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1. Inledning 
 

Arbetsmarknadsbeteendet hos män och kvinnor har länge varit ett intressant ämne för 

diskussion, speciellt i debatten kring ett mer jämställt samhälle och kvinnors diskriminering 

på arbetsmarknaden. Att män och kvinnor ska ha samma villkor när det gäller att finna arbete 

och möjligheterna att arbeta är ett mål många arbetar mot. Sverige har i ett internationellt 

perspektiv setts som en förebild i just detta med högt arbetskraftsdeltagande och, speciellt, 

väldigt små skillnader mellan män och kvinnor i detta avseende. Detta har rankat Sverige till 

ett av världens mest jämställda länder i denna aspekt (se FN: s index över arbetsfördelningen i 

olika länder). Men i nyare forskning ställs dock frågan om det finns brister i statistiken kring 

detta som maskerar hur den verkliga fördelningen av marknadsarbetet mellan kvinnor och 

män ser ut. Det finns till exempel omfattande studier om deltidsarbete och arbetsutbud där 

mycket tyder på att kvinnor, trots hög sysselsättning, i mycket högre grad än män arbetar färre 

timmar på marknaden och tar större ansvar i hushållsarbetet (Hakim 1996, s. 63-65). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnors och mäns marknadsarbete i ett längre 

tidsperspektiv, nämligen för perioden 1989 – 2008. Studien utgör bland annat en uppföljning 

av en tidigare studie av Jonung och Persson (1993) där jag inte bara ser till hur många som är 

i arbetskraften utan också till hur många som faktiskt arbetar, det relativa förvärvsarbetstalet 

och antalet faktiskt arbetade timmar per vecka, det relativa timarbetstalet.  

Huvudfrågeställningen är därmed: Hur har kvinnors och mäns marknadsarbete ändrats från 

1989 till 2008 och finns det en trend? Speciellt fokus ägnas därvid skillnader mellan män och 

kvinnor och mellan män och kvinnor med barn 0-6 år. 

För att undersöka denna fråga närmare använder jag två delfrågor: 1) Hur förändras kvinnors 

beteenden på arbetsmarknaden, och skillnaderna till männens arbete, om man ser till antalet 

arbetade timmar, det relativa timarbetstalet, istället för deltagande på arbetsmarknaden? 2) 

Vilka socioekonomiska förändringar kan hjälpa till att förklara mönstret och de eventuella 

förändringarna i detta?  
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1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på det relativa arbetskraftstalet för män och kvinnor, det relativa 

förvärvsarbetstalet samt antalet faktiska timmar i marknadsarbete per person och vecka i den 

aktuella befolkningsgruppen, det s.k. relativa timarbetstalet. Den tidsperiod som behandlas är 

åren 1989-2008 då min studie kommer att följa upp resultaten från en studie av Jonung och 

Persson, som med hjälp av ovan nämnda definitioner studerade perioden 1963-1988. Jag 

kommer att använda mig av samma definitioner som de använde för att räkna fram mina 

resultat.  

Det åldersintervall jag väljer är personer mellan 20-64 år när jag ser till hela grupper. Det 

vanliga måttet som används i arbetskraftsundersökningarna är 16-64 år, men jag vill försöka 

se till de personer som har mer fasta band till arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten i 

Sverige är internationellt sett (i alla fall i dagsläget) väldigt hög och kan därför ge lite 

missvisande resultat i många av skattningarna då merparten av personer 16-19 år går på 

gymnasiet och ofta har väldigt svaga band till arbetsmarknaden. Men jag kommer inte helt 

utesluta denna åldersgrupp då jag även kommer att visa arbetsutbudsförändringar för olika 

åldersgrupper då jag även inkluderar personer 16-19 år. Jag har även valt att ta med män och 

kvinnor med barn 0-6 år då det är en grupp som varit föremål för flertalet socioekonomiska 

förändringar under de senaste decennierna. Men också för att skillnaderna i 

arbetsmarknadsmönster mellan könen skiljer sig väldigt mycket inom denna grupp.  

Jag kommer i min diskussion att se på de reformer och ekonomiska förändringar som kan 

tänkas ligga bakom resultaten i min studie och resonera kring dessa med hjälp av 

tidsallokeringsmodeller. Men jag kommer inte att kunna säga något om hur stor del i 

förklaringen olika förändringar egentligen har, då detta skulle kräva omfattande 

ekonometriska studier. Jag kommer också att hålla fokus på resultat från Sverige, och därmed 

inte göra jämförelser med andra länder. Dock skulle detta vara en intressant aspekt för 

framtida studier. 

