt deltidssysselsatta av den totala deltidssysselsättningen (HELA-projektet 

2005:6, s. 60). 

De tillfälliga anställningarna har ökat under perioden 1987-1998 medan deltidsanställningarna 

har minskat från 1994 till 2000 när de började öka igen. Följaktligen är det viktigt att ha i 

åtanke att deltids- och tillfälliga anställningar överlappar varandra i den bemärkelsen att cirka 

20 procent av de deltidsanställda har en tillfällig anställning. Det finns ett samband mellan de 

två anställningsformerna där den deltidsanställdes arbetstider anpassas till en ojämn efterfråga 

medan den tillfälliga anställningen innebär att arbetsgivaren har tillgång till arbetskraft när 

den behövs. På så sätt har de deltidsanställda i viss mån samma funktion som de tillfälligt 

anställda. 

 
 
 



12 

 

Figur 3.1  Sysselsatta 1-34 timmar och undersysselsatta, tusental, 1987-2006 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättning och arbetslöshet 1976-2004 och AKU grundtabeller 2005 och 
2006. År 2005 infördes en ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Därför är resultaten för 2005 och 
2006 inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. 

 

Figur 3.1 illustrerar hur antalet deltidssysselsatta, d.v.s. de som har arbetat mindre än 35 

timmar per vecka, har utvecklats under perioden 1987-2006. Antalet sysselsatta som har 

arbetat 1-34 timmar per vecka har sedan 1987, när det låg på 1 086 000 personer, minskat 

stegvis och var som lägst 894 000 år 2000. Efter 2000 har antalet deltidssysselsatta ökat 

successivt.3 År 2006 var 996 700 personer deltidssysselsatta.4  

I figuren visas även att antalet ofrivilligt deltidsarbetslösa eller undersysselsatta minskat från 

1987 till 1989 när det fanns 169 000 undersysselsatta personer i Sverige. Undersysselsatta 

definieras i perioden 1987-2004 av SCB som de personer som är deltidssysselsatta men 

arbetar mindre än de skulle vilja göra p.g.a. arbetsmarknadsskäl. I perioden 1990-1995 ökade 

antalet undersysselsatta kraftigt och uppnådde 1995 sin högsta nivå på 360 000, sedan 

mätningarna av undersysselsatta infördes. Från 1996 och fram till 2003 har antalet 

undersysselsatta minskat successivt.  I AKU-mätningar 1998 svarade en tredjedel av de 

tillfrågade deltidsarbetande att de skulle vilja ha mer arbetstid vilket var en fördubbling 

                                                             
3 Underliggande data som används i det här kapitlet för perioden 1987-2004 är hämtad från: www.scb.se (2007-11-05) Sysselsättning och 
arbetslöshet 1976-2004. Data presenteras också i Appendix: A1 och A2. 
4 Underliggande data som används i det här kapitlet för år 2005 och 2006 är hämtad från www.scb.se (2007-11-04) Grundtabeller, årsdata 
(AKU) 2005 och Grundtabeller, årsdata (AKU)2006. Data presenteras också i Appendix: A1 och A2. 
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jämfört med 1990 (DELTA-utredningen 1999, sid. 129). År 2003 och 2004 har antalet 

undersysselsatta ökat jämfört med de föregående åren och låg 2004 på 264 000 personer.   

SCB har, för att anpassa AKU-mätningar till EU, i maj 2005, ändrat definitionen av 

undersysselsatta, vilket medför att resultaten för 2005 och 2006 inte är helt jämförbara med de 

tidigare undersökningarna.  Från och med april 2005 omfattar definitionen av undersysselsatta 

de personer som är sysselsatta men som arbetar mindre än de skulle vilja göra. Detta innebär 

att det till skillnad från tidigare undersökningar också kan vara personer som arbetar heltid. År 

2006 var 260 500 personer undersysselsatta och det går inte att utifrån AKU-mätningar 

avgöra hur stor andel av dem som arbetar deltid. Vi kan inte heller dra någon slutsats om hur 

stor andel av de deltidssysselsatta som är undersysselsatta. Detta begränsar min analys till 

perioden 1987-2004 när jämförelse av antal och andel undersysselsatta utförs. 

 
Tabell 3.1 Sysselsatta fördelade efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden och 
Undersysselsatta, 1987-2006, 1000-tal 
År 

1-19 
tim. 

20-34 
tim. 

1-34 
tim. 

Totalt antal 
sysselsatta 

Undersysselsatta 

1987
a
 178 908 1086 4316 219 

1988 173 896 1068 4375 180 

1989 173 882 1055 4442 169 

1990 174 869 1043 4485 192 

1991 174 857 1032 4396 251 

1992 179 837 1016 4209 299 

1993 178 809 987 3964 337 

1994 187 791 978 3928 358 

1995 189 779 968 3986 360 

1996 188 745 933 3963 354 

1997 186 717 904 3922 347 

1998 182 713 895 3979 321 

1999 186 710 896 4068 294 

2000 193 702 894 4159 264 

2001 201 701 902 4239 248 

2002 203 707 910 4244 235 

2003 209 709 919 4234 237 

2004 222 720 942 4213 264 

2005 207,4 778,9 986,3 4262,6 247,6
b
 

2006 205,6 791,1 996,7 4340,6 260,5 
a Skattningarna för 1987-1992 har reviderats med hänsyn tagen till de förändringar som genomförts i AKU 
fr.o.m. 1993. 
b Resultaten för 2005 och 2006 är, p.g.a. ändrad definition, inte helt jämförbara med de tidigare 
undersökningarna.  
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna. 
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I tabell 3.1 presenteras de sysselsatta efter antalet timmar de arbetar per vecka, totalt antal 

sysselsatta samt undersysselsatta i perioden 1987-2006. Tabellen visar att antalet som har 

arbetat mindre än 20 timmar per vecka har varierat genom åren, men legat på mellan en 

fjärdedel och en femtedel av de deltidsanställda. Detta innebär att de flesta deltidsanställda 

arbetar mer än 20 timmar per vecka. Om man jämför med dem som arbetar mer än 35 timmar 

per vecka så kan man se att omkring en fjärdedel av alla sysselsatta arbetar mindre än 35 

timmar per vecka.  

Vidare presenteras i tabell 3.1 att från 1987 till 1990 ville bara en femtedel av de 

deltidssysselsatta arbeta mer, vilket innebär att cirka fyra av fem deltidssysselsatta var nöjda 

med sin arbetstid. Men sedan 1991 och fram till 1997 har antalet undersysselsatta ökat 

samtidigt som antalet deltidssysselsatta har minskat vilket medför att 1998 ville ungefär en 

tredjedel av samtliga deltidssysselsatta arbeta fler timmar. Antalet deltidssysselsatta har ökat 

successivt sedan 2000 medan antalet undersysselsatta har minskat fram till 2003 när det 

började öka igen. År 2004 var 264 000 av de 942 000 deltidssysselsatta inte nöjda med antalet 

timmar de arbetade. Det som framgår tydligt av tabellen är att det är en mindre del av de 

deltidssysselsatta som är ofrivilligt deltidsarbetslösa och skulle vilja arbeta fler timmar. 

Undersysselsatta år 2005 och 2006 kan, som tidigare förklarats, inte jämföras med de 

deltidssysselsatta under samma period eller med de undersysselsatta under tidigare perioder. 

Statistik om antal deltidsarbetslösa som AMS samlar in och uppdaterar varje vardag, genom 

arbetsförmedlingarna i landet, visar en annorlunda utveckling. Enligt denna källa har antalet 

deltidsarbetslösa, både män och kvinnor, minskat för nästan varje år sedan 1995. 

Varken regeringen eller AMS använder den officiella arbetsmarknadsstatistiken över 

deltidsarbetslöshet när de formulerar sina mål för arbetslöshet och sysselsättning. 

Deltidsarbetslösa räknas inte in i statistiken över öppet arbetslösa. Detta medför att 

deltidsarbetslösheten inte ingår i regeringens mål om att den öppna arbetslösheten ska minska. 

Regeringen har dock genom budgetpropositioner och regleringsbrev för AMV tydligt 

markerat att deltidsarbetslösheten bör minska. För att uppnå målet har regeringen satsat 150 

miljoner kronor på ett projekt (HELA-projektet 2005), för perioden 2003-2005, och gett 

Arbetsmiljöverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Jämställdhetsombudsmannen, Svenska ESF-

rådet och Arbetslivsinstitutet i uppdrag att påverka de faktorer och förhållanden som hindrar 

ofrivilligt deltidsarbetslösa att få önskad arbetstid.    
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4. VARFÖR DELTIDSARBETSLÖSHET?   

     TEORETISK BAKGRUND  

 
 

Data som presenterats i föregående kapitel tyder på att den största delen av de 

deltidssysselsatta är nöjda med sin arbetstid, men att det ändå finns en ofrivillig 

deltidsarbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden. För att kunna analysera 

bestämningsfaktorerna bakom uppkomsten av ofrivillig deltidsarbetslöshet eller 

undersysselsättning, utgår jag från modeller som förklarar utbudet och efterfrågan på 

arbetskraft.  

Arbetsutbud och arbetsefterfrågan är bland de viktigaste faktorer som avgör hur många som 

kommer att vara sysselsatta och arbetslösa i ett land. Andra viktiga faktorer är offentliga 

ingripanden och olika avtal mellan parterna på arbetsmarknaden. 

 

4.1 Arbetsutbud 

Arbetsutbudsteori analyserar vilka faktorer som påverkar valet att tillhöra arbetskraften samt, 

givet detta, antalet timmar individen väljer att arbeta. Arbetsutbud beskrivs ofta som 

individens val mellan fritid och arbete. Med arbete är det underförstått att det sker på 

marknaden och genom att välja att delta på arbetsmarknaden blir man en del av det totala 

arbetsutbudet. Val mellan arbete och fritid är inte de enda faktorer som styr arbetsutbud men 

den neoklassiska modellen arbete - fritid (Borjas 2005, kapitel 2) används ofta av ekonomer 

för att förklara arbetsutbud. Individer försöker maximera sin nytta genom att konsumera både 

varor och fritid. Denna modell förklarar hur valet mellan arbete och fritid bestäms och hur 

olika ekonomiska faktorer, regeringsbeslut och reformer kan påverka arbetsutbudet. Den 

kombination av fritid och arbete som ger högsta möjliga nyttonivå väljs.  
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Nyttofunktionen kan formellt skrivas som: 

max U=f(C, L) 

där U mäter nyttan och ju högre U desto mer nöjd är individen. C och L står för konsumtion 

respektive fritid. Konsumtion står för antal timmar som läggs på marknadsarbete där fler 

arbetstimmar innebär mer konsumtion genom att individen tjänar mer pengar och på så sätt 

kan konsumera mer. Förutom preferenser är även tids- och budgetrestriktion 

bestämningsfaktorer bakom individens arbetsutbud.   

Konsumtion av varor och fritid begränsas av den tid och de inkomster individen har. 

Tidsrestriktionen kan skrivas som: 

T = L + h 

Där T är den totala tillgängliga tiden5 som individen har. L står som tidigare för fritid och h är 

antalet timmar som läggs på arbete eller s.k. tid i marknadsarbete.  

Förutom tidsrestriktion finns det även en budgetrestriktion som är den disponibla inkomsten. 

Budgetrestriktionen kan skrivas som: 

C = wh + V 

C är som innan konsumtion medan V är en icke arbetsinkomst, d.v.s. en inkomst som är 

oberoende av antalet timmar i marknadsarbete. W är timlön och genom att arbeta fler timmar 

kan inkomsten ökas. Enligt teorin spelar timlönen en avgörande roll i individens beslut om 

arbetsutbud.  

För att se hur beslut om antalet timmar som läggs på fritid bestäms, läggs tids- och 

budgetrestriktionen samman och vi får: C = w (T-L) + V eller C = (wT+V) – wL6. 

Konsumtion finansieras med inkomster och varje timme spenderad på fritid har ett pris, en 

alternativkostad, som är lika med timlönen, w.  Denna ekvation kallas budgetlinjen och 

illustreras i figur 4.1. Budgetlinjen visar konsumtions- och fritidskombinationer som är 

möjliga medan indifferenskurvan, som också är illustrerad i figur 4.1, förklarar hur olika 

kombinationer av fritid och konsumtion påverkar nyttan, d.v.s. vilken nyttonivå individen 

                                                             
5 Med totalt antal timmar menas de timmar individen inte sover och de kan fördelas bara på fritid och arbete. I denna restriktion bortser 
man också från hushållssektorn. 
6 För en utförlig förklaring av hur man får den slutliga ekvationen se Borjas (2005), kapitel 2. 
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hamnar på. Beslutet om att arbeta eller inte grundas på ”terms of trade” d.v.s. om det lönar sig 

att ge upp fritid för arbete och därmed konsumtion. Enligt den neoklassiska arbetsutbudsteorin 

maximeras nytta beroende på budgetrestriktion. Timlönen som erbjuds på marknaden jämförs 

med reservationslönen7 individen har när hon väljer att arbeta samt antalet timmar hon lägger 

på marknadsarbete. Individen börjar arbeta först då den timlön som hon kan få på 

arbetsmarknaden är högre än hennes reservationslön.  

I figur 4.1 illustreras individens valmöjligheter givet en budgetrestriktion. Lutningen på 

budgetrestriktionen är – w och återspeglar timlönen på marknaden. T är den totala tillgängliga 

tiden och om valet att lägga all tid på fritid görs, kommer punkt E på budgetrestriktionen att 

uppnås. I denna punkt förfogas över inkomst V, som inte beror på arbete. Om individen är 

villig att ge upp en fritidstimme, flyttar hon sig uppåt på budgetlinjen från punkt E mot punkt 

C. I utbyte får hon w inkomst per arbetad timme att spendera på konsumtion.  

Figur 4.1 Budget- och tidsrestriktion 

 

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Källa: Borjas 2005, kapitel 2. 

                                                             
7 Definieras i Bosworth m fl. (1996) som den minimumlön som krävs för att individen ska träda in på arbetsmarknaden. 
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Men om individen är rationell, vill arbeta samt om arbetsmarknaden tillåter det då väljer hon 

att maximera sin nytta givet budgetrestriktionen och väljer den högsta möjliga nyttonivå hon 

kan uppnå. Punkt H, som är tangeringspunkt mellan indifferenskurvan och 

budgetrestriktionen, uppnås i så fall. Vid det tillfället har individen valt att arbeta ha timmar 

(förutsättningen är att hon kan välja fritt antalet timmar hon vill lägga på arbete) och             

(T – ha )= la timmar spenderas på fritid. Men det kan vara så att antalet arbetstimmar som är 

tillgängliga på arbetsmarknaden är färre än det önskade antalet för att högsta möjliga 

nyttonivå ska kunna uppnås.  

Det optimala valet av arbetstimmar beror på lönen som erbjuds på marknaden, tillgängliga 

arbetstimmar, individens reservationslön, icke-arbetsinkomsten V och på individens 

preferenser. Antalet timmar som väljs att lägga på arbete beror även på vilken period i livet 

den som arbetar befinner sig i, d.v.s. livscykel, och den lön som denne får i perioden den 

befinner sig i. Faktorer som löneutveckling, anställningsskydd och försäkringar kan också 

påverka valet av arbetstimmar. 