 

1.3 Metod och Data 

Data som används i min empiriska studie kommer främst från Statistiska Centralbyråns 

Arbetskraftsundersökningar, AKU grundtabeller, för åren 1989-2008. Resultaten i 

arbetskraftsundersökningarna är skattningar baserade på ett urval av Sveriges befolkning i 
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åldrarna 16-64 år. Detta gör att siffror som jag behöver använda kommer att behöva räknas 

om till den valda åldersgruppen 20-64 år. Detta gäller dock inte för män och kvinnor med 

barn 0-6 år där hela gruppen 16-64 år tas med på grund av problemen med 

åldersindelningarna. Men jag antar då att män och kvinnor 16-19 år med barn 0-6 år är väldigt 

små grupper och att jämförelserna med hela grupperna män och kvinnor 20-64 år därmed inte 

kommer att påverkas särskilt mycket av detta. 

När jag ska räkna ut det relativa timarbetstalet i olika grupper kommer jag ta hjälp av 

medelarbetstiden för grupper (t.ex. för kvinnor i faktiskt arbete) och multiplicera denna med 

hur många personer som ingår i den gruppen och sedan räkna ut antal timmar per person med 

hjälp av att dividera med hela befolkningsgruppen av kvinnor. För de andra definitionerna blir 

uträkningarna lättare. Dock kommer data från åren 2005-2008 att begränsas vad gäller 

timarbetstalet, då de definitioner som används av SCB förändrats och många siffror inte 

längre är jämförbara med de tidigare åren. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: I kapitel 2 presenteras en allmän bakgrund där 

situationen och utvecklingstendenser på den svenska arbetsmarknaden tas upp. Sedan går jag i 

kapitel 3 igenom de ekonomiskteoretiska modeller som känns väsentliga i förklaringen av 

hushålls tidsallokering och mäns och kvinnors beteenden på arbetsmarknaden. I kapitel 4 

beskrivs de ekonomiska motiv och bestämningsfaktorer som i linje med teorin kan tänkas 

hjälpa till att förklara eventuella omallokeringar av tiden.  Därefter går jag i kapitel 5 igenom 

en tidigare studie på området, studien av Jonung och Persson (1993), och presenterar 

huvudresultat av denna studie som är relevanta för min egen analys. I kapitel 6 presenterar jag 

resultaten i form av den empiri jag räknat fram från svensk data. I kapitel 7 ser jag över 

tänkbara orsaker bakom den utveckling vi ser i de empiriska resultaten och diskuterar möjliga 

förklaringar samt sammanfattar de viktigaste slutsatserna. Längst bak i uppsatsen finns ett 

appendix med en förklaring av de viktigaste återkommande definitionerna. 

 



 

 

7

2. Allmän bakgrund   Utvecklingen av kvinnors och mäns 
arbetsutbud 

 

2.1 Den historiska utvecklingen 

Kvinnor och mäns arbetsbeteende har historiskt sett olika ut. Kvinnor har främst ägnat sig åt 

hushållsarbete, barnpassning, städning, matlagning etc., medan männen har tagit hand om 

försörjningen i form av marknadsarbete. Detta har avspeglats i de svenska 

arbetskraftsundersökningarna där kvinnors tid i marknadsarbete varit mycket mindre i 

jämförelse med männens. Resultatet från en långtidsutredning 1990 visade att en stor 

förändring skett i Sverige under andra halvan av 1900-talet i form av en omflyttning av 

kvinnors produktion från hemarbete till marknadsarbete och att männen under samma period 

kraftigt minskat sina arbetsinsatser på marknaden (Persson, 1993, s. 11). 