I verkligheten är det så att det inte alltid är möjligt att välja antalet arbetstimmar. Incitament 

att vilja arbeta och därmed utbudet av arbetskraft kan även påverkas av 

arbetslöshetsförsäkringen.  I AKU ställer man frågan till de undersysselsatta ” Har du gjort 

något för att få fler arbetstimmar?” Förväntningarna är (Wallette, 2007 sid. 11f.) att de som är 

undersysselsatta försöker öka antalet timmar de arbetar, men anmärkningsvärt är att enligt 

undersökningar under perioden 1996-2003, har en av fem inte försökt förbättra sin 

arbetssituation genom att öka antalet arbetstimmar. Bland män är det 33 % och bland kvinnor 

är det 18 % . Enligt stencilen kan det spekuleras om många olika orsaker till detta men några 

förklaringar kan vara: modfällda arbetare, arbetare som hoppas på att den arbetsgivare som de 

har ska erbjuda fler arbetstimmar men också utformningen av det 

arbetslöshetsersättningssystem som finns i Sverige. Att en undersysselsatt under längre 

tidsperiod kan uppbära ersättning för de timmar denne inte arbetar kan leda till att han/hon 

fastnar i positionen eftersom han/hon inte tjänar mycket mer på att arbeta fler timmar. På det 

sättet kan arbetslöshetsersättningen tänkas skapa incitament att vilja vara undersysselsatt 

längre, än vad som annars skulle vara fallet. 

Låt oss anta i figur 4.2 att arbetslöshetsförsäkring finns och är tillgänglig eftersom arbetstiden 

p.g.a. arbetsmarknadsskäl har minskat jämfört med figur 4.1 där vi antog att heltiden var 
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tillgänglig. Istället för den ofrivilligt förlorade arbetstiden uppbär individen 

arbetslöshetsersättning.  

Figur 4.2 Förändring i nyttan när arbetstiden förändras samt när individen får 

arbetslöshetsersättning  

 

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Källa: Av författaren konstruerad figur. 

 

Individens önskade arbetstid är ha men den tillgängliga arbetstid som finns är nu enbart hb. 

Utan någon ersättning skulle punkt M i figuren och en nyttonivå Uo uppnås, vilket är lägre 

jämfört med nyttonivå U1 där individen befann sig innan, när ha antalet (heltid) timmar var 

möjligt. I punkt M skulle fler fritidstimmar fås, jämfört med punkt H, men lägre konsumtion 

p.g.a. minskade inkomster. Om rätten till arbetslöshetsersättning för de arbetstimmar som 

förlorats däremot skulle finnas, kan t.ex. punkt N i figuren uppnås. Ersättningen per timme är 

lägre än marknadslönen, och kan vara upp till 80 %. Den nya punkten ligger på U2 vilket är en 
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högre nyttonivå jämfört med både punkt H där heltid var tillgängligt men också jämfört med 

punkt M där deltid utan rätt till arbetslöshetsersättning fanns. Att individen befinner sig på en 

högre nyttonivå trots att konsumtionen Cc är lägre än den ursprungliga konsumtion Ca beror 

på att hon har fler lediga timmar nu.  

Teoretiskt är det möjligt att ett icke-arbetsinkomsttillskott, i det här fallet 

deltidsarbetslöshetsersättning, kan ge högre nyttonivå. Arbetslöshetsersättningen är en 

omställningsförsäkring mellan arbete och arbete eller mellan studier och arbete. Men för dem 

som arbetar deltid kan ersättningen fungera som en inkomstutfyllnad, antingen för att 

arbetsmarknaden inte ger möjlighet till arbete i önskad utsträckning eller för att individen 

uppnår högre nytta genom att arbeta deltid och uppbära ersättning för resten av timmarna. 

 

4.1.1 Job Search Theory 

På arbetsmarknaden erbjuds det olika lön för samma arbete där företagen betalar olika till lika 

utförda arbetsuppgifter. Enligt Job Search Theory (Borjas 2005, kapitel 13) uppmuntrar denna 

kunskap en arbetslös att leta efter ett företag som kommer att ge högre lön trots att ett 

arbetserbjudande redan finns. Sökprocessen innebär, enligt teorin, investering i 

humankapitalet genom att denne som söker investerar i information om tillgängliga arbeten 

och lönenivåer. Kostnaden som den sökande har lagt ned på att hitta ett bättre betalt arbete 

förväntas fås tillbaka genom att ett arbete med högre avkastning hittas. Om sökaktiviteter 

hade varit utan kostnad skulle de pågå länge. Men eftersom sökaktiviteter är sammankopplade 

med sökkostnader begränsar de den arbetssökande i letandet efter den högsta timlön som är 

möjlig att uppnå. Det finns alltså en alternativkostnad till att söka arbete där ju längre tid den 

arbetssökande söker arbete desto större chans att få högre lön. Samtidigt leder längre söktid 

till högre sökkostnader.  

Ett samband finns även mellan den lön som den sökande begär, den så kallade 

acceptanslönen, och längden av arbetslösheten. Acceptanslönen bestäms av marginalintäkten 

och marginalkostnaden men också av individens preferenser. Enligt teorin kommer 

arbetslösheten att vara längre för de som ställer högre krav på lön och det finns en positiv 

korrelation mellan ersättningsnivå och längden på arbetslösheten. En stor del av sökkostnaden 

är den alternativa kostnad den sökande har när denne tackar nej till ett arbete och fortsätter 

söka. Arbetslöshetsförsäkring kompenserar den som inte arbetar men är aktivt arbetssökande. 
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Enligt denna teori leder högre ersättning till lägre sökkostnader, vilket förlänger söktiden. 

Marginalkostnaden för att söka arbete sänks när arbetslöshetsersättning finns. 

Vi kan se i figur 4.3 att när marginalkostnaden för sökaktivitet sänks från MC0 till MC1, så 

förlängs söktiden från D0 till D1. 

 

Figur 4.3 Ökning i arbetslöshetsersättning/förmån 

          

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Källa: Borjas 2005, sidan 492. 

Arbetslöshetsersättning påverkar arbetsmarknaden genom att den leder till längre 

arbetslöshetsperioder, höjer det relativa arbetslöshetstalet och leder till högre lön efter 

arbetslösheten. Studier gjorda i USA har visat att när ersättningen upphör ökar 

sökkostnaderna samtidigt som den sökande sänker sin begärda lön och därmed förbättras 

chansen att få ett arbete betydligt (Borjas 2005, sid. 495). 
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4.1.2 Offentliga ingripanden påverkar arbetsutbudet. 
Under 1970-talet var det hushållens behov som bestämde arbetskraftsutbudet. Många kvinnor 

valde att arbeta hemma medan män utgjorde en större del av arbetskraftsutbudet. A Study in 

the Growth of Part-time Work in Sweden är en avhandling som publicerades 1987 (Sundström 

1987), där det framgår att ökningen av deltidsarbetet i Sverige under 1960- och 1970-talen 

främst berodde på kvinnornas arbetsutbud, där de själva begränsade sin arbetstid. Denna 

utveckling, anser Sundström, påverkades till stor del av ökningen i kvinnornas lön samt av 

införandet av föräldraförsäkringen som innebar att man får ersättning under 

mammaledigheten om man har arbetat minst 9 månader innan man fick barn vilket påverkade 

den ekonomiska standarden under mammaledigheten. En av slutsatserna som Sundström drar 

i sin avhandling är att det inte är bara marknadspriser och löner som påverkar kvinnornas 

arbetsutbud. Det påverkas även av offentliga ingripanden.  

Offentliga ingripanden som t.ex. skattesystemet påverkar kvinnornas arbetsutbud. Om skatten 

är proportionell (Sundström 1987, kapitel 2) har vi både en negativ substitutionseffekt och en 

positiv inkomsteffekt. Substitutionseffekten minskar kostnaden för fritid, vilket gör att 

individen vill arbeta mindre, medan inkomsteffekten gör att inkomsten blir lägre p.g.a. den 

högre skatten och leder till att individen måste arbeta mer och inte kan unna sig lika mycket 

fritid som innan. Vilken av de här effekterna som dominerar beror på den situationen 

individen befinner sig i och hennes preferenser. Empiriska undersökningar visar att en ökning 

av marginalskatten reducerar arbetsutbudet. I Sverige ersattes år 1971 sambeskattningen med 

särbeskattning av inkomsterna för gifta makar. Arbetsinkomster beskattades individuellt och 

det gjorde att det lönade sig bättre för kvinnor att arbeta utanför hemmet. Förändringar i 

skattesystemet kan delvis förklara det ökade antalet deltidsarbetade kvinnor bland alla grupper 

av kvinnor under andra delen av 1970-talet. Ökningen av deltidsarbetet ansågs på den tiden 

vara positivt, framför allt ur jämställdhetssynpunkt, eftersom allt fler kvinnor började 

förvärvsarbeta. Att kvinnornas arbetsutbud påverkas av skattebestämmelser och förändringar 

av dessa visar det faktum att när skattevillkoren blev mindre fördelaktiga och höjdes 1982 så 

bröts en 20-årig trend av ökad deltidsysselsättning bland kvinnor. 

I början av 1970-talet var det 60 % av kvinnorna och 90 % av männen som deltog i 

arbetskraften. Sedan dess har kvinnornas deltagande ökat och uppnådde en topp på 85 % i 

början av 1990-talet. De förändringar som har skett på den svenska arbetsmarknaden under de 

senaste 40 åren har i första hand påverkat kvinnornas arbetsutbud. Möjliga orsaker till att 
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kvinnornas incitament att arbeta har ökat är framför allt högre utbildningsnivå samt 

förändringar inom föräldraförsäkringar och barnomsorg.  År 2006 deltog 76,1 % av alla 

kvinnor i åldrarna 16-64 år i arbetskraften.  1990-talets lågkonjunktur ledde till att det manliga 

arbetskraftsdeltagandet minskade, men det relativa arbetskraftstalet låg år 2006 på 81,3  %.8  

 

4.2 Arbetskraftsefterfrågan 

Arbetsmarknadsdeltagandet beror inte bara på arbetskraftsutbud utan det beror i stor 

utsträckning på arbetskraftsefterfrågan och arbetsgivarnas vilja och behov att anställa. 

Företagens arbetskraftsefterfrågan är en ”derived demand”, d.v.s. härrör från konsumenternas 

efterfrågan på varor och tjänster och beror helt på nivån av efterfrågan på slutliga produkter 

och tjänster (se t.ex. kapitel 4 i Borjas 1996 och  kapitel 6 och 7 i Bosworth m.fl. 1996). 

Arbetskraft är en input i produktionsfunktionen som tillsammans med andra inputs leder till 

en output, den slutliga produkten som säljs.  

Produktionsfunktionen bestämmer vilken mängd och typ av arbetskraft, givet en viss nivå på 

produktionen, som kommer att efterfrågas. Annorlunda uttryckt så bestämmer 

produktionsfunktionen maximum antal outputs som kan uppnås genom olika kombinationer 

av inputs. Produktionsfunktionen kan skrivas: 

Y = f(K, L) 

Där Y är output, K är input av kapital och L är input av arbetskraft för samma period. 

Beroende på om kapital och teknologi är fasta eller rörliga faktorer kan produktionsfunktion 

och arbetskraftsefterfrågan vara på kort, lång eller väldigt lång sikt. Arbetskraft och kapital är 

lättare att förändra i en produktion jämfört med teknologin, och arbetskraften är lättare att 

förändra än kapitalinsatser. Konsekvensen av detta blir, enligt ekonomiska teorier, att på kort 

sikt är det bara insatsen av arbetskraft som kan varieras. Men i praktiken kan olika regleringar 

på arbetsmarknaden göra det svårare för företagen att snabbt anställa och avskeda.  

                                                             
8 www.scb.se (2007-11-05) Grundtabeller, årsdata (AKU) 2006, sid 13-14 
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I valet av arbetskraft kan ett företag välja antalet anställda och antalet timmar en anställd får 

arbeta. Företagets val påverkas av lönekostnader men även av regler om minimumlöner, 

anställningsskydd och allmänna regler och lagar som gäller på arbetsmarknaden. 

Företagens mål är att maximera sin vinst vilket gör att de vill betala så låga löner som möjligt 

och så få timmar som möjligt. Vinstmaximering kan skrivas som: 

π =pY-C 

där π är total vinst, p är produktpris per styck, Y är antal produkter och C är kostnad per 

producerat produkt. I C ingår bl.a. kapital och arbetskraft som krävs för att producera en 

produkt. 

För att ha så låga kostnader som möjligt anställer företagen både på kort och på lång sikt, 

vilket har lett till att efterfrågan på tillfälligt arbete och deltidsarbete har blivit större. 

Företagen vill uppnå högsta möjliga vinst när de beslutar om anställningar och detta gör de 

genom att minimera kostnader. Inom ekonomin används teorier om outputmaximering och 

kostnadsminimering för att förklara hur ett vinstmaximeringsföretag resonerar när de beslutar 

om produktionsstorleken. Förhållandet mellan kostnad och kvantitet kallas kostnadsfunktion9 

och förklarar det billigaste eller det mest effektiva sättet att producera en given output. 

Kostnadsfunktion eller kostnadskurva kan konstrueras för kort tidsperiod, där få inputs kan 

förändras och anpassas, samt för lång tidsperiod där alla inputs kan förändras.  

Fram till slutet av 1960-talet ansåg de flesta ekonomer att arbetskraft var en rörlig faktor i 

produktionsfunktionen (Elliot 1990, kapitel 9). Under senare årtionden har företagen upplevt 

en ökning av fasta kostnader i samband med nya anställningar och att en betydlig del av 

arbetskraftskostnaden är fast. De företag som vill nyanställa har fasta engångskostnader vilket 

påverkar deras efterfråga på arbetskraft. Följaktligen kan arbetskraften på många företag inte 

längre ses som en rörlig kostnad i deras produktionsfunktion. Att nyanställa blir en 

investeringsfråga för företag som måste se över både för- och nackdelar med nyanställningar i 

ett längre tidsperspektiv.  

De kostnader ett företag har för sin arbetskraft kan delas upp i fasta och rörliga (Elliot1900, 

kapitel 9). De fasta kostnaderna kan vidare delas in i två grupper: 1) engångskostnader, 
                                                             
9 För en mer detaljerad genomgång se Schotter (2001, kapitel 6) eller Parkin & Powell & Matthews (2003, kapitel 10) 
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kostnader som företag har vid nyanställning som exempelvis utbildning av den nyanställda 

och 2) fasta kostnader som företag har för varje anställd och som inte varierar med timmar 

och intensitet den anställde arbetar. Detta kan t.ex. vara olika försäkringar, arbetsplatsen, 

förmåner och betalning vid olika frånvaro där sjukfrånvaro ofta är en hög kostnad.  

Liksom arbetskraftsutbud påverkas även arbetskraftsefterfrågan av offentliga ingripanden. 

Anställningsrelationer som exempelvis regler om uppsägning, regler för tidsbegränsad 

anställning eller övertidsarbete bestäms ofta politiskt och är vanliga i Europa.  Intresset för 

arbetsmarknadsregleringarnas effekter har ökat under senare år. Detta har samband med ökad 

forskning om den europeiska arbetslösheten och diskussion om bristande 

arbetsmarknadsflexibilitet i Europa, även kallat eurosclerosis.10  Anpassningskostnader, som 

utgörs av anställnings- och uppsägningskostnader, påverkar företagens beslut om 

nyanställningar som i sin tur att leder till att företagen blir benägna att anställa fler på deltid 

istället för på heltid. Detta för att lättare kunna anpassa sin produktion till kundens efterfråga 

och därmed slippa uppsägningskostnader när efterfrågan minskar. För att kunna variera 

arbetskraftsinput kan ett företag variera antalet timmar en anställd arbetar. Då blir 

nyanställningar och avskedsanpassning på lång sikt, medan variation i timmar blir en 

anpassning på kort sikt. Detta innebär att ett företag kan möta variation i efterfrågan på sina 

produkter antigen genom att variera antalet anställda eller genom att variera de anställdas 

arbetstimmar. 