I ett längre historiskt perspektiv har Sverige inte haft några exceptionellt höga nivåer av 

arbetskraftsdeltagande för kvinnor. Från slutet av 1800-talet och fram till 1930-talet låg 

arbetskraftstalet på en rätt stabil nivå. En sänkning av nivåerna kunde ses under 1930- och 

1940-talen men under de följande decennierna såg man en kontinuerlig ökning då Sverige 

utvecklades till ett tvåförsörjarsamhälle. Fram till 1960-talet var de svenska nivåerna 

jämförbara med dem i flertalet andra länder. År 1960 låg det kvinnliga arbetskraftstalet (som 

en procentuell andel av den kvinnliga befolkningen 15-64 år) på 51 procent. Motsvarande 

siffror för Danmark var 44 procent, Frankrike 47 procent, Tyskland 49 procent och 

Storbritannien 49 procent. Det var först under 1970-talet som Sveriges kvinnliga 

arbetskraftstal sprang ifrån. År 1990 hade Sverige en framstående position vad gäller andelen 

kvinnor i arbetskraften. Andra länder erfor också ökningar men de startade senare och var inte 

heller lika starka som de svenska (och danska) (Jonung och Persson 1994, s. 37-38). 

De största skillnaderna i män och kvinnors arbetsutbud, när man ser till skillnaderna mellan 

olika åldersgrupper, är att historiskt har kvinnors arbetskraftsdeltagande haft ett mönster med 

två toppar, en precis innan barnafödande ålder och en efter. En tolkning av detta är att tiden 

när man blir förälder har stor påverkan på arbetsmönstret för kvinnan. Under 1980-talet 

försvann stora delar av detta mönster, troligen främst på grund av olika socioekonomiska 

förändringar som gjorde att förvärvsavbrotten för att ta hand om barn inte blev lika långa och 

inte hade lika stor effekt på möjligheten för kvinnor att stanna kvar i sitt arbete som tidigare 
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(Jonung och Persson 1993, s. 266-267). I och med dessa förändringar kom för Sveriges del 

föräldralediga att rent statistiskt kategoriseras som tillhörande arbetskraften och då 

föräldraförsäkringen byggdes ut bör man se en ökning i procentandelen män och kvinnor som 

tillhör arbetskraften i nästföljande perioder. 
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3 Teoretisk referensram – vad påverkar mäns och kvinnors 
marknadsarbete? 

 

3.1 Inledning 

Den historiska utvecklingen av arbetsutbudet i Sverige antyder att tidsallokeringen mellan 

marknaden och hemmet skiljer sig åt för män och kvinnor och att det därför bör finnas 

ojämlikheter i den avkastning män och kvinnor får från marknadsarbete. Då jag ska analysera 

bestämningsfaktorer bakom de olika arbetsmönster som framkommer i min empiriska 

undersökning tar jag till hjälp de grundläggande ekonomiska modeller som analyserar hur 

tidsallokering mellan marknaden och hemmet sker. Jag kommer främst att använda mig av 

Gronaus modell för allokeringen av tid i hushållen, men jag kommer att behöva komplettera 

den med Beckers modell som mer ingående går igenom specialiseringen efter komparativa 

fördelar inom hushållen, vilket gör det mer till en familjemodell. Innan jag kommer dit ska jag 

dock ytligt gå igenom den klassiska arbetsutbudsteorin som liknar Gronaus modell, men där 

Gronaus modell utgör en utvidgning.  

 

3.2 Den klassiska arbetsutbudsteorin  

Arbetsutbudsteorier handlar om de faktorer som kan påverka valet om man ska tillhöra 

arbetskraften samt, givet detta, det antal timmar individen ska välja att arbeta, alltså 

individens val mellan fritid och arbete. Genom att välja att delta på arbetsmarknaden blir man 

en del av det totala arbetsutbudet. I den enklaste arbetsutbudsteorin är det den kombination av 

fritid och arbete som ger högsta möjliga nyttonivå som väljs, med antagandet att man fritt kan 

välja det antal timmar man vill arbeta. För att förklara valet av antal timmar i marknadsarbete 

i en sådan modell mäts trade-off mellan inkomster och fritid. Vid varje lönenivå väljer då en 

nyttomaximerande individ den punkt på indifferenskurvan som tangerar budgetlinjen. Vid en 

löneökning kommer individen att ändra sitt antal timmar på marknaden. Riktningen mot fler 

eller färre timmar av marknadsarbete beror på om en substitutionseffekt eller en inkomsteffekt 

dominerar (Bosworth et. al. 2006, s. 26-27). 
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3.3 Gronaus tidsallokeringsmodell 

Gronaus modell om tidsallokering kan hjälpa till att förklara hur män och kvinnor allokerar 

sin tid mellan marknadsarbete och hemarbete. Om en individ får en ökning i lönenivån så 

förväntas den tid som spenderas i hushållsproduktion att minska (Gronau, 1977, s. 1107-