Krav på flexibilitet och variation i produktionen som de flesta företag har på sig idag har lett 

till att nya anställningssätt har vuxit i USA och Europa (Elliot 1990, kapitel 9). Tillfälliga och 

deltidsanställningar är några av de nya anställningssätt där ökning i deltidsanställningar har 

varit markant i de flesta länder både i USA och i Europa. Ökning i deltidsanställningar har 

oftast förklarats med fokus på utbudssidan av arbetskraften och förändringar i denna. På 

arbetskraftsefterfrågesidan har industriella förändringar och ökning i tjänstesektorn uppfattats 

som de största orsakerna till ökning i deltidsanställningar. Enligt ekonomer tyder faktum att 

ökning i deltidsanställningar i Europa sker samtidigt som heltidsanställningar minskar att 

fokus i högre grad måste läggas på utveckling och förändringar av arbetskraftsefterfrågan, 

speciellt på relativa kostnaders roll. Ekonomisk teori föreslår att givet att allt annat är konstant 

kommer deltidsanställningar att öka jämfört med heltidsanställningar om timkostnad eller 

                                                             
10 För en ingående analys av effekterna av anställningsskydd, se: Edin & Holmlund (1993)  
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fastkostnad som en deltidsanställning medför faller jämfört med kostnaden en 

heltidsanställning medför. I Europa och USA är totala arbetskostnader för en deltidsanställd 

lägre än för en heltidsanställd (Elliot 1990, sid. 274).  

Ett resultat av de teoretiska analyserna är att med höga anpassningskostnader varierar 

sysselsättningen mindre och ju högre anpassningskostnaderna är, desto trögare reagerar 

arbetslösheten vid störningar. Enligt Bertola m.fl. (1990,1992), som i empiriska 

undersökningar har jämfört anställningsskydd och arbetslöshetsnivå för tio olika länder under 

perioden 1960-1987, är slutsatsen dock att det är svårt att hitta stöd för hypotesen att en högre 

grad av anställningsskydd medför en högre genomsnittlig nivå på arbetslösheten (Edin & 

Holmlund 1993, sid. 1046-1049).  

Privat och offentlig sektor har olika förutsättningar för sin verksamhet och påverkas av olika 

faktorer när de efterfrågar arbetskraft. Det som båda sektorerna har gemensamt är att de vill 

minimera kostnader vid given output. 

4.2.1 Privat sektor 
På 1980-talet blev företagen mer flexibla och arbetskraftsefterfrågan började förändras. Från 

arbetsgivarsidan menar man att ökad konkurrens, ny teknologi och ökade kundkrav har krävt 

en nödvändig anpassning av anställningssätt. Globaliseringen har skapat internationella 

marknader för kunder där arbetsgivarna tvingas öka sin produktivitet för att vara mer 

konkurrenskraftiga. När även kundernas efterfråga varierar över tiden måste företagen kunna 

variera både antalet anställda och deras arbetstider. Det är nödvändigt för företag att kunna 

anpassa sig till kundens krav eftersom det finns ett ökat konkurrenstryck från omvärlden. 

Arbetsgivarna försöker hela tiden minska produktionskostnaderna samtidigt som de måste 

anpassa arbetstiderna till kunder, konjunktur och säsong. 

Att kunna anställa tillfälligt samt på deltid ger företagen möjlighet att lättare och effektivare 

kunna konkurrera. Det ger dem även möjlighet att lättare kunna anpassa sin produktion till 

konjunktursvängningar och förändringar i efterfrågan. Även bemanningsföretagens framväxt 

är ett svar på efterfrågan på flexibilitet. De globala och nationella förändringarna har också 

krävt en anpassning av lagar för att främja flexibilitet och produktivitet inom företagen.  

4.2.2 Offentlig sektor 
De allt mer begränsade resurserna inom den offentliga sektorn under 1990-talet har lett till att 

den omstrukturerats och gått igenom en rad av nedskärningar och krav på ökad effektivitet. 
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Omstruktureringar och besparingar har haft minskad sysselsättning som följd. Detta har 

medfört att efterfrågan på deltidsarbetare ökat. Även inom den offentliga sektorn anpassas 

arbetstider till kunder, konjunktur eller säsong.  

Störst ökning av deltidsanställningar har skett inom vården där vi ännu idag har de flesta 

deltidsanställningarna, främst av kvinnor. Vård- och omsorgssektorn sysselsatte i perioden 

1987-1990 mer än en tredjedel av de deltidsarbetande och det är nästan enbart kvinnor som 

ingår i den här gruppen. Därefter kommer handel, tillverkningsindustri och utbildning 

(DELTA-utredningen 1999, sid. 137). Under samma period var 70 % av kvinnorna som 

arbetar deltid mellan 25 och 54 år (DELTA-utredningen 1999, sid. 144). De senaste åren har 

inom kommun och landsting olika åtgärdsprogram införts med syfte att öka arbetstiden för de 

anställda. HELA heter ett projekt, som bestod av 70 genomförda projekt, hälften inom den 

offentliga sektorn och 10 inom handeln. Som direkt följd av projektverksamheten beräknas 

närmare 2000 personer, främst kvinnor, ha fått sina arbetstidsönskemål tillgodosedda (HELA-

projektet, 2005).  

Både konjunkturutvecklingen och strukturella faktorer påverkar utvecklingen av 

deltidsarbetet. Konjunkturen påverkar hastigheten på utvecklingen, där de strukturella 

förändringarna blir starkare i samband med konjunkturnedgångar och fördröjs vid 

konjunkturuppgångar. Tidigare forskning på området visar att utvecklingen av deltidsarbetet 

framför allt har haft strukturella orsaker, men eftersom deltidsarbetslösheten började mätas 

och dokumenteras först år 1987 så måste slutsatser vad gäller denna dras med största 

försiktighet. Strukturella faktorer såsom ny teknologi, globalisering, omstruktureringar och 

ökad konkurrens bestämmer huvuddragen hos deltidsarbetet. En ökad efterfråga på 

deltidsarbetare och tillfälliga arbetare från arbetsgivarsidan beror på de ökade kraven på 

flexibilitet och låga kostnader.  
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5. ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 

 

 

Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken och dess 

grundläggande motiv är att skydda arbetstagare vid arbetslöshet och på så sätt jämna ut 

inkomstskillnader mellan dem som har arbete och de som är arbetslösa. Den ska ge 

inkomsttrygghet vid ofrivillig arbetslöshet under en omställningsperiod fram till nytt arbete. 

Arbetslöshetsförsäkringens funktion är att främja en hög omställningsförmåga hos personer i 

arbetskraften samtidigt som den ska underlätta strukturomvandlingar. Den ska också 

effektivisera sök- och matchningsprocesserna11 på arbetsmarknaden och därmed minska 

arbetslösheten. 

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, vilket innebär att det ställs krav på de 

personer som är arbetslösa i form av att de måste acceptera erbjudet arbete även om det är i ett 

annat yrke eller på en annan ort. Till den arbetslöse lämnar försäkringen ersättning antingen i 

form av en inkomstrelaterad ersättning eller i form av ett grundbelopp vilket regleras i lagen 

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Försäkringen hanteras i enlighet med lagen 

(1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK).  

 

5.1 Villkor för deltidsarbetslösa 

För att en arbetslös ska kunna få ersättning måste den sökande uppfylla ett medlemsvillkor, ett 

arbetsvillkor samt grundvillkoren. Medlemsvillkoret innebär att den sökande ska ha varit 

medlem i en arbetslöshetskassa i minst tolv sammanhängande månader. För att uppfylla 

arbetsvillkoret ska den som söker ersättning ha förvärvsarbetat minst 70 timmar per 

                                                             
11 Med matchning menas sammankoppling mellan arbetssökande och lediga platser. 
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kalendermånad i minst sex månader inom en ramtid av tolv månader omedelbart före 

arbetslöshetens början. Grundvillkoren kräver att den sökande (RIR 2005:3, sid. 68) 

- är arbetsför, 

- kan ta ett arbete som omfattar minst 17 timmar per vecka och minst 3 timmar per dag, 

- är anmäld som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, 

- inte kan få lämpligt arbete, 

- medverkar i upprättandet av en handlingsplan (på förmedlingen), 

- är beredd att ta erbjudet lämpligt arbete, 

- följer förmedlingens anvisningar till lämpliga lediga platser och 
arbetsmarknadspolitiska program. 

Villkoren om mängden arbete som krävs för att ha rätt till ersättning får inte vara för höga så 

att den som är i behov av arbetslöshetsersättning inte har möjlighet att uppfylla dem, samtidigt 

som den som söker ersättning måste ha haft en tillräcklig anknytning till arbetsmarknaden 

innan arbetslösheten uppkom. De som har haft en atypisk anställning påverkas av de krav som 

ställs, eftersom personer som är exempelvis ofrivilligt deltidssysselsatta inte har möjlighet att 

uppfylla kraven på samma sätt som de som är heltidsanställda. Arbetstidslagen är dispositiv, 

där arbetsgivaren ensidigt kan bestämma över arbetstidens förläggning. (DELTA-utredningen 

1999, sid. 85).  

I arbetslöshetsförsäkringen finns det särskilda regler för de som har eller har haft atypiska 

arbeten. Från början gällde en regel om 50 ersättningsdagar för de deltidsarbetslösa. Mellan 

1984 och 1987 fanns ingen speciell begränsning av antalet ersatta dagar för deltidsarbetslösa. 

Denna regel ändrades 1987 till en begränsning på 150 ersättningsdagar, vilket i sin tur 

avskaffades 1993. Under perioden 1993-1994 fanns det inga begränsningar. 

Varken 50-dagarsregeln eller 150-dagarsregeln innebar att rätt till ersättning slutade efter att 

de dagarna hade gått ut, utan i båda fallen kunde den arbetslöse genom att uppfylla vissa 

villkor få nya ersättningsperioder. Samtidigt som 150-dagarsregeln infördes, introducerades 

även två nya åtgärder för att minska och kontrollera deltidsarbetslöshet. Den ena var att 

länsarbetsnämnden under ersättningsperioden tillsammans med den deltidsarbetslöse, 

arbetsgivaren och fackliga organisationer aktivt skulle arbeta för att den sökande skulle få den 

arbetstid som motsvarade dennes arbetsutbud. Den andra åtgärden gav arbetslöshetskassorna 
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rätt att pröva rätten till ersättning var sjätte månad men det är länsarbetsnämnden som ska 

lämna underlag till kassorna. 

Från 1994 och fram till 2007 gällde en begränsning på 300 ersättningsdagar för en 

deltidsarbetslös. År 1995 infördes en begränsningsregel som innebär att den som har 

tillsvidareanställning kan få ersättning bara under den pågående ersättningsperioden. De nya 

reglerna innebar att rätten till arbetslöshetsersättning var begränsad för dem som hade en 

tillsvidareanställning på deltid under 1990-talet. De kunde få ersättning längst under en 

ersättningsperiod, d.v.s. 300 dagar (motsvarande 420 kalenderdagar). När ett nytt arbetsvillkor 

uppfylls, kan en ny ersättningsperiod beviljas.  Dessutom kunde kassorna förlänga 

ersättningsperioden om arbetsförmedlare anser att den arbetssökande har större sannolikhet att 

finna ett arbete om den fortsätter söka jämfört med att få det via deltagande i aktivitetsgaranti. 

I detta fall behöver arbetsvillkoret inte vara uppfyllt. (RIR 2005:3 sid. 68) 

För deltidsarbetslösa med tillsvidareanställning, som arbetade 80 %, kunde 

ersättningsperioden sträcka sig i nästan sex år. Efter det att denna period tagit slut, kunde den 

som fortsatte arbeta i samma omfattning inte få fler ersättningsdagar. Men under förutsättning 

att andra villkor är uppfyllda kunde den sökande säga upp sig från sitt deltidsarbete och på så 

sätt kvalificera sig till ersättning för heltidsarbetslösa. De som säger upp sig på egen begäran 

förlorar enligt AMS regler rätt till ersättning. Det räknas som ett acceptabelt skäl att säga upp 

sig från en deltidsanställning med anledning av att ersättningsrätten har upphört (DELTA-

utredningen 1999, sid 104). 

I budgetpropositionen 2007/08:1 (sid 72) har regeringen föreslagit riksdagen att ändra 

reglerna om arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet. Det nya beslutet börjar gälla från 

den 1 januari 2008. Antalet ersättningsdagar vid deltidsarbetslöshet sänks från 300 till 75 

dagar (budgetpropositionen 2007/08:1, sid 73). 

Skälet för att begränsa deltidsarbetslösas rätt till ersättning är framförallt för att undvika att 

partiell arbetslöshet normaliseras och pågår under lång tid. Arbetsgivarna ska inte på ett lätt 

sätt kunna lägga kostnaderna på det allmänna när behovet av arbetskraft minskar. Samtidigt 

ska de anställda inte stanna deltid på företagen under konjunkturnedgångar och få 

arbetslöshetsersättning som en löneutfyllnad i väntan på att arbetstiden ska utökas till heltid 

igen. Risken med en sådan situation är att både arbetsgivare och arbetstagare kan sakna 

incitament till att förändra förhållandena.  De empiriska studier som har genomförts i USA 
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(Borjas 1996, kap 13) visar att det finns ett positivt samband mellan nivån på 

arbetslöshetsersättning och längden på arbetslösheten. Studierna visar även att om man sänker 

nivån på ersättningen så kommer tiden den arbetslöse behöver för att hitta nytt arbete att bli 

kortare. Så som jag har diskuterat tidigare i kapitel 4 så har en arbetare incitament att arbeta 

flera timmar i den delen av livscykeln när lönen är högre och väljer fler lediga timmar när 

lönen är lägre och fritid billigare.  

5.2 Hur fungerar arbetslöshetsersättningen i praktiken? 

Riksrevisionen har granskat arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsförsäkringen (RIR 

2004:3). De har valt ut ett 30-tal arbetsförmedlingskontor och analyserat arbetssökande år 

2002 och arbetsmarknadsutfallet fram till den 15 januari 2003. Ersättningen är statligt 

finansierad och har därför stor betydelse för statsbudgeten, vilket var orsaken till 

granskningen. För korrekt utbetald ersättning får kassorna fullt statsbidrag. År 2002 var det 

575 000 personer som fick stöd och omsättningen uppgick till 22 miljarder kronor (RIR 

2004:3, sid 7). Riksrevisionens huvuduppgift var att se om arbetsförmedlingen brister i 

hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen och vilka konsekvenser för effektiviteten12 de 

eventuella bristerna medför.  Riksrevisionens granskning visar att det finns brister i 

arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsförsäkringen och de drar slutsatsen att de 

kontor som utför mer strikta kontroller av hur försäkringsreglerna följs också har de bästa 

arbetsplaceringsresultaten. Granskningen visar också på stora variationer mellan kontoren. 

Enligt riksrevisionen måste arbetet med matchning13 och anvisning till lediga platser, som är 

en av arbetsförmedlingens kärnuppgifter, vara en central del i arbetsmarknadspolitiken och på 

så sätt bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.(RIR 2004:3, sid. 9)  

För att gå vidare med tidigare nämnt arbete har riksrevisionen granskat arbetsförmedlingens 

och arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsförsäkringen samt samspelet dem 

emellan (RIR 2005:3). Granskningen avser perioden 1999-2003. Slutsatser som riksrevisionen 

drar är att det finns brister i arbetsförmedlingens kontrollfunktion vilket medför att antalet 

                                                             
12 Som mått på effektiviteten har riksrevisionen använt de granskade kontorens resultat vad gäller arbetsplacering på öppna marknaden. 
För en mer detaljerad förklaring och en enkät som använts i granskningen se Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen, 
RIR 2004:3 
13 Med matchning avses sammankoppling mellan arbetssökande och lediga platser. För arbetsförmedlingens del gäller det exempelvis att 
anvisa sökande till lämpliga lediga platser. 



32 

 

meddelande till kassorna har minskat. Granskningen visar också att det finns brister i 

arbetsförmedlingens matchningsfunktion som år 2003 jämfört med tidigare år lett till färre 

antal anställningar. Anvisningarna till lediga platser ges alltmer i kontrollsyfte och förlorar 

därmed sin huvudfunktion.  Sammanlagt medför de här bristerna att kassorna får längre 

utredningstider och att antalet sanktioner mot arbetssökande som inte uppfyller kraven är färre 

jämfört med om regelverket hade följts noggrannare. Det medför också att kostnaderna för 

arbetslöshetsersättning är högre än nödvändigt och riskerar att leda till en minskad 

arbetssökandeintensitet.  

En granskning (RIR 2006:1)14 som riksrevisionen har genomfört för att bedöma om insatserna 

mot deltidsarbetslöshet har genomförts effektivt så att de har bidragit till minskat ofrivilligt 

deltidsarbete visar på brister både i regeringens sätt att styra och rapportera till riksdagen men 

också AMS otydliga riktlinjer till arbetsförmedlingarna. Arbetsmarknadsverkets insatser för 

minskning av deltidsarbetslöshet utgår från de uppdrag och mål som regeringen årligen anger 

i regleringsbrev och budgetpropositioner De heltidsarbetslösa prioriteras fortfarande högst, 

medan de deltidsarbetslösa, nu som innan, har få kontakter med arbetsförmedlingen och få 

platsanvisningar. Trots ökade insatser från arbetsförmedlingen i form av införandet av 

deltidsintyget15, handlingsplaner och ökad benägenhet att underrätta a-kassan visar 

granskningen att risken för överutnyttjande av deltidsarbetslöshetsersättningen fortfarande är 

hög. De ökade insatserna har lett till ökad medvetenhet om villkoren för ersättning men 

kontrollen är fortfarande svag. Riksrevisionen anser att även om regeringen har markerat att 

deltidsarbetslöshet bör minska, riskerar otydligheten beträffande vilka som ingår i målgruppen 

att försvåra implementeringen av insatser mot deltidsarbetslöshet. Vidare menar 

Riksrevisionen att det är ett problem att begreppet deltidsarbetslösa definieras olika samt att 

varken regering eller AMS har använt SCB:s arbetsmarknadsstatistik vid redovisning av 

deltidsarbetslöshetens utveckling.  

Även Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF)16 använder i sina rapporter AMS:s 

definitioner och statistik. Enligt en rapport (IAF, Arbetslöshetsersättning till deltidsarbetslösa, 

2006) som tittade på ersättning utbetald till personer som har arbete i viss omfattning, i 

                                                             
14 Riksrevisionen har granskat hur AMS, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna har arbetat med att minska deltidsarbetslösheten, 
under perioden 2000-2004, samt resultat och effekter av detta arbete.  
15 Deltidsintyget är ett dokument där arbetsgivare intygar om denne har möjlighet att erbjuda eller har erbjudit den sökande utökad 
arbetstid.  
16 IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. 
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perioden 2000-2004, visar det sig att trots att det är fler kvinnor än män som uppbär ersättning 

tillfaller en större andel av totalt utbetald arbetslöshetsersättning männen. Samtidigt var 

antalet kvinnor som fick ersättning år 2004 16 % färre än år 2000 medan antalet män förblev 

detsamma. AMS:s statistik visar även att 17 %, av totala antalet inskrivna vid 

arbetsförmedlingen under 2006, var deltidsarbetslösa. Av alla arbetslösa kvinnor var 24 % 

deltidsarbetslösa medan för män var motsvarande andel 9 % (IAF 2007:17). 

5.3 Sammanfattning av kapitel 4 och 5 

Som vi har lärt oss i föregående kapitel innebär ofrivillig deltidsarbetslöshet att en individ 

befinner sig i situationen där denne inte får möjlighet att arbeta önskat antal timmar. 

Utformningen av arbetslöshetsförsäkringen kan påverka både arbetsefterfrågan och 

arbetsutbudet. Arbetsutbudsteori tyder på att en ofrivilligt deltidsarbetslös som uppbär 

arbetslöshetsersättning kan uppnå högre nyttonivå än om denne skulle höja antalet 

arbetstimmar. Detta leder till att incitament att söka fler arbetstimmar minskar. Enligt Job 

Search Theory leder högre ersättning till lägre sökkostnader och på så sätt påverkas söktiden 

negativt. Sammanlagt kan dessa effekter leda till högre deltidsarbetslöshet och minskat 

arbetsutbud. Idag anser de flesta ekonomer att arbetskraft inte längre är en rörlig faktor i 

produktionsfunktionen vilket påverkar företagens beslut om arbetskraftsefterfrågan och sättet 

att anställa. Genom att variera antalet timmar en anställd arbetar kan ett företag möta den 

varierande efterfrågan och på så sätt minska anställnings- och uppsägningskostnaderna. Att en 

arbetsgivare har anställda som arbetar deltid men skulle vilja ha fler arbetstimmar samtidigt 

som denne anställde har arbetslöshetsersättning för de timmar som inte finns tillgängliga att 

arbeta, kan skapa en situation där både på efterfrågesidan men också på utbudssidan saknas 

incitament att förändra situation. Arbetsgivaren kan hålla kostnaderna lägre medan 

arbetstagaren kan uppnå högre nytta jämfört med om denne hade arbetat önskat antal timmar. 

Utifrån teorierna skulle vi också kunna förvänta oss att det finns skillnader mellan olika 

grupper av ofrivilligt deltidsarbetslösa på den svenska arbetsmarknaden.  Förväntningarna 

skulle kunna vara att de som är överrepresenterade i gruppen deltidssysselsatta är även 

överrepresenterade i gruppen undersysselsatta. Även vissa sektorer och branscher som har 

behov av att anpassa sin produktion till en efterfråga som varierar skulle kunna väntas ha ett 

högt antal både deltidsanställda men också ofrivilligt deltidsarbetslösa. 
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6. HUR SER FENOMENET EMPIRISKT UT 

ENLIGT SCB: S STATISTIK? 

 
 
I det här avsnittet kommer en tidsserie över deltidssysselsatta och undersysselsatta för 

perioden 1987-2004 att presenteras. Datamaterialet är hämtat från SCB:s offentliga databank, 

Sveriges statistiska databaser (SSB) samt från SCB:s AKU. Där det är möjligt att jämföra 

data, kommer även statistik för år 2005 och 2006 att presenteras för att på så sätt kunna skapa 

en aktuell bild om situationen på den svenska arbetsmarknaden. De två sista åren kan inte 

inkluderas varje gång på grund av att definitionen har ändrats17 fr.o.m. 2005 och därmed inte 

innehåller samma information.  

6.1 Utvecklingen över tiden 

År 2006 var ungefär en miljon människor i genomsnitt per månad deltidssysselsatta, dvs. 

arbetade mindre än 35 timmar per vecka (Grundtabeller, AKU 2006, sid. 15). Samma år 

angav ca 260 000 att de ville arbeta fler timmar men p.g.a. ändrad definition av 

undersysselsatta är det inte möjligt att avgöra hur stor andel av dem som arbetar deltid. Om vi 

jämför med år 2004 då 942 000 var deltidssysselsatta så ser vi, från 2004 till 2006, en ökning 

av antalet deltidssysselsatta med 54 700 personer. År 2004 var enligt AKU:s mätningar 

264 000 deltidsarbetande undersysselsatta och ville arbeta fler timmar. Trots att i AKU:s 

mätning av undersysselsatta för år 2006 ingår alla som vill arbeta fler timmar, 

heltidssysselsatta också, visar statistiken ändå en minskning av antalet undersysselsatta. Man 

skulle kunna förvänta sig det omvända resultatet nu när heltidssysselsatta, som vill arbeta fler 

timmar, också ingick i gruppen undersysselsatta. Det är, utifrån de nya AKU-mätningarna, 

inte möjligt att avgöra om det är ett väldigt litet antal heltidssysselsatta som har tillkommit till 

gruppen undersysselsatta eller om undersysselsatta som arbetar deltid har sjunkit. Det är 

                                                             
17 Definitioner av olika begrepp samt förklaringar finns presenterade i kapitel 2. 
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däremot klart att antalet undersysselsatta har minskat medan antalet deltidssysselsatta har ökat 

under perioden. 

Figur 6.1 Sysselsatta 1-34 timmar per vecka,  
fördelade efter kön, 1987-2006  

Figur 6.2 Undersysselsatta, fördelade efter kön, 
1987-2006 a 

        
 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna, årsdata Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna, årsdata 

a) brottet i figuren beror på ändrad definition. 
 

Figur 6.1 visar hur antalet deltidssysselsatta utvecklats under perioden 1987-2006 I figuren 

framgår det tydligt att det finns skillnader mellan kvinnor och män. Antalet kvinnor som 

arbetar färre än 35 timmar per vecka är betydligt större än antalet män som arbetar deltid. 

Utvecklingen över tiden tyder på att antalet kvinnor som arbetar deltid har minskat från 

935 000 år 1987 till 741 000 år 2006.18 Motsvarande siffror för män är 151 000 år 1987 och 

256 000 år 2006, vilket tyder på att antalet män som är deltidssysselsatta har ökat.  

För gruppen undersysselsatta kan vi i figur 6.2 se samma mönster som för de 

deltidssysselsatta.  Både deltidsarbete och undersysselsatta domineras av kvinnor. År 1987, 

när SCB först började mäta och registrera undersysselsatta, var antalet män 58 000och 

kvinnor 161 000.19  Samtidigt som högkonjunkturen i Sverige började avmattas i slutet av 

1980-talet började antalet undersysselsatta, både män och kvinnor, öka för att vara som högst 

år 1995. För hela perioden gäller att andelen undersysselsatta har varit högre för kvinnor än 

för män. Mönstret över tiden har däremot sett ganska likartat ut för kvinnor och män.  
                                                             
18 Se Appendix A1 för redovisning av statistiken. 
19 Se Appendix A2 för redovisning av statistiken. 
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Vidare kan vi vid jämförelse av figur 6.1 och 6.2 se att det sammanlagda antalet 

undersysselsatta består av mer än två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män. År 1987, när 

SCB började mäta deltidssysselsatta, var av 1 086 000 personer, cirka 86 % kvinnor. Andelen 

undersysselsatta kvinnor samma år var 73,5 %. En jämförelse mellan 1987 och 2004 visar 

emellertid att antalet deltidssysselsatta kvinnor har minskat, medan antalet män som arbetar 

deltid har ökat.20 För undersysselsatta gäller att antalet har ökat för båda könen men i större 

utsträckning för män. 

6.2 Tvärsnittsdata  

Vi har i föregående delavsnitt kunnat se hur utvecklingen för de undersysselsatta har sett ut 

över tiden. Där framgår det tydligt att både andelen deltidssysselsatta och andelen 

undersysselsatta är påtagligt högre för kvinnor än för män. Även om kvinnor dominerar båda 

grupperna så kommer det här avsnittet att behandla både män och kvinnor och att bestå av en 

jämförelse mellan år 1995 och 2002 för faktorerna ålder och sektor, som kan tänkas ha stor 

påverkan på att en person blir undersysselsatt.21 Valet av faktorerna sektor och ålder är gjort 

p.g.a. tidigare studier har visat att de påverkar deltidsarbetslöshet samt p.g.a. tillgänglighet i 

materialen. Valet av åren är gjort p.g.a. att år 1995 nådde antalet undersysselsatta en toppnivå 

medan 2002 registrerades en bottennivå av undersysselsatta.  Den bakomliggande statistiken 

visar att både andelen undersysselsatta av det totala antalet deltidssysselsatta och antalet 

undersysselsatta i absoluta tal sjönk mellan 1995 och 2002. 

6.2.1 Ålder 
Förutom kön är även ålder en demografisk faktor som kan tänkas påverka om en person blir 

undersysselsatt. Statistik rörande detta visar att andelarna män och kvinnor för olika 

åldersgrupper skiljer sig åt.  

Tabell 6.1 visar att andelen kvinnor av det totala antalet undersysselsatta har sjunkit från 

83.5% år 1995 till 78,7% år 2002. Detta innebär att andelen undersysselsatta män har stigit 

                                                             
20 Se Appendix A1 och A2 för redovisning av statistiken. 
21 Den deskriptiva analysen i kapitel sex och den ekonometriska analysen i kapitel åtta baseras på individdata från SCB:s 
arbetskraftsundersökningar och är genomförd inom ramen för projektet ” A Latent Labour Supply? Studies of Part-Time Jobs, 
Underemployment, and Temporary Jobs in Sweden” (projektledare Mårten Wallette) vid Nationalekonomiska institutionen i Lund, med 
finansiering från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) samt från Centrum för ekonomisk demografi vid Lunds universitet. 
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under perioden. Statistiken visar även att ålder spelar roll men inte så mycket som man kunnat 

vänta.  

Tabell 6.1 Fördelningen av undersysselsatta män respektive kvinnor i olika åldersgrupper, 
1995 och 2002. 

Undersysselsatta 
  1995 2002 

Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män 

16-24 17,8% 5,9 % 17,3 % 7,6 % 
25-34 19,7% 5,4 % 17,8 % 5,8 % 
35-44 19,4% 2,8 % 18,4 % 3,0 % 
45-54 19,8% 1,4 % 14,9 % 2,5 % 
55-64 6,8 % 1,0 % 10,2 % 2,3 % 

Total 83,5 % 16,5 % 78,7 % 21,3 % 
Källa: SCB:s AKU. Egna beräkningar: andel undersysselsatta av totala antalet undersysselsatta för respektive år 
och kön. 

Under 1995 fördelade sig antalet undersysselsatta kvinnor ganska jämnt över olika 

åldersgrupper 16-54 år. Den procentuella andelen undersysselsatta kvinnor har sjunkit mellan 

1995 och 2002 för alla åldersgrupper förutom gruppen 55-64 år som har stigit med 3,4 

procentenheter. Att denna grupp har stigit kan bero på att det är svårare för kvinnor i den 

åldern att få fast anställning eller att öka sin arbetstid. Eftersom kvinnor i den här 

åldersgruppen är oftast sjukare och inte lika starka som kvinnor i yngre grupper kan det även 

vara så att efterfrågan på arbetsmarknaden för kvinnor i den här åldern minskar. Orsaker till 

sänkningen för de övriga grupperna kan till en del förklaras med de faktorer som har lett till 

minskningen i deltidssysselsatta kvinnor. Dessa är bl.a. att kvinnor utbildar sig i allt högre 

utsträckning, förändrad föräldraförsäkring och expanderad barnomsorg samt att kvinnorna 

väljer yrken som tidigare ansågs vara för män.  Gruppen vars andel har sjunkit mest är 

gruppen 45-54 år, med 4,9 procentenheter. Orsaker till att andelar just för denna grupp har 

minskat kan vara en generationseffekt där barnen har blivit äldre och kvinnor nu kan arbeta 

heltid vilket kan vara lättare att hitta än att utöka deltid.  

För män har utvecklingen gått i motsatt riktning; deras procentuella andelar har stigit för alla 

åldersgrupper under samma tidsperiod. Denna utveckling överrensstämmer med det ökade 

antalet deltidsarbetande män under samma period. Den åldersgrupp vars andelar har stigit 

mest är 16-24 år, vilket kan beror på att allt fler män arbetar samtidigt som de utbildar sig 

eftersom det i första hand är ungdomar som kombinerar deltid och studier (DELTA-
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utredningen 1999, sid.130). Gruppen vars andel har ökat näst mest är 55-64 år. Orsakerna är 

antagligen desamma som för kvinnor i denna åldersgrupp. 

6.2.2 Sektor 
Även sektorn vilken personen arbetar i kan tänkas vara en faktor som påverkar om personen 

blir undersysselsatt. I detta delavsnitt analyseras vilken sektor som har flest undersysselsatta 

samt de undersysselsattas kön och åldersgrupp. För att underlätta analysen har statlig-, 

kommunal- och landstingssektor lagts ihop och benämns offentlig sektor. För att underlätta 

läsningen och analysen presenteras bara andelar i tabellen på nästa sida.  