1108). Reuben Gronaus modell tolkar beteendet vid tidsallokering mellan marknadsarbete, 

fritid och hemarbete. Den kan exempelvis förklara olika beteendemönster för människor med 

olika lönenivåer, utbildning och effekten av att ha barn. Den visar också på olika mönster för 

män och kvinnor, gifta och ogifta, sysselsatta och arbetslösa (Gronau 1977, s. 1116-17). Det 

är en intressant modell som är väl lämpad för att analysera det slags frågeställningar som jag 

söker belysa kring hur män och kvinnor skiljer sig i sin tidsallokering och hur 

socioekonomiska förändringar kan ändra beteendet för individerna i hushållet.  

Reuben Gronau ansåg att speciellt i fallet med kvinnor bör man skilja mellan att arbeta 

hemma, ha fritid och att arbeta på marknaden. Detta för att kvinnan ofta lägger fler timmar än 

mannen på arbete i hemmet och att produktion i hemmet till stor del är ett komplement till 

produktion på marknaden. Empiriska studier har visat att hushållsarbete och fritid inte 

påverkas likartat vid socioekonomiska förändringar. De aggregerade effekterna av sådana 

förändringar påverkar många aspekter av hushållsbeteendet, som arbetsutbudet, specialisering 

i hushållet och om/när man skaffar barn (Gronau 1977, s. 1100). 

Utgångspunkten för Gronaus (1977) modell är sålunda att den begränsade tid individen har till 

förfogande fördelas mellan marknadsarbete, hushållsarbete och fritid. En intuitiv distinktion i 

Gronaus modell mellan att arbeta hemma och fritid är att hemarbete är något som man skulle 

föredra, vid en låg kostnad, att låta någon annan göra åt en, medan fritid är något som skulle 

vara nästan omöjligt att få nytta av genom någon annan. Hemarbete är tid som används att 

generera tjänster som har nära substitut på marknaden, substitut som är svåra att finna för 

fritid. Till exempel kan städning vara en sådan syssla som är möjlig för någon utomstående att 

ta hand om, och därmed blir det klassificerat som hushållsarbete, medan att spela ett 

instrument eller gå och träna inte skulle fylla samma funktion om någon annan utförde det och 

därmed klassificeras det som en fritidsaktivitet (Gronau, 1977, s. 1104). Då marknadsarbete 

och hushållsarbete resulterar i varor och tjänster som ger nytta till individen tillsammans med 

fritid så måste individen ta ställning till hur tiden ska fördelas så att nyttan maximeras. 

Formellt kan nyttomaximeringen skrivas som: 



Max U = f(F, M, H) 

där U står för individens nytta, F för fritid, M för varor och tjänster genom marknadsarbete 

och H för varor och tjänster genom hemarbete (Gronau 1977, s. 1105). Då individer har olika 

nyttor så kan de olika aktiviteterna generera olika nyttonivåer, då vissa individer värdesätter 

inkomsten från marknadsarbete högre (vilken ger tillgång till marknadsvaror och 

marknadstjänster), medan andra får en högre relativ nytta av fritid. Utseendet på dessa 

preferenser reflekteras i individens indifferenskurvor. Maximeringen av individens nytta 

begränsas av tiden och budgeten. I medel har man 16 vakna timmar om dagen och man kan 

inte lägga mer pengar på marknadens varor och tjänster än den inkomst man har att tillgå 

(Gronau 1977, s. 1106-07). Tidsallokeringen kan visas genom följande två figurer: 

Tidsallokering mellan hemarbete och fritid 

 
Figur 3.1 Tidsallokering mellan marknadsarbete och fritid för personer med olika preferenser. Efter figur 3.1 s. 
34 i Persson (1993).

Om det endast finns möjlighet att arbeta i hemmet (Figur 3.1) så kan endast hemproducerade 

varor och tjänster införskaffas genom hushållsproduktion. Budgetrestriktionen blir då linjen 
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som kallas för ”hem”, vilket i detta fall är produktionsmöjlighetsfronten. Den vertikala delen 

på denna linje illustrerar de inkomster som varken kommer från hem- eller marknadsarbete, 

dessa kan till exempel vara bidrag och ränteinkomster. Själva produktionskurvan kan se olika 

ut beroende på individens individuella produktivitet. Den maximala tiden som kan disponeras 

illustreras av avståndet från origo fram till där produktionsmöjlighetskurvan möter x-axeln. 