Antalet deltidsarbetslösa har ökat kraftigt på 1990-talet för att börja minska i slutet av 1990-

talet när lågkonjunkturen började avta.  Vissa arbeten har på grund av nedskärningar, 

exempelvis inom vården, blivit för tunga och kallas för stålmansjobb vilket medför att många 

personer väljer att arbeta deltid inom dessa sektorer eftersom det är för tungt att arbeta heltid. 

Samma utveckling kan spåras i AKU-undersökningens tilläggsfråga om ”övriga skäl” till 

deltidsarbete där deltagare i undersökningen svarar att de inte orkar arbeta på heltid (DELTA-

utredningen 1999, sid. 42). De branscher som har flest undersysselsatta är också de som har 

flest deltidsarbetare i allmänhet. Den sociala omsorgen, hälso- och sjukvård, hotell- och 

restaurangbranschen och handel har två tredjedelar av de deltidsarbetslösa (DELTA-

utredningen 1999, sid. 157). Den offentliga sektorn, handel, hotell och restaurang har 

merparten av de deltidsanställda och eftersom det är områden som domineras av kvinnor så 

domineras även både deltidsarbete och deltidsarbetslöshet av kvinnor.  

Hälften av alla undersysselsatta 1995 var kvinnor som arbetade i offentlig sektor. Andelen är 

något lägre år 2002 när den låg på 43 %. Att andelen kvinnor i åldern 55-64 har stigit mest 

från 1995 till 2002 kan bero på att många kvinnor i den här åldern finns i offentlig sektor, 

oftast sjukvård, där efterfrågan på äldre anställda troligtvis är mindre jämfört med de yngre 

eftersom arbetet är tungt.  
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Tabell 6.2 Fördelning av kvinnor respektive män som andelar av totala antalet 
undersysselsatta inom olika sektor, 1995 och 2002.  

  1995 2002 
Sektor Offentlig Privat Offentlig Privat 

Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

16-24 8,7 % 1,5 % 8,9 % 4,5 % 7,1 % 1,7 % 10,2 % 5,9 % 
25-34 10,8 % 1,9 % 8,9 % 3,5 % 10,1 % 2,1 % 7,7 % 3,8 % 
35-44 13,6 % 1,2 % 5,9 % 1,6 % 11,2 % 1,2 % 7,2 % 1,8 % 
45-54 13,6 % 0,4 % 6,2 % 1,0 % 9,1 % 1,0 % 5,8 % 1,6 % 
55-64 4,2 % 0,2 % 2,6 % 0,8 % 5,5 % 0,6 % 4,7 % 1,7 % 

Total 50,9 % 5,2 % 32,5 % 11,4 % 43,0 % 6,6 % 35,6 % 14,8 % 

  56,1 % 43,9 % 49,6 % 50,4 % 
Källa: SCB:s AKU. Andelar är egna beräkningar. 

Tabell 6.2 visar också hur andelarna av de undersysselsatta varierar mellan sektorerna för 

kvinnor respektive män i olika åldersgrupper. Andelen undersysselsatta kvinnor är under 

perioden högre i båda sektorerna än för män. Inte oväntat visar det sig att högre andel 

undersysselsatta män arbetar i privat sektor, medan högre andel undersysselsatta kvinnor 

arbetar i offentlig sektor. 

Men har det skett några förändringar från 1995 till 2002? Andelen undersysselsatta kvinnor 

som arbetar i offentlig sektor är lägre 2002 än 1995. Detta gäller för alla åldersgrupper 

förutom den äldsta, 55-64 år, där andelen har stigit. Största minskningen har varit i 

åldersgruppen 45-54 år där den uppgår till 4,5 procentenheter. En jämförelse mellan 1995 och 

2002 visar att andelen undersysselsatta män har stigit både inom offentlig och privat sektor 

för alla åldersgrupper förutom gruppen 35-44 år inom offentlig sektor för vilken andelen 

förblivit densamma. Den grupp för vilken andelen har stigit mest är 16-24 år inom privat 

sektor.   

Svaret på den tidigare ställda frågan om det har skett några förändringar är att det kan finnas 

en tendens där allt fler undersysselsatta återfinns i privat sektor. Det finns även en tendens till 

att männen ökar sina andelar både av de deltidssysselsatta och av de undersysselsatta. Men det 

verkar fortfarande vara långt kvar tills det blir jämnt mellan kvinnor och män. 2002 liksom 

1995 är de flesta undersysselsatta kvinnor.  
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7. HUR SER FENOMENET EMPIRISKT UT 

ENLIGT AMS: S STATISTIK? 

 

Som presenterats i kapitel två finns det två typer av datakällor som mäter och presenterar 

deltidssysselsatta och undersysselsatta, nämligen SCB:s AKU-mätningar och AMS:s statistik. 

De definierar också begreppen22 på olika sätt, vilket gör att de inte mäter exakt samma sak. 

I det här avsnittet kommer AMS:s statistik för tidsperioden 1992-2006 att presenteras. Data 

har jag fått direkt från AMS23 Statistikenhet. Tidsperioden valdes delvis p.g.a. tillgänglighet 

men också för att definitionerna, till skillnad från SCB, inte har ändrats under perioden. Detta 

ger oss en möjlighet att kunna se utvecklingen över tiden och att kunna jämföra data ända 

fram till år 2006. AMS:s data kan anses vara en del av SCB:s data eftersom bara en del av de 

ofrivilligt deltidsarbetslösa som SCB har i sin statistik är anmälda på arbetsförmedlingen och 

uppbär ersättning. Annorlunda uttryckt är AMS:s deltidsarbetslösa en delmängd av SCB:s 

undersysselsatta. 

7.1 Utvecklingen över tiden 

Till skillnad från SCB, såsom förklaras i kapitel 2, mäter begreppet Deltidsarbetslösa i 

AMS:s undersökningar, arbetslöshet. Deltidsarbetslösa är, liksom undersysselsatta i 

föregående kapitel, de som har ett arbete men arbetar mindre än de skulle vilja göra. År 2006 

var enligt AMV:s undersökningar 65 149 personer anmälda som deltidsarbetslösa på 

arbetsförmedlingen.24 Av dem var 50 102 kvinnor och 15 047 män. De flesta som är anmälda 

som deltidsarbetslösa på arbetsförmedlingen uppbär ersättning från olika arbetslöshetskassor.  

                                                             
22 Definitioner av de olika begreppen samt förklaringar finns presenterade i kapitel 2. 
23 Arbetsmarknadsstyrelsen har bytt namn till Arbetsförmedlingen den 1 januari 2008. 
24 Se Appendix A3 för redovisning av statistiken. 
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Av 65 148 anmälda år 2006 var 2 102 inte medlemmar i någon arbetslöshetskassa medan 

5 694 fick ersättning från KAS25/Alfa26.  

Figur 7.1 Deltidsarbetslösa fördelade efter kön, 1992-2006 

 
Källa: AMS Statistikenhet 

I Figur 7.1 kan vi följa utvecklingen av deltidsarbetslösa registrerade på arbetsförmedlingen 

från 1992 till 2006. Under krisåren efter 1992 steg antalet deltidsarbetslösa kvinnor och män 

för att vara som högst 1995 när 118 360 kvinnor och 34 065 män var deltidsarbetslösa. 

Antalet deltidsarbetslösa, både kvinnor och män, minskade sedan gradvis ända fram till 2006. 

För hela perioden gäller att utvecklingen har sett likartad ut för båda könen med undantag för 

åren 2004 och 2005 när antalet deltidsarbetslösa män ökade medan antalet kvinnor och det 

totala antalet fortsatte att minska. Antalet deltidsarbetslösa har under hela tidsperioden varit 

högre för kvinnor än för män. Procentuellt ökade andelen deltidsarbetslösa kvinnor från 77 % 

av det totala antalet 1992 till att vara som högst år 1999 när det låg på 81,7%. Sedan 2002 har 

de deltidsarbetslösa kvinnornas andel minskat för att, liksom det totala antalet 

deltidsarbetslösa, vara lägst 2006.  

 

                                                             
25 KAS (statligt kontant arbetsmarknadsstöd) infördes 1974 som komplement till arbetslöshetsförsäkringen och kunde utgå till en som inte 
var medlem i en arbetslöshetskassa eller inte varit medlem tillräckligt länge för att uppfylla villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. KAS 
upphörde 1998 och arbetslöshetskassorna övertog administrationen av den grundförsäkring som tidigare utgick i form av KAS. Alfa har 
uppdraget att administrera grundförsäkringen för de som inte är medlemmar i eller anslutna till någon arbetslöshetskassa. Den 1 januari 
2007 skärptes och ändrades lagar om arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetskassor. Möjligheten att få ersättning grundad på studier 
togs bort (Källa: IAF, Arbetslöshetsförsäkringens historia). 
26 Arbetslöshetskassan Alfa startade sin verksamhet 1998 som komplement till övriga a-kassor på arbetsmarknaden. Alfa-kassan 
administrerar både den allmänna grundförsäkringen och den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen. Alfa-kassan har fått i uppdrag av 
regeringen att betala ut grundersättning till dem som inte är medlemmar i eller anslutna till någon a-kassa (Källa: Alfa-kassans verksamhet).
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7.2 Tvärsnittsdata 

I likhet med SCB:s statistik uppvisar även AMS:s mätningar att 1995 var ett år då antalet 

deltidsarbetslösa uppnådde sin högsta nivå. Åren då de lägsta nivåerna nåddes skiljer sig dock 

åt i de två datakällorna, där AMS uppmätte lägst nivå hittills år 2006. För lättare jämförelse av 

datakällorna kommer i tabeller även år 2002 att finnas. Både kvinnor och män kommer att 

inkluderas i tvärsnittsdataanalysen trots att kvinnor står för cirka fyra femtedelar av de 

deltidsarbetslösa, som var anmälda på arbetsförmedlingen, under hela tidsperioden. 

7.2.1 Ålder 
Som redan illustrerats i figur 7.1, på föregående sida, är andelen av de deltidsarbetslösa som 

är kvinnor större än andelen som är män under hela tidsperioden. Ålder är en faktor som kan 

tänkas påverka om en person blir deltidsarbetslös.  

 
Tabell 7.1. Antalet deltidsarbetslösa kvinnor i olika åldersgrupper samt andel 
deltidsarbetslösa kvinnor av det totala antalet deltidsarbetslösa kvinnor för respektive år  
(1995, 2002, 2006). 

Kvinnor 
  1995 2002 2006 

Ålder Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % 

16-24 25340 21,4 % 7085 10,5 % 6349 12,7 % 
25-34 35452 30,0 % 19279 28,7 % 13081 26,1 % 
35-44 25319 21,4 % 17602 26,2 % 13733 27,4 % 
45-54 22425 18,9 % 12791 19,0 % 9251 18,5 % 
55-64 9801 8,3 % 10486 15,6 % 7683 15,3 % 

Total 118360 100 % 67250 100 % 50102 100 % 
Källa: AMS Statistikenhet. Andelar är egna beräkningar: andel deltidsarbetslösa kvinnor av det totala antalet 
deltidsarbetslösa kvinnor för respektive år. 
 
I tabell 7.1 framgår det att 30 % av de kvinnor som var deltidsarbetslösa 1995 var mellan 25 

och 34 år gamla. Om vi jämför åren, angivna i tabellen, är den största förändringen att andelen 

i gruppen 16-24 år nästan har halverats år 2006 jämfört med 1995. 

Andelen i åldersgruppen 45-54 år verkar vara konstant medan andelen för gruppen 55-64 år 

nästan har fördubblats från 1995 till 2006. För alla åren var drygt 50 % av de deltidsarbetslösa 

kvinnorna i åldern 25-44. Om åren 2002 och 2006 jämförs, verkar det som om fördelningen 

har stabiliserats och andelarna för alla åldersgrupper är ganska oförändrade. 
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Mönstret är, som väntat, inte helt detsamma för män (se tabell 7.2). Jämför vi åren 1995 och 

2002 har andelen av de deltidsarbetslösa männen minskat för åldersgruppen 16-34 år medan 

andelen för män i åldern 35-54 år har ökat något. Även för män gäller det att andelen av de 

deltidsarbetslösa i gruppen 55-64 år har fördubblats från 1995 till 2002. Mellan 2002 och 

2006 har det inte skett några större förändringar i andelarna.  

Tabell 7.2. Antalet deltidsarbetslösa män i olika åldersgrupper och andel deltidsarbetslösa 
män av det totala antalet deltidsarbetslösa män för respektive år (1995, 2002, 2006). 

Män 
  1995 2002 2006 

Ålder Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % 

16-24 7545 22,2 % 2406 14,7 % 2481 16,5 % 
25-34 11414 33,5 % 4388 26,8 % 4043 26,8 % 
35-44 6949 20,4 % 3745 22,9 % 3290 21,9 % 
45-54 4885 14,3 % 2861 17,5 % 2600 17,3 % 
55-64 3259 9,6 % 2967 18,1 % 2630 17,5 % 

Total 34065 100 % 16371 100 % 15047 100 % 
Källa: AMS Statistikenhet. Andelarna är egna beräkningar: andel deltidsarbetslösa män av det totala antalet 
deltidsarbetslösa män för respektive år. 
 
Som framgår av figur 7.1 har utvecklingen, enligt AMS:s data, under tidsperioden 1995-2006 

varit ganska likartad för det totala antalet deltidsarbetslösa kvinnor och män. Även den 

procentuella andelen för olika åldersgrupper för respektive kön har, med några få undantag, 

utvecklats på ganska likartat sätt. Ålder är en faktor som påverkar där cirka 50 % av både 

deltidsarbetslösa kvinnor och män befinner sig i åldern 25-44 år. Däremot svarar män i 

åldersgruppen 16-24 år och 55-64 år för större andel av de deltidsarbetslösa männen än vad 

som är fallet för dessa åldersgrupper bland de deltidsarbetslösa kvinnorna. 

Om vi jämför undersysselsatta män respektive kvinnor i olika åldrar som andelar av totala 

antalet deltidsarbetslösa kan vi se en annorlunda utveckling.27 En jämförelse mellan 1995 och 

2002 visar att andelen kvinnor har stigit, medan andelen deltidsarbetslösa män har sjunkit. 

Däremot, om man jämför 1995 och 2006 kan en motsatt utveckling observeras, där andelen 

deltidsarbetslösa kvinnor har sjunkit medan andelen män har stigit. Utvecklingen av andelarna 

deltidsarbetslösa kvinnor varierar, där grupperna 16-24 år och 55-64 år har upplevt de största 

förändringarna från 1995 till 2002. Andelen deltidsarbetslösa kvinnor av totala antalet 

deltidsarbetslösa (män och kvinnor) som är mellan 16 och 24 år har sjunkit från 16,6 % till 

                                                             
27 Data presenteras i Appendix A4. 
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8,5% vilket är samma utveckling som i tabell 7.1. Detta tyder på att relativt sett allt färre unga 

kvinnor är deltidsarbetslösa, vilket kan bero på att allt fler kvinnor utbildar sig och därmed är 

benägna att arbeta heltid samtidigt som det kan finnas en högre efterfråga på utbildad 

arbetskraft. Gruppen deltidsarbetslösa kvinnor i åldern 55-64 år har blivit större, både i 

absoluta tal och som andel; andelen har ökat från 6,4 % 1995 till 12,5 % 2002. Det skulle 

kunna bero på en mindre efterfråga på äldre arbetskraft men också på att äldre kvinnor arbetar 

i traditionella yrken och offentlig sektor som präglas av deltidsanställda och deltidsarbetslösa 

i större utsträckning. 

För män är mönstret något annorlunda. Alla andelar (av det totala antalet deltidsarbetslösa) 

har minskat något mellan 1995 och 2002 förutom för den äldsta gruppen som har ökat sin 

andel. Detta kan förklaras, liksom i kvinnornas fall, med att efterfrågan på denna grupp 

minskar.  