Som vi kan se i figur 3.1 ovan, finns den optimala punkten där lutningen på individens 

indifferenskurva tangerar produktionsmöjlighetskurvan. Detta illustreras i figur 3.1 där 

individer med olika indifferenskurvor väljer olika mängd marknads-, hushållsarbete och fritid. 

I en optimal tidsallokering kommer individ 1 att ha mindre fritid och mer varor och tjänster. 

Det motsatta kommer då att gälla för individ 2, som vill ha mer fritid och en mindre mängd 

varor och tjänster. 

Tidsallokering mellan marknadsarbete, hemarbete och fritid 

 

Figur 3.2 Tidsallokering mellan marknadsarbete, hemarbete och fritid för personer med olika preferenser. Efter 
figur 3.2 s. 35 i Persson (1993). 
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Om vi ser till figur 3.2 har individen även möjlighet att marknadsarbeta. Detta innebär att 

möjligheterna för konsumtion ökar, illustrerat som linjen ”marknad”, som representerar 

individens lönenivå (den prickade linjen visar alla möjliga kombinationer av arbete och fritid 

som individen kan välja). En brantare lutning på lönekurvan än på hushållsarbetskurvan 

innebär att individen genererar mer varor och tjänster genom att marknadsarbeta ytterligare en 

timme än genom att hushållsarbeta den extra timmen, givet att de varor som produceras på 

marknaden och i hemmet är perfekta substitut. Som kan ses i figur 3.2 kommer en individ 

med indifferenskurva 1 att uppnå högst nytta genom att tillbringa en del av sin tid i 

marknadsarbete medan individ 2 får högre nytta av att lägga fler timmar i hemmet och inte 

marknadsarbeta. De avgörande faktorerna för hur en individ kommer att allokera sin tid 

utgörs av individens preferenser, icke-arbetsinkomster samt den relativa produktiviteten 

mellan marknadsarbete och hemarbete. Om det är så att preferenserna mellan fritid och 

varor/tjänster ser olika ut för män och kvinnor skulle det kunna bidra till de olika 

tidsallokeringarna man ser för män och kvinnor (Gronau 1977, s. 1107-1109). 

 

3.4 Beckers familjemodell 

Gary Beckers hushållsmodell är nu en väletablerad del av den ekonomiska teorin (Becker 

1965, 1993). Beckers klassiska modell baseras på antaganden om att en familj agerar som en 

ekonomisk enhet där rationella val görs. Medlemmarna i ett hushåll delar upp sin tid mellan 

marknaden och hemmet så att individerna specialiserar sig på det som de är relativt sett mest 

produktiva i, vilket betyder att den som relativt sett får högst avkastning av marknadsarbete 

kommer att lägga mest tid på detta (Becker 1965, s. 512-513). Denna möjlighet till 

specialisering inom familjen är något som jag behöver komplettera Gronaus modell med för 

att hjälpa till i förklaringen av de arbetsutbudsmönster som framkommer i mina resultat.  

Två eller fler individer som lever tillsammans och samarbetar i ett hushåll är den definition på 

en familj som används i min uppsats. Det är ur ekonomisk synpunkt inte relevant hur 

individerna är relaterade till varandra utan endast att de delar ett hushåll. Den enklaste 

användningen av en familjemodell består av två individer. I denna familjemodell av Becker 

(1993) ligger fokus på hur olika typer av arbete fördelas mellan medlemmarna inom hushållet 

(man skiljer även här mellan arbete på marknaden och i hemmet). Istället för en individ så 

antas här att familjen, som en enhet, maximerar en gemensam nyttofunktion. Även här ingår 
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varor och tjänster införskaffade både genom hemproduktion och genom marknadsproduktion. 

I och med teorier om komparativa fördelar kommer specialisering för båda parter att leda till 

effektivitetsvinster för båda. Så en ökad produktivitet för en individ inom ett område bidrar 

till en större komparativ fördel för denne individen inom detta område. Då största möjliga 

avkastning för familjen vill uppnås följer att investeringar kommer att göras där individen har 

en komparativ fördel. Becker tog också i beräkning att det fanns skillnader mellan mannen 

och kvinnan som kunde leda till att kvinnan blev mer produktiv i hemmet. En sådan skillnad 

kunde uppkomma av att kvinnan står för att föda och amma ett barn vilket gör henne till mer 

tränad att stanna hemma och ta hand om barn (Becker 1993, s. 37-38). 

Enligt den mest renodlade familjemodellen à la Becker skulle alltså specialiseringen mellan 

hushållsmedlemmarna vara fullständig när den som har en komparativ fördel i 

marknadsarbete helt ägnar sig åt denna syssla och den andra parten ägnar sig helt åt 

hemproduktion. Men en mindre långtgående specialisering kan bli resultatet exempelvis om 

de bakomliggande antagandena i modellen modifieras. Man kan tänka sig att individer inte är 

så ensidiga varelser att de fullständigt specialiserar sig på en syssla då det kan finnas någon 

slags egennytta av att besitta flera typer av humankapital. I övrigt kan man också resonera 

kring att en individ ofta inte från början vet vem han/hon ska dela sitt liv med vilket inte gör 

det givet vilken typ av humankapital individen bör investera i.  

I båda modellerna som presenterats ovan kan man se att individernas och hushållens 

preferenser över hur fritid och varor/tjänster värderas, mängden icke-arbetsinkomster samt 

produktiviteten i hemmet respektive på marknaden är avgörande för tidsallokeringen. 

Negativa aspekter med dessa modeller är antaganden om att samma varor och tjänster kan 

produceras genom hem- och marknadsarbete och att preferensernas härkomst inte utreds 

närmare utan ses som givna. Det är intressant för min uppsats att mer ingående veta hur 

preferenserna skiljer sig mellan män och kvinnor, hur de fördelas inom ett hushåll och hur de 

bidrar till olika tidsallokeringar mellan könen.  
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4 Lönsamheten  av marknadsarbete  –  bestämningsfaktorer 
och beskrivande statistik  

 

4.1 Inledning 

Förklarat i föregående kapitel kommer förändringar över tiden i den ekonomiska 

jämställdheten mellan könen att vara beroende av hur mäns respektive kvinnors tidsinsatser i 

olika aktiviteter förändras och hur den ekonomiska ersättningen ser ut för olika aktiviteter. 

För att ta hänsyn till förändringar i arbetsinsatser måste man se till dels den direkta 

ekonomiska ersättningen i form av marknadslön, dels indirekt ekonomisk ersättning i form av 

socialförsäkringsförmåner och andra offentliga transfereringar som till exempel skatter 

(Persson, 1993, s. 37). Även utbildningsmönster och fertilitet kommer att tas upp i samband 

med detta. Dessa faktorer kommer sedan att användas i slutet av uppsatsen för en diskussion 

av de ändrade arbetsmönster som framkommit i min empiriska undersökning. 

 

4.2 Lönestrukturer och skattesatser 

Den teoretiska framställningen visar på att marknadslönen kommer att vara en viktig faktor då 

den speglar produktiviteten. Så länge den ena parten i ett hushåll tjänar mer än sin partner är 

det denne som först och främst (vid ungefär lika produktivitet i hemarbetet) kommer att ägna 

sig åt marknadsarbete. Den andra medlemmen kommer då att ha ett större ansvar i 

hemarbetet. Med större löneskillnader mellan parterna kommer de ekonomiska incitamenten 

för en specialiserad arbetsfördelning att bli starkare. I Sverige observerar man fortfarande 

löneskillnader mellan könen, 1992-2007 har löneskillnaderna mellan könen knappt förbättrats 

alls (se SCB: s lönestatistik), vilket innebär att det fortfarande finns stora skillnader mellan 

den avkastning som män och kvinnor får från marknadsarbete. Forskning i ämnet visar att 

kvinnors ökade reallön har varit den främsta drivkraften bakom ett ökat 

arbetskraftsdeltagande. Då kvinnor befinner sig i andra sektorer, yrken och befattningar än 

män betyder det att det finns en kraftig könssegregering av arbetsmarknaden och därmed att 

löneskillnader mellan könen kvarstår (Persson 1993, s. 36-37).  

En viktig bestämningsfaktor för lönsamheten av marknadsarbete är hur skattesystemet är 

utformat. Utformningen av inkomstskattesystemet påverkar hur nettointäkterna av att 

förvärvsarbeta ytterligare en timme. Det viktiga när man ser till skattesystemet är om det finns 
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eventuella grundavdrag, progressiviteten i systemet och om det är sambeskattning eller 

särbeskattning som föreligger. På detta sätt kan inkomstskattestrukturen väntas påverka 

kvinnors och mäns förvärvsfrekvens och arbetstider (Persson 1993, s. 43-44). 