Sammanfattande kan sägas att den största andelen deltidsarbetslösa som uppbär ersättning, 

både för män och kvinnor, är i åldern 25-34 både 1995 och 2002. Den äldsta gruppen 

deltidsarbetslösa kvinnor och män har ökat såväl i absoluta tal och som i andelar och verkar 

vara en grupp som inte har en ljus framtid. Detta beror möjligtvis på att satsningarna ofta görs 

på yngre grupper, men kanske också på att de som är i den här gruppen är sjukare och 

närmare pensionsperioden och därmed oftast lämnas utanför olika satsningar. Kvinnor 

dominerar fortfarande gruppen deltidsarbetslösa men om 1995 jämförs med 2006 kan en 

utveckling mot minskning i deltidsarbetslösa kvinnor och ökning i deltidsarbetslösa män 

märkas. Om detta är en bestående trend är svårt att avgöra.  

7.2.2 Tillhörighet till arbetslöshetskassan 
I AMS: s statistik som finns tillgänglig, finns ingen data om vilken sektor eller bransch de 

deltidsarbetslösa tillhör. Däremot finns det statistik över vilken arbetslöshetskassa de 

deltidsarbetslösa är medlemmar i. Eftersom anställda oftast väljer fackförening och a-kassa 

beroende på vilket yrke och vilken anställning de har, så kan det vara av intresse att undersöka 

vilken a-kassa de flesta deltidsarbetslösa tillhör. 

Inte oväntat tyder a-kassatillhörighet på att kvinnors och mäns mönster vad gäller i vilken 

sektor de deltidsarbetslösa arbetar skiljer sig åt. Som väntat tillhör en stor andel av de 

deltidsarbetslösa kvinnorna kommunalarbetarnas a-kassa. Andelen minskade från 1995 till 
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2002 för att fortsätta minska och 2006 bli 34,5 % 28, vilket är lägre än vad den var 1995. På 

andra plats vad gäller andelen kommer de handelsanställdas a-kassa, men andelen är 

förhållandevis mycket mindre än kommunalarbetarnas. En annan intressant utveckling är de 

deltidsarbetslösas tillhörighet i Akademikernas a-kassa som nästan har fördubblats mellan 

1995 och 2006.  

Lite oväntat återfinns även den största andelen för de deltidsarbetslösa männen bland 

medlemmar i kommunalarbetarnas a-kassa. 1995 var andelen 15,8 % och ökade något fram 

till 2002, till 16,5%. Detta tyder på att andelen av de deltidsarbetslösa männen som tillhör 

kommunalarbetarnas a-kassa inte är lika stor som kvinnornas, men ändå utgör den största 

andelen. Vi kan även se att mönstret skiljer sig åt i fråga om var de flesta deltidsarbetslösa 

medlemmar finns. Hos män är spridningen mellan olika kassor större än hos kvinnorna. 1995 

tillhörde 8 % metallindustriarbetarnas a-kassa för att minska till 6,7 % 2002 och hamna på 

1,7% år 2006. Den låga andelen år 2006 beror dock på att a-kassan upphörde 1 maj 2006 och 

slagits samman med IF Metalls a-kassa.  

I appendix A6 presenteras statistik för antal och andelar av de deltidsarbetslösa i olika åldrar 

som är medlemmar i kommunalarbetarnas a-kassa. Mer än en tredjedel av de deltidsarbetslösa 

kvinnorna i alla åldersgrupper, förutom den äldsta, är medlemmar i denna a-kassa. I 

jämförelse mellan 1995 och 2002 är det bara andelarna för den yngsta och den äldsta gruppen 

som har minskat medan alla andra andelar har stigit. Detta stämmer överens med det att både 

antal och andel deltidsarbetslösa kvinnor har stigit mellan de två åren (appendix Tabell A3). 

Det krävs noggrannare beräkningar för att bestämma om antal och andel kvinnor som är 

medlemmar i kommunalarbetarnas a-kassa har sjunkit respektive stigit lika mycket som den 

totala andelen deltidsarbetslösa kvinnor i olika åldersgrupper. Det kan väntas att kvinnor som 

är kommunalt anställda reagerar svagare när deltidsarbetslösheten minskar och minskar 

långsammare jämfört med andra yrken. Men för att kunna dra slutgiltiga slutsatser behövs 

djupare analyser. 

Andelarna deltidsarbetslösa män som är medlemmar i kommunalarbetarnas a-kassa har stigit 

för alla åldrar förutom den yngsta. Hårdast drabbade är de två äldsta grupperna där andelarna 

har fördubblats mellan 1995 och 2002 och fortsatte att öka ända fram till 2006. Eftersom 

kvinnornas andelar för de två äldsta grupperna minskade från 2002 till 2006, kan det ses som 

                                                             
28 Data presenteras i Appendix A5. 



46 

 

en utveckling där allt fler män och allt färre kvinnor i åldrarna 45 och äldre arbetar i den 

kommunalsektorn. Detta kan vara ett resultat av allt högre utbildad kvinnoarbetskraft och att 

även män väljer yrken som tidigare ansågs vara typiska kvinnoyrken. Således hamnar allt fler 

män i gruppen som har fler deltidsanställda och därmed deltidsarbetslösa.   

7.3 Jämförelse mellan SCB och AMS 

I jämförelse mellan SCB:s och AMS:s statistik kan flera likheter och olikheter observeras. 

Definitionerna är olika, men både undersysselsatta och deltidsarbetslösa arbetar deltid men 

skulle vilja arbeta fler timmar. Antalet skiljer sig åt mellan SCB och AMS men om 

deltidsarbetslösa är en del av de undersysselsatta, varför ser då utvecklingen annorlunda ut? 

Enligt SCB har undersysselsatta, både män och kvinnor, minskat i antal från 1995 till 2002 för 

att sedan börja öka igen medan AMS:s  statistik visar en minskning från 1995 och ända fram 

till 2006. Beror det kanske på allt hårdare krav som ställs på de som uppbär ersättning 

eftersom teoriavsnittet visat att arbetslöshetsersättningen kan minska de deltidsarbetslösas 

incitament att söka fler arbetstimmar?  Andelen kvinnor är högre än andelen män i alla 

grupper enligt båda källorna. SCB visar att andelen kvinnor av det totala antalet 

undersysselsatta minskar från 1995 till 2002 medan andelen män ökar. Utvecklingen som 

AMS:s data uppvisar är annorlunda, där andelen kvinnor har ökat under perioden vilket 

innebär att andelen män har minskat. Åldersgruppen 55-64 år är den grupp som enligt båda 

källorna visar tendens att öka mest både i antal och i andelar. Intressant är också att enligt 

SCB har andelen undersysselsatta kvinnor inom offentlig sektor minskat från 1995 till 2002 

medan andelen undersysselsatta män har ökat. Under samma period minskade andelen 

deltidsarbetslösa kvinnor som är medlemmar i kommunalarbetarnas a-kassa, medan männens 

andelar steg.  
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8. EKONOMETRISK UNDERSÖKNING AV 

BESTÄMNINGSFAKTORER FÖR 

SANNOLIKHETEN ATT EN 

DELTIDSSYSSELSATT ÄR UNDERSYSSELSATT 

 

 
Det är två frågor som står i fokus i den här uppsatsen. Den ena är vilka de ofrivilligt 

deltidsarbetslösa är och vilka faktorer som påverkar att individen blir undersysselsatt. Den 

andra frågan är hur arbetslöshetsersättningen kan tänkas påverka ofrivillig deltidsarbetslöshet. 

I tidigare avsnitt i den här uppsatsen har vi sett hur fördelningen mellan ålder, kön och sektor 

skiljer sig åt när det gäller deltidsarbetslöshet. Kvinnor och unga samt de deltidssysselsatta 

inom offentlig sektor är överrepresenterade bland de undersysselsatta. Därför är det av 

intresse att se, när man kontrollerar för andra faktorer, vad det är som påverkar att en 

deltidssysselsatt individ blir undersysselsatt.  

I det här kapitlet är målet att analysera den ofrivilliga deltidsarbetslösheten på den svenska 

arbetsmarknaden.29 Fokus ligger på om en individ är frivilligt eller ofrivilligt deltidsarbetslös 

d.v.s. givet att en individ är deltidssysselsatt vilka faktorer påverkar sannolikheten individen 

är ofrivilligt deltidsarbetslös. Detta är en kvalitativ och binär variabel. Probit- och 

logitmodellen är de vanligaste modellerna som används för den typen av data (Verbeek 2004 

s. 191). Probitmodellen är alltså en binär regressionsmodell där den beroende, binära, 

variabeln, kan anta värdet 0 eller 1. Den binära, beroende variabeln är i det här fallet kodad så 

att värde 1 är ofrivillig deltidsarbetslöshet medan 0 är andra deltidssysselsatta. Probitmodellen 

beskriver sannolikheten att Y=1 och kan skrivas Pr(Y=1|x)= F(Xβ) vilket betyder att 

sannolikheten att Y=1 beror på en rad olika X (Verbeek 2004 sid 190). I den här analysen är 

X de olika bestämningsfaktorerna som påverkar ofrivillig deltidsarbetslöshet. I 

probitmodellen antas normalfördelning.  

                                                             
29 Det ekonometriska programmet som används är Stata 9.1. 
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Datamaterialet som används är individdata som kommer från SCB:s 

Arbetskraftsundersökningar. Perioden som data omfattar är år 2002. Den innehåller 

information om deltidssysselsatta i åldrarna 16-64 år. Individer som ingår i undersökningen är 

slumpässigt valda ur totalbefolkningen. Data har samlats in månadsvis där samma individ kan 

återkomma under en period av två år d.v.s. åtta individuella observationer. Det är inget jag tar 

hänsyn till i den här uppsatsen eftersom analysen omfattar bara ett år. Probitmodellen används 

i den här undersökningen, där istället för koefficienter presenteras marginaleffekter. I första 

steg i skattningen skattar man koefficienten för probitmodellen. Utifrån de koefficienterna 

skattas marginaleffekten. Här redovisas endast marginaleffekterna. Tecknet på koefficienten i 

en probitmodell anger vilken riktning effekten går i medan med marginaleffekterna är även en 

procentuell tolkning möjlig. 

8.1 Val av förklarande variabler 

De variabler som inkluderas som bestämningsfaktorer i den ekonometriska analysen är 

variabler som har diskuteras i tidigare avsnitt i den här uppsatsen, nämligen kön, ålder och 

sektor. Som presenterats i kapitel 3 är det flest kvinnor som arbetar deltid. Även bland 

undersysselsatta är det kvinnor som dominerar. Att vara kvinna kan därför förväntas ha en 

negativ effekt på sannolikheten att bli undersysselsatt. Vidare antyder presentationen i kapitel 

6 att även ålder verkar påverka vilka som blir undersysselsatta. Om båda könen inkluderas 

verkar gruppen 16-24 år vara ofrivilligt deltidsarbetslösa i något större utsträckning än andra 

grupper. De som är 25-34 år gamla är näst största grupp bland de undersysselsatta och därför 

kan det förväntas att det är de här två åldersgrupperna som kan ha en negativ effekt på 

sannolikheten att bli undersysselsatt. Vidare visar det sig i samma kapitel att undersysselsatta 

kvinnor finns i offentlig sektor medan undersysselsatta män oftast arbetar i privat sektor. 

Variabeln fackföreningstillhörighet som användes i tvärsnittsanalysen i kapitel 7, fanns inte 

med i datamaterialet som används i den här analysen. Variabel om vilka av de 

deltidssysselsatta som uppbär a-kassa ersättning finns tyvärr inte heller i datamaterialet som 

används vilket gör att jag utifrån den ekonometriska analysen inte kan svara på frågan om 

undersysselsättning påverkas av att individen får ersättning från a-kassan.  

Förutom de variabler som har använts i tidigare avsnitt i den här uppsatsen kommer 

ytterligare några förklarande variabler att användas. Andra variabler väljs även delvis p.g.a. 
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tillgänglighet i datamaterialet vi använder men även för att tidigare studier visat att de är 

relevanta. Förutom kön, ålder och sektor visar tidigare studier (Wallette 2007) att även 

variablerna civilstånd, utbildning, företagsstorlek och socioekonomisk status påverkar 

ofrivillig deltidsarbetslöshet. Andra variabler som inkluderas är ursprung, om individen har 

hemmavarande barn samt om anställningen är fast eller tillfällig.  

8.2 Skattningsresultat 

I modellen som använts inkluderades information om både män och kvinnor för att kunna 

skapa en bild av vilka faktorer som påverkar att en individ som är deltidssysselsatt blir 

ofrivilligt deltidsarbetslös eller undersysselsatt. X står för de olika variabler som enligt teorin 

och tidigare undersökningar borde ha inverkan på individens sannolikhet att bli 

undersysselsatt. Modellens referensindivid är en 35-44 årig svenskfödd man, med en 

gymnasiautbildning på 3-4 år. Han är gift eller sambo men har inga hemmavarande barn som 

är beroende av honom. Hans anställning är fast, lång deltid (20-34 timmar) inom offentlig 

sektor. Han arbetar som lägre utbildad tjänsteman i hälsosektorn, dvs. inom vård och omsorg.  

Resultaten av skattningarna finns presenterade i tabell 8.1på sidan 50. För en kvinna med 

samma förutsättningar som vår referensperson är den skattade sannolikheten i vår modell inte 

statistiskt säkerställd, vilket innebär att när allt annat hålls konstant finns det inga bevis på att 

kön påverkar sannolikheten att vara undersysselsatt. Men om individen är ensamstående 

istället för gift eller sambo har den 2,1 % högre sannolikhet att vara undersysselsatt. Motsatt 

effekt har variabeln hemmavarande barn, där sannolikheten att vara undersysselsatt om sådant 

barn finns är lägre med 2,7 % jämfört med om individen hade varit utan barn. Detta skulle 

kunna tolkas som att för individer med familj som arbetar deltid är sannolikheten lägre att 

hamna i gruppen som vill arbeta fler timmar men inte kan det p.g.a. arbetsmarknadsskäl. En 

positiv effekt har även längden på deltiden där variabeln kort deltid betyder att för en individ 

som arbetar 1-19 timmar per vecka minskar sannolikhet för undersysselsättning med 2,3 % 

jämfört med deltidssysselsatta som arbetar 20-34 timmar per vecka. Har individen tillfällig 

istället för fast anställning är sannollikheten 18,6 % högre att individen är undersysselsatt. 
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Tabell 8.1 Resultat av ekonometrisk analys, y = 1 = undersysselsatt. 
Variabel (x) Skattad marginaleffekt Standardfel P-värde 
16-24 år -0,049 0,008 0,000 
25-34 år 0,022 0,007 0,001 
45-54 år -0,014 0,007 0,037 
55-64 år -0,062 0,007 0,000 
Singel 0,021 0,005 0,000 
Kvinna -0,001 0,006 0,842 
Beroende barn hemma -0,027 0,006 0,000 
Kort deltid (1-19 tim) -0,023 0,005 0,000 
Grundskola -0,081 0,005 0,000 
Gymnasieutbildning 1-2 år -0,042 0,006 0,000 
Högskoleutbildning upp till 2 år -0,116 0,005 0,000 
Högskoleutbildning högre än 2 år -0,101 0,006 0,000 
Offentlig sektor 0,015 0,008 0,068 
Företag 1-49 anställda 0,111 0,010 0,000 
Företag 50-249 anställda 0,065 0,008 0,000 
Företag 250-499 anställda 0,050 0,011 0,000 
Företag 500-999 anställda 0,022 0,011 0,043 
Primär sektor -0,073 0,018 0,001 
Tillverkningssektor -0,080 0,008 0,000 
Teknisk sektor -0,050 0,016 0,007 
Byggsektor 0,004 0,008 0,601 
Handel och kommunikation -0,017 0,009 0,079 
Finansiell sektor 0,063 0,013 0,000 
Utbildningssektor -0,008 0,010 0,406 
Kulturell sektor -0,038 0,013 0,008 
Arbetare med låg utbildning 0,043 0,007 0,000 
Arbetare med mellan utbildning 0,035 0,009 0,000 
Tjänstemän mellannivå -0,010 0,008 0,230 
Tjänstemän högre nivå -0,046 0,010 0,000 
Född i EU (exl. Sverige) 0,061 0,010 0,000 
Född i N Amerika 0,052 0,047 0,241 
Född i syd o Latin Amerika 0,055 0,030 0,046 
Född i Asien 0,117 0,016 0,000 
Född i Afrika 0,257 0,043 0,000 
Andra (statslösa) -0,092 0,066 0,302 
Arbetslösheten på länsnivå 0,033 0,003 0,000 
Tillfällig anställning 0,186 0,006 0,000 

Antal inkluderade observationer: 34306. 

 
  

P-värde: P>0,05 = icke signifikant;  0,01<P≤0,05 = Signifikant på 10 % -nivå;  0,001<P≤0,01 = Signifikant på 5 % -nivå;  

P≤0,001 = Signifikant på 1 % -nivå.      
Källa: SCB:s AKU. Det ekonometriska programmet som användes är Stata 9.1. 

 

Den enda åldersgrupp som har en negativ effekt på sannolikheten för undersysselsättning 

jämfört med referensgruppen, 35-44 år, är gruppen 25-34 år. För denna grupp är sannolikhet 

för undersysselsättning 2,2 % högre. Det är en grupp som i våra tidigare undersökningar har 



51 

 

visat sig ha högre andel av det totala antalet undersysselsatta. För den yngsta och äldsta 

gruppen är den skattade marginaleffekten på sannolikheten för undersysselsättning 5-6 % 

lägre än för referensåldern. Detta skiljer sig från våra förväntningar att den yngsta gruppen 

skulle vara den grupp som hade högst sannolikhet. Att den äldsta gruppen visar högst skattad 

minskning, 6,2 %, beror förmodligen på att denna grupp i jämförelse med andra åldersgrupper 

och enligt båda källor, har ett lågt antal ofrivilligt deltidsarbetslösa. 

Modellen påvisar att det inte finns något klart samband mellan utbildningsnivå och 

sannolikheten att vara undersysselsatt. Högre utbildning än den som referensindividen har, har 

en 11,6 % lägre skattad sannolikhet för undersysselsättning. Förvånansvärt är att även lägre 

utbildning än referensutbildningen har en lägre sannolikhet för undersysselsättning. Att ha en 

grundskoleutbildning minskar sannolikheten för undersysselsättning med 8,1 %.  

Vi vet från tidigare studier (t.ex. Delta), men även från tidigare analyser i den här uppsatsen, 

att både de flesta deltidssysselsatta men också de flesta undersysselsatta finns inom offentlig 

sektor. Ett förväntat resultat från den ekonometriska analysen är att variabeln offentlig sektor 

skulle ha en hög effekt på sannolikheten att vara ofrivilligt deltidsarbetslös. Men så är inte 

fallet. Resultatet vi har fått för denna variabel är inte statistiskt signifikant och slutsatsen att 

sektor påverkar sannolikhet att vara undersysselsatt, när individen är deltidssysselsatt, kan inte 

dras utifrån den här analysen.  

Vidare indikerar modellen att företagsstorlek är en signifikant bestämningsfaktor för risken 

för undersysselsättning. I de minsta företagen (1-49 anställda) är sannolikheten högst att vara 

undersysselsatt. I jämförelse med referensföretag (fler än 999 anställda) är det 11,1 % högre 

sannolikhet. Med storleken på företag minskar också den negativa effekten. För 

deltidsanställda i företag med 500-999 anställda är sannolikheten 2,2 % högre jämfört med 

referens företagsstorlek. Förklaringen till denna effekt skulle kunna vara att de största 

företagen är inom tillverkningssektorn som inte toppar listan med deltidsanställda. 

Även den bransch i vilken den deltidsanställde arbetar påverkar sannolikheten för 

undersysselsättning, men effekterna är väldigt spridda och skiljer sig i storlek. De resultaten vi 

fick för bygg-, handel och kommunikation samt utbildningssektor är icke signifikanta. 

Slutsatsen är att det inte föreligger skillnad mellan dessa sektorer och hälsosektorn i fråga om 

sannolikheten för att deltidsanställda blir undersysselsatta. De resultaten som vi fick var 

väntade eftersom de här fyra branscherna är de som oftast har de flesta deltidsarbetare 
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(DELTA-utredning 1999, sid.137). Tillverkningssektorn visar den högsta positiva effekten. 

Sannolikheten att vara undersysselsatt i denna sektor är 8 % lägre jämfört med 

deltidsanställda inom hälsosektorn vilket stämmer överens med resultaten om företagsstorlek. 

Den enda sektor som påvisar en högre sannolikhet för undersysselsättning, i jämförelse med 

referenssektorn, är den finansiella sektorn och det med 6,3 %. 

Socioekonomisk status visade sig vara en signifikant bestämningsfaktor. En arbetare, oavsett 

utbildningsnivå, har en högre sannolikhet att vara undersysselsatt. En logisk förklaring till 

denna effekt är att arbetare tillhör de branscher och sektorer som har de flesta 

deltidssysselsatta och därmed undersysselsatta. För tjänstemän med högre utbildning än vår 

referensindivids är sannolikheten lägre och minskar med nivån på utbildning. En tjänsteman 

på högre nivå har en 4,6 % lägre sannolikhet för undersysselsättning. Detta kan bero på att i 

den här gruppen finns chefer som inte brukar arbeta deltid.  

Att vara född utanför Sverige ökar sannolikheten att vara undersysselsatt. Effekten är högre 

för de som är födda utanför EU och USA. Födda i Afrika har högst ökning av sannolikheten 

och för denna grupp är sannolikheten ca 26 % högre att vara undersysselsatt. Detta resultat 

stämmer överens med den allmänna uppfattningen om en segmenterad arbetsmarknad i 

Sverige och den stöds även av olika undersökningar som har gjorts tidigare (se t.ex. Jonsson 

& Wallette, 2001) och som visar att sannolikheten för utländska medborgare relativt svenska 

medborgare att ha en atypisk anställning är högre. 

Slutligen kan sägas att variabeln arbetslöshet på länsnivå också påverkar sannolikhet till 

undersysselsättning. Om arbetslösheten på länsnivå ökar med en procentenhet i genomsnitt 

kommer även sannolikheten att vara undersysselsatt att stiga, med 3,3 %.  
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9. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

 

9.1 Sammanfattade resultat från analyser 

De sammanfattade resultaten kommer att delas in i tre delar. I första delen presenteras 

resultaten från analysen av SCB:s statistik. Resultaten från AMS:s statistik presenteras kort i 

andra delen. Till sist sammanfattas resultaten från den ekonometriska analysen. 

I. Från 1995 till 2002 minskade det totala antalet deltidssysselsatta i Sverige, där antalet 

deltidssysselsatta kvinnor minskade medan antalet deltidsysselsatta män ökade. Det 

totala antalet undersysselsatta minskade för båda könen, men i något mindre 

utsträckning för män. Andelen undersysselsatta kvinnor har sjunkit i perioden. Efter 

2002 började antalet deltidssysselsatta och undersysselsatta öka igen, både för männen 

och för kvinnorna. Högst andel av de undersysselsatta kvinnorna är mellan 25 och 54 

år men det har minskat något fram till 2002. För män är den högsta andelen av 

undersysselsatta i gruppen 16-34 år, där gruppen 16-24 år har ökat i perioden. För 

båda könen har antalen undersysselsatta i den äldsta gruppen stigit mycket. Högre 

andel undersysselsatta kvinnor arbetar i offentlig sektor men har minskat i perioden 

medan högre andel undersysselsatta män arbetar i privat sektor. Andelarna för 

undersysselsatta män har ökat i båda sektorerna.  

II. Antalet deltidsarbetslösa i AMS:s statistik har minskat för båda könen från 1995 till 

2002 men andelen kvinnor blev högre medan andelen män lägre. Efter 2002 fortsatte 

det totala antalet att minska där andelen deltidsarbetslösa män började stiga medan 

andelen för kvinnor började sjunka. Största andelen, både kvinnor och män, är i ålder 

25-34 år. Andelar i ålder 16-24 år har minskat markant för båda könen men i något 

högre utsträckning för kvinnor. Det motsatta har skett för den äldsta gruppen som har 

stigit för båda könen. Största andelen deltidsarbetslösa kvinnor är medlemmar i 

kommunalarbetarnas a-kassa, ca 40 %, för båda åren. Över 30 % av de 
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deltidsarbetslösa kvinnorna, i alla åldersgrupper, är medlemmar i denna a-kassa. Även 

största andelen män är, under båda åren, medlemmar i kommunalarbetarnas a-kassa, 

ca 16 %, men de deltidsarbetslösa männen har mycket större spridning av medlemmar 

mellan olika a-kassorna. För männen gäller att med åldern minskar antalet medlemmar 

i kommunalarbetarnas a-kassa. Från 1995 till 2002 har andelen män i åldersgruppen 

16-24 år, som är medlemmar i kommunalarbetarnas a-kassa, minskat medan andelen i 

den äldsta åldersgruppen har ökat. 

III. Den ekonometriska analysen visar att det inte finns någon statistisk säkerställd 

skillnad mellan könen. Vid kontroll av åldersgrupper visar analysen att den enda 

åldersgruppen som har högre sannolikhet för undersysselsättning, än referensålders, är 

25-34 år, vilket delvis stödjer de resultat vi har fått i analysen i kapitel 6 och 7. Att 

vara ensamstående utan barn ökar sannolikhet för undersysselsättning. Är man 

tillfälligt anställd är sannolikheten för undersysselsättningen högre. Högre utbildning, 

än gymnasieutbildning 3-4 år, minskar sannolikheten för undersysselsättning. Även 

för lägre utbildning minskar sannolikheten, vilket kan anses vara konstigt. Även om 

offentlig sektor har större andel både deltidssysselsatta och undersysselsatta, visar inte 

den ekonometriska analysen någon högre sannolikhet för undersysselsättning inom 

denna sektor (variabler: offentlig eller privat). Samma resultat får vi även för 

branschindelningen, där de branscher som i allmänhet har höga andelar 

deltidssysselsatta som t.ex. handel och kommunikation inte visar signifikanta effekter. 

Företagsstorleken spelar roll där, ju färre antal anställda desto högre sannolikheten för 

undersysselsättning.  Att vara arbetare jämfört med tjänsteman visar modellen, har 

högre sannolikhet för undersysselsättning. Födda utanför Sverige har högre 

sannolikhet för undersysselsättning men är man därtill född utanför EU och Amerika 

är sannolikheten ännu högre, vilket stämmer överens med den allmänna uppfattningen 

om den segregerade svenska arbetsmarknaden. 

9.2 Diskussion 

I den här uppsatsen har fokusen legat på de ofrivilligt deltidsarbetslösa. Det kan konstateras 

att det är ett fenomen som för svenska staten innebär både direkta men även indirekta 

kostnader. Att deltidsanställningar har kommit och finns i allt större utsträckning behöver inte 
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vara negativt. Däremot att det finns ett arbetsutbudsöverskott på den svenska 

arbetsmarknaden och en arbetsmarknad som inte ger arbete i önskad omfattning utgör en 

förlust för alla inblandade. 

På efterfrågesidan har vi företag, både inom privat men även inom offentlig sektor, som 

upplever ett rationaliseringstryck, globalisering samt ökat krav och konkurrenstryck från 

omvärlden vilka tillsammans har lett till att deras produktionsfunktion har förändrats. Fasta 

kostnader spelar allt större roll i produktionsfunktionen och när det tillkommer regleringar 

och anställningsskydd på arbetsmarknaden blir företagen tvungna att, för att uppnå sina mål 

med minimala kostnader, anställa på deltid. Företagen anställer på deltid för att lättare kunna 

anpassa sin produktion till den varierande efterfrågan. En del av de som arbetar deltid gör det 

ofrivilligt och kan fastna i situationen i förhoppningen om att antalet timmar kommer att stiga. 

Arbetsgivarna kan utnyttja önskemålet om fler timmar när efterfrågan stiger och därigenom 

hålla sina kostnader lägre än vad de skulle vara om alla anställda kunde få arbeta önskat antal 

timmar. Vård, omsorg och handel har en efterfråga som är ojämnt fördelad under dagen vilket 

gör att de lämpar sig bra för deltidstjänster. Det har visat sig i vår studie av data att de flesta 

deltidssysselsatta samt de flesta undersysselsatta finns i offentlig sektor.  

Uppkomsten av deltidsanställningar innebär för arbetskraftsutbudssidan att en del av de 

deltidsanställda inte alltid har tillgång till önskad arbetstid. Kvinnorna dominerar gruppen 

undersysselsatta både i absoluta tal men också i andelar. Även om analysen har visat en 

tendens till minskning i andelarna av de undersysselsatta kvinnorna måste slutsatsen rörande 

detta dras med största försiktighet. Ekonometriska analysen visar att om allt annat hålls 

konstant påverkar inte könen sannolikhet för undersysselsättning. Däremot kan det finnas 

andra faktorer som påverkar att kvinnorna arbetar deltid och blir undersysselsatta. Trots att 

mycket har gjorts inom barnomsorg och föräldraförsäkringen, för att underlätta för kvinnor att 

kunna förvärvsarbeta, verkar kvinnor fortfarande påverkas av familjeförhållande i högre 

utsträckning än män. Även löneskillnader mellan män och kvinnor på den svenska 

arbetsmarknaden kan antas påverka kvinnornas beslut om huruvida det lönar sig att öka 

arbetstiden.  

Analysen av statistiken, men även den ekonometriska analysen, visar att ålder spelar roll och 

att åldersgruppen 25-34 år är särskild utsatt. Att antalet deltidsarbetslösa ungdomar, enligt 

SCB:s AKU, är nästan oförändrat i jämförelse mellan 1995 och 2002 medan AMS:s statistik 
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visar en kraftig minskning av deltidsarbetslösa ungdomar kan troligen förklaras av att 

ungdomarna ännu inte har kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning. En annan viktig slutsats, 

som kan dras utifrån analysen av statistik, är att det finns allt fler undersysselsatta, både män 

och kvinnor, i åldern 55-64 år. Ekonometriska analysen visar också att förutom åldern 

påverkar även branschtillhörighet sannolikheten för undersysselsättning. Det kan sägas att de 

branscher som inte toppar listan med högst antal deltidsanställda visar mindre sannolikhet för 

undersysselsättning. Detta stödjer även analysen av data, där det har framkommit att offentlig 

sektor har de flesta undersysselsatta. För arbetare med lägre utbildning är sannolikheten för 

undersysselsättning, enligt den ekonometriska analysen, högre än för tjänstemän. Detta kan 

bero på att vård och omsorg som har höga andelar både deltidssysselsatta men även 

undersysselsatta är de branscher som har många lågutbildade anställda. 

Om en deltidssysselsatt är född utanför Sverige och dessutom utanför EU och Amerika finns 

det en väldig hög sannolikhet att denne blir undersysselsatt. I kapitel 6 och 7, där jag har 

analyserat statistik från SCB och AMS, har inte djupare analyser, på hur mycket invandrare är 

representerade under deltidssysselsatta och undersysselsatta, gjorts. Det kan vara av intresse 

att i framtida undersökningar närmare analysera variabel invandrare och deras anknytning till 

arbetsmarknaden, vilket är ett ständigt aktuellt ämne. 