Om det är ett starkt progressivt inkomstskattesystem, och sambeskattning råder, så kommer 

inkomsterna för den i paret med lägst inkomst att beskattas starkt redan vid låga nivåer. Om 

ett hushåll består av en man och en kvinna, och kvinnans lön är lägre än mannens (och 

skattesatsen p.g.a. sambeskattning är densamma för kvinnan som för mannen om han skulle 

ytterligare öka sitt arbetsutbud) får hushållet en större avkastning ifall mannen står för ett ökat 

arbetsmarknadsutbud. Samma mönster kan ses även vid särbeskattning i fall där likartade 

skattesatser gäller för både män och kvinnor vid ett ökat arbetsutbud och i de flesta fall är det 

då mannen som svarar för en ökning i arbetsutbudet då hushållets avkastning på så sätt blir 

högre (eftersom mannens bruttolön oftast är högre) (Persson 1993, s. 44). 

En annan viktig bestämningsfaktor är olika transfereringssystem. Skattesatsen påverkas av 

storleken på hushållets icke-arbetsinkomster, dvs. de transfereringar som kan erhållas om 

individen bestämmer sig för att inte förvärvsarbeta. En ökning i icke-arbetsinkomster (t.ex. 

barnbidraget) ger enligt Gronaus modell ovan en ren inkomsteffekt som kan tänkas göra att 

individen (eller hushållet) ökar konsumtionen av varor och tjänster samt mängden fritid. En 

ökning i icke-arbetsinkomster påverkar inte lutningen på budgetlinjen eller 

produktionsmöjlighetskurvan. Om förändringar i skatte- och transfereringssystemen däremot 

påverkar nettointäkten av marknadsarbete så orsakar detta både inkomst- och 

substitutionseffekter då de påverkar lutningen på budgetlinjen och därmed också avvägningen 

mellan varor och tjänster producerade i hemmet och på marknaden (Borjas 2008, s. 36-38). 

En högre progressivitet i inkomstskatten och eventuella inkomsttak för olika 

socialförsäkringsförmåner kan till exempel leda till en minskad lönsamhet av kontinuitet i 

arbetet och andra typer av förändringar i en individs karriärsatsningar, t.ex. att förlusten av att 

vara föräldraledig blir mindre och att personer med en lägre lönenivå i högre grad ser färre 

inkomstförluster med att deltidsarbeta (Persson 1993, s. 44). 

I Sverige har vi särbeskattning sedan 1970-talet. Det nya skattesystemet som infördes 1990/91 

innebar en bredare skattebas, och därmed också färre grundavdrag och undantag från 

beskattning, färre skattesatser samt att högsta nivån på marginalskatten blev 50 procent vid en 

kommunalskatt på 30 procent för både mannen och kvinnan i hushållet (Regeringen, 2009). 
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Därmed är det individen i hushållet med högst timlön som tjänar mest på att öka sitt 

arbetsutbud, vilket oftast brukar betyda mannen (beroende på hushållets sammansättning).  

 

4.3 Utbildning och humankapitalinvesteringar 

Humankapitalteorin beskriver individens investeringar i humankapital som central. Det är 

dessa investeringar som bestämmer individens produktivitet, och därmed också hennes lön. 

En ökning i utbildningsinvesteringar kommer, enligt humankapitalteorin, i princip att öka 

individens generella produktivitet (Borjas, s. 248). I Sverige har man sedan början av 1990-

talet fram till 2008 sett en stor expansion i deltagande i högre utbildning främst bland kvinnor, 

men även bland män (SCB, Grundtabeller). En effekt av detta bör vara en större ökning hos 

kvinnors lön i marknadsarbete än mäns.  

Statistik från SCB:s Grundtabeller visar att lönen ökar med utbildningsnivån och att det är 

större skillnader i lönesättning mellan män och kvinnor vid högre utbildningsnivåer. Om man 

ser på statistik över utbildningsnivå och överenskommen arbetstid per vecka ser man att den 

överenskomna arbetstiden ökar med en högre utbildningsnivå för kvinnor. För män ser man 

dock inte samma mönster mellan arbetstid och utbildningsnivå då män med endast 

förgymnasial utbildning, gymnasial utbildning och de med eftergymnasialutbildning har 

nästan samma överenskomna arbetstider (SCB, Grundtabell 2008). Så en ökad 

utbildningsnivå för kvinnor bör därmed öka antalet timmar kvinnor lägger i marknadsarbete, 

men att en ökning i männens utbildningsnivå inte har samma positiva effekt på antalet timmar 

i marknadsarbete.  