Om en person är ofrivilligt deltidsarbetslös ska deltidsarbetslösheten inte ha något samband 

med arbetslöshetsersättningen d.v.s. personen i fråga vill arbeta fler timmar oavsett om denne 

får ersättning eller inte. Utifrån teorierna som presenterades i den här uppsatsen kan däremot 

slutsatsen dras att utformningen av arbetslöshetsersättning och ersättningsnivå påverkar 

längden och storleken på undersysselsättningen. Det har också visats i analysen att incitament, 

att vilja arbeta fler timmar när ersättningen för timmar som inte arbetas finns, minskar. Då kan 

det finnas en risk att individen kan uppnå högre nyttonivå om denne förblir undersysselsatt 

med ersättning. Om nyttan av att ha fler lediga timmar är högre, jämfört med nyttan då 

individen arbetar fler timmar, leder det till mindre sökinitiativ. Enligt Job Search Theory 

gäller det att om en deltidsarbetare har ersättning för de timmar han inte arbetar minskar hans 

sökkostnader jämfört med en person som inte har någon ersättning. Detta kan leda till att hans 

söktid blir längre, vilket stöds av flertal empiriska studier i USA. I Europa saknas det 

undersökningar som stödjer hypotesen. En möjlig slutsats kan vara att om ersättningsregler är 

tillräckligt generösa så kan de leda till högre antal deltidssysselsatta som klassificeras som 

undersysselsatta. Om därtill kontroll av de som säger sig vara undersysselsatta inte finns eller 
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har brister, som riksrevisionens undersökningar har visat, kan det leda till att en del som är 

frivilligt deltidsarbetslösa deklareras som ofrivilligt deltidsarbetslösa för att på så sätt vara 

berättigade till ersättning. 

Men ersättningen är inte den enda faktor som påverkar ofrivillig deltidsarbetslöshet. Det kan 

inte heller vara den största faktorn eftersom de som är ofrivilligt deltidsarbetslösa och uppbär 

ersättning är bara en del av de undersysselsatta, enligt SCB:s mätningar. Varför visar då 

SCB:s mätningar en ökning i undersysselsatta jämfört med AMS:s mätningar som visar en 

minskning i antalet deltidsarbetslösa? En möjlig orsak är att satsningar görs på 

deltidsarbetslösa som är anmälda på arbetsförmedlingen eftersom de utgör en direkt kostnad 

för staten men även genom att det införs allt fler kontroller och högre krav på de som uppbär 

ersättning. Eftersom antalet undersysselsatta i landet inte har minskat i perioden 1987-2006, 

enligt SCB:s mätningar, kan även slutsatsen dras att den indirekta kostnaden i form av att det 

finns ett arbetsutbud på den svenska arbetsmarknaden som inte utnyttjas till fullo fortfarande 

finns. 

Deltidsarbetslösheten bör minska enligt regeringen men det ingår inte i det övergripande 

målet för arbetslösheten. En deltidssysselsatt har en förankring på arbetsmarknaden och 

därmed inte är en del av gruppen arbetslösa. Om man lägger till det otydlighet beträffande 

vilka som ingår i målgruppen leder det till svårigheter att uppnå mål om minskad 

deltidsarbetslöshet. Över hälften av de deltidsarbetslösa har tidsbegränsade anställningar 

vilket gör det svårare att implementera insatser mot deltidsarbetslöshet samt att de då 

möjligtvis inte är adekvata. IAF har data på hur många ersättningstagare som finns och de är 

alla anmälda på arbetsförmedlingen. Man kan inte se hur många som var och är fortfarande 

deltidsarbetslösa. Man kan inte heller se hur länge de har varit deltidsarbetslösa d.v.s. fått 

ersättning för deltidsarbetslöshet.    

Slutsatsen kan dras att det är fler kvinnor som är undersysselsatta för att det är fler kvinnor 

som arbetar deltid och för att lösa problemet måste antalet deltidssysselsatta kvinnor minska 

vilket tyder på komplexiteten i problemet. För att komma åt problemet måste olika åtgärder 

och olika möjligheter ges till olika delgrupper inom både gruppen deltidssysselsatta men även 

inom gruppen ofrivilligt deltidsarbetslösa. 
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9.2.1 Avslutning 
Ingen statistik är fullständig. Olika sätt att mäta deltidsarbetslöshet gör att AMS och SCB 

redovisar utveckling som skiljer sig från varandra. Ofrivillig deltidsarbetslöshet är ett 

komplext begrepp som kräver noggranna undersökningar för att kunna kartlägga vilka 

grupper som har flest undersysselsatta. För fullständiga slutsatser krävs ytterligare 

undersökningar samt att de som mäter undersysselsättning förbättrar sina mätningar och 

utökar dem med ytterligare frågor. Ett sätt kan vara att SCB utökar sina frågeformulär med 

frågor om arbetslöshetsersättningen. Ett problem med SCB:s statistik är även att de inte skiljer 

deltids- och heltidssysselsatta i gruppen undersysselsatta åt efter 2004, vilket kan försvåra för 

regeringen när den ska satsa på undersysselsatta som har deltidsanställning. För att regeringen 

ska kunna nå de utsatta grupperna och minska alla kostnader som uppstår p.g.a. ofrivillig 

deltidsarbetslöshet och inte bara ersättningskostnader måste andra källor förutom AMV 

användas.  
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Appendix 
På de följande sidorna redovisas det underliggande data som redovisats löpande i texten 

 

Tabellförteckning: 

A1: Deltidssysselsatta (sysselsatta 1-34 timmar per vecka), fördelade efter kön, år 1987-2006. 

A2: Undersysselsatta, fördelade efter kön, år 1987-2006. 

A3: Antal och andel (procent) deltidsarbetslösa kvinnor respektive män i perioden 1992-2006. 

A4: Antal och andel (procent) undersysselsatta kvinnor respektive män, 1995, 2002 och 2006. 

A5: Antal och andel (procent) undersysselsatta kvinnors respektive mäns a-kassa tillhörighet; 

1995, 2002 och 2006. 

A6: Antal och andel (procent) undersysselsatta kvinnors respektive mäns medlemskap i 

kommunalarbetarnas a-kassa för olika åldersgrupper; 1995, 2002 och 2006. 
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A1- Deltidssysselsatta, tusental, SCB: S statistik. 

År Båda könen Män Kvinnor 

1987 1086 151 935 
1988 1068 159 910 
1989 1055 168 886 
1990 1043 173 870 
1991 1032 172 859 
1992 1016 180 836 
1993 987 185 802 
1994 978 195 783 
1995 968 193 775 
1996 933 191 742 
1997 904 189 714 
1998 895 187 708 
1999 896 197 699 
2000 894 200 694 
2001 902 208 695 
2002 910 213 697 
2003 919 225 693 
2004 942 244 698 
2005 986,3 253,4 732,9 
2006 996,7 255,7 741,1 

Tabell A1. Redovisning av underliggande statistik. Deltidssysselsatta (sysselsatta 1-34 timmar per vecka), 
fördelade efter kön, år 1987-2006, tusental. Skattningarna för 1987-1992 har reviderats med hänsyn tagen till de 
förändringar som genomförts i AKU fr.o.m. 1993. Källa: SCB:s AKU. 
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A2- Undersysselsatta, tusental. SCB: S statistik. 

År Båda könen Män Kvinnor 

1987 219 58 161 

1988 180 44 136 

1989 169 46 123 

1990 192 63 129 

1991 251 90 161 

1992 299 103 196 

1993 337 108 229 

1994 358 109 249 

1995 360 106 254 

1996 354 106 249 

1997 347 100 246 

1998 321 92 229 

1999 294 88 206 

2000 264 79 185 

2001 248 74 174 

2002 235 73 162 

2003 237 76 161 

2004 264 90 174 

2005 247,6* 89* 158,6* 

2006 260,5* 93* 167,5* 

Tabell A2. Redovisning av underliggande statistik. Undersysselsatta, fördelade efter kön, år 1987-2006, tusental.     
Skattningarna för 1987-1992 har reviderats med hänsyn tagen till de förändringar som genomförts i AKU fr.o.m. 
1993. *= Tal för 2005 och 2006 är inte jämförbara med tidigare åren pga. ändrat definition. Källa: SCB:s AKU. 
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A3- Antal och andel (procent) deltidsarbetslösa kvinnor 
respektive män i perioden 1992-2006. AMS:s statistik. 

ÅR SAMTLIGA   KVINNOR Andel % *   MÄN Andel % ** 

1992 77741 
 

59838 77,00% 
 

17903 23,00% 

1993 107244 
 

81980 76,40% 
 

25264 23,60% 

1994 136902 
 

105233 76,90% 
 

31668 23,10% 

1995 152424 
 

118360 77,60% 
 

34065 22,40% 

1996 135677 
 

107493 79,20% 
 

28184 20,80% 

1997 137311 
 

109867 80,00% 
 

27444 20,00% 

1998 131195 
 

106753 81,40% 
 

24442 18,60% 

1999 123650 
 

100974 81,70% 
 

22676 18,30% 

2000 117876 
 

96222 81,60% 
 

21654 18,40% 

2001 98310 
 

80186 81,60% 
 

18125 18,40% 

2002 83621 
 

67250 80,40% 
 

16371 19,60% 

2003 75873 
 

59780 78,80% 
 

16093 21,20% 

2004 73274 
 

56747 77,40% 
 

16527 22,60% 

2005 70699 
 

54303 76,80% 
 

16396 23,20% 

2006 65149   50102 76,90%   15047 23,10% 

Tabell A3. Redovisning av underliggande statistik. Deltidsarbetslösa, antal och andel, fördelade efter kön.       
*= Egna beräkningar: andel deltidsarbetslösa kvinnor av totalt antal deltidsarbetslösa. **= Egna beräkningar: 
andel deltidsarbetslösa män av totalt antal deltidsarbetslösa. Källa: AMS Statistikenhet. 
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A4- Antal och andel (procent) undersysselsatta kvinnor respektive 
män, 1995, 2002 och 2006 

1995 
  Kvinnor Män 

Ålder Antal Andel % Antal Andel% 

16-24 25340 16,6 % 7545 5,0 % 
25-34 35452 23,3 % 11414 7,5 % 
35-44 25319 16,6 % 6949 4,6 % 
45-54 22425 14,7 % 4885 3,2 % 
55-64 9801 6,4 % 3259 2,1 % 

Total 118360 77,6 % 34065 22,4 % 

 

2002 
  Kvinnor Män 

Ålder Antal Andel % Antal Andel % 

16-24 7085 8,5 % 2406 2,9 % 
25-34 19279 23,1 % 4388 5,2 % 
35-44 17602 21,0 % 3745 4,5 % 
45-54 12791 15,3 % 2861 3,4 % 
55-64 10486 12,5 % 2967 3,6 % 

Total 67251 80,4 % 46372 19,6 % 

 

2006 
  Kvinnor Män 

Ålder Antal Andel% Antal Andel% 

16-24 6349 9,7% 2481 3,8% 
25-34 13081 20,1% 4043 6,2% 
35-44 13733 21,1% 3290 5,1% 
45-54 9251 14,2% 2600 4,0% 
55-64 7683 11,8% 2630 4,0% 

Total 50102 76,9% 15047 23,1% 
Tabell A. Andelar är egna beräkningar: andel deltidsarbetslösa kvinnor respektive män i olika åldersgrupper av 
totalt antal deltidsarbetslösa. Källa: AMS Statistikenhet.  
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A5- Antal och andel (procent) undersysselsatta kvinnors 
respektive mäns a-kassa tillhörighet; 1995, 2002 och 2006 

Kvinnor 

    4 22 51 

År Deltidsarbetslösa* Antal Andel %  Antal Andel %  Antal Andel %  
1995 110220 12254 11,10 % 4772 4,30 % 44909 40,70 % 
2002 64230 7808 12,20 % 2637 4,10 % 25811 40,20 % 
2006 48788 5667 11,60 % 1946 4,00 % 16809 34,50 % 

Tabell A5-a. Antal och andel kvinnornas a-kassa tillhörighet för tre a-kassor. Koder för a-kassor:                       
4: Handelsanställdas a-kassa; 22: Hotell- och restauranganställdas a-kassa; 51: Kommunalarbetarnas a-kassa. 
Andelar är egna beräkningar: andel deltidsarbetslösa kvinnor som tillhör respektive a-kassa av totalt antal 
deltidsarbetslösa kvinnor för respektive år. *= Deltidsarbetslösa = deltidsarbetslösa kvinnor som är medlem i 
någon a-kassa eller KAS/Alfa i genomsnitt per månad under respektive år. Källa: AMS Statistikenhet. 

 

Män 

    19 20 51 

År Deltidsarbetslösa* Antal Andel %  Antal Andel %  Antal Andel %  
1995 30819 2836 9,20 % 2249 7,30 % 4875 15,80% 
2002 15161 1185 7,80 % 1012 6,70 % 2498 16,50% 
2006 14260 986 6,90 % 248 1,70 % 2195 15,40% 

Tabell A5-b. Antal och andel mäns a-kassa tillhörighet för tre a-kassor. Koder för a-kassor: 19: 
Transportarbetarnas a-kassa; 20: Metallindustriarbetarnas a-kassa; 51: Kommunalarbetarnas a-kassa. Andelar är 
egna beräkningar: andel deltidsarbetslösa män som tillhör respektive a-kassa av totalt antal deltidsarbetslösa män 
för respektive år. *= Deltidsarbetslösa = deltidsarbetslösa män som är medlem i någon a-kassa eller KAS/Alfa i 
genomsnitt per månad under respektive år. Källa: AMS Statistikenhet. 
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A6- Antal och andel (procent) undersysselsatta kvinnors 
respektive mäns medlemskap i kommunalarbetarnas a-kassa för 
olika åldersgrupper; 1995, 2002 och 2006 

  Deltidsarbetslösa kvinnor* Kommunalarbetarnas a-kassa 

  1995 2002 2006 1995 2002 2006 

Ålder       Antal Andel %   Antal Andel %  Antal Andel %  

16-24 21613 5777 5661 10121 46,80 % 2205 38,20 % 1787 31,60 % 
25-34 33830 18642 12807 13557 40,00 % 7970 42,80 % 4401 34,40 % 
35-44 23856 17068 13536 9901 41,50 % 7297 42,80 % 4937 36,50 % 
45-54 21435 12439 9132 8095 37,80 % 5151 41,40 % 3483 38,10 % 

55- 9485 10305 7652 3237 34,10 % 3187 30,90 % 2201 28,80 % 
Tabell A6-a. Andelar är egna beräkningar: andel deltidsarbetslösa kvinnor av respektive åldersgrupp som är 
medlem i kommunalarbetarnas a-kassa. *Deltidsarbetslösa kvinnor = deltidsarbetslösa kvinnor som är 
medlemmar i någon a-kassa. Källa: AMS Statistikenhet. 
 

 

  Deltidsarbetslösa män** Kommunalarbetarnas a-kassa 

  1995 2002 2006 1995 2002 2006 

Ålder       Antal Andel %  Antal Andel %  Antal Andel %  

16-24 6277 1931 2153 1257 20,00 % 300 15,50 % 286 13,30 % 
25-34 10584 4094 3828 1957 18,50 % 792 19,30 % 620 16,20 % 
35-44 6415 3547 3159 1027 16,00 % 704 19,90 % 595 18,80 % 
45-54 4482 2716 2526 460 10,30 % 434 16,00 % 442 17,50 % 

55- 3062 2872 2594 175 5,70 % 267 9,30 % 252 9,70 % 
Tabell A6-b. Andelar är egna beräkningar: andel deltidsarbetslösa män av respektive åldersgrupp som är 
medlem i kommunalarbetarnas a-kassa. **Deltidsarbetslösa män = deltidsarbetslösa män som är medlemmar i 
någon a-kassa. Källa: AMS Statistikenhet. 

 

 

 

 

 

 

 