 

4.4 Moderskap, faderskap och föräldraförsäkringar 

Antal barn per kvinna har varierat mycket i Sverige under den studerade perioden med en 

högstanivå runt år 1990 och därefter avtagande nivåer, men att det ökat sen igen i början av 

2000-talet (se t.ex. SCB: s Demografiska undersökningar). Merparten av barn i åldrarna 0-17 

år har föräldrar i arbete där 82 procent av barnens mamma arbetade och 93 procent av barnens 

pappa arbetade år 2007. Ungefär en fjärdedel av barnen har en mamma som arbetar deltid, 

medan andelen pappor i deltidsarbete endast är 5 procent. Kvinnor har också huvudansvaret i 

hushållsarbetet där hon ägnar en större del av sin tid åt hushållsarbete och omsorg av egna 



barn än vad mannen gör (SCB, Tidsanvändningsundersökningen). I diagram 4.1 nedan ser 

man att en stor andel kvinnor med barn 0-17 år arbetar deltid och att en väldigt stor andel av 

män med barn 0-17 år arbetar heltid.   

Diagram 4.1 - Barn 0-17 år efter mammans respektive pappans arbetsmarknadsstatus, 
2007. Källa: SCB, Tidsanvändningsundersökningen 

 

Föräldrapenningen som infördes 1974 innebar att föräldrarna fick rätt till hälften var av 

föräldraledighetsdagarna, men att de kan göra undantag och avstå sina dagar till den andra 

föräldern. En senare förändring i föräldraförsäkringen förstärkte incitamenten för pappor att 

vara föräldralediga, då så kallade pappamånader tillkom. Föräldrapenningen gör att 

föräldrarna kompenseras för förlorad marknadsinkomst upp till ett visst tak.  Den nuvarande 

varianten av föräldraförsäkringen har utökats och består nu av 16 månader föräldrapenning 

gemensamt för föräldrarna, varav två s.k. pappamånader (Försäkringskassan, 2009). År 2007 

tog männen ut ca 20 procent av föräldraledigheten (JämO, statistik). 

 

4.5 Kvinnor och deltidsarbete 

Deltidsarbete är en viktig faktor när man ska undersöka arbetsmönster och hur många timmar 

män och kvinnor lägger på marknadsarbete i Sverige, eftersom man då märker av stora 

skillnaderna mellan mäns och kvinnors arbetsutbud. Deltid definieras som en arbetsvecka 

kortare än 35 timmar. För cirka femtio år sedan var deltidsarbete en möjlighet för kvinnor att 

få in en fot på arbetsmarknaden och än idag står kvinnor för majoriteten av de 

deltidssysselsatta. Deltidsarbete är något som har vuxit fram i Sverige i och med att 

välfärdssamhället har utvecklats och allt eftersom olika reformer har införts har deltagandet i 
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marknadsarbete, främst hos kvinnor, ökat. Reformer som betald föräldraledighet, rätt till 

förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar, rätt till ledighet för studier etc. har bidragit till 

denna ökning i andelen som arbetar deltid (Ljungvall, 2007, s 9-10 ). Dock är skillnaden 

mellan män och kvinnor i deltidsarbetets omfattning fortfarande väldigt stor. År 2008 var 

andelen män som heltidsarbetade 86,6 procent medan andelen kvinnor i heltidsarbete var 58,6 

procent (SCB, Grundtabeller 2008). Den vanligaste typen av deltid för kvinnor i Sverige är 

dock lång deltid, 20-34 timmar. Emellertid kan man i diagram 4.2 se en ökning i andelen män 

som deltidsarbetar, och en samtidig ökning i andelen kvinnor i heltidsarbete.  

Diagram 4.2 - Personer i åldern 20-64 år efter arbetskraftstillhörighet och vanligen 
arbetad tid 1970-2007 Källa: SCB, Jämställdhetsstatistik 

 

4.6 Pension 

Pensionssystemet är ett socialförsäkringssystem som har förändrats mycket under de senaste 

decennierna. Viktiga förändringar i pensionssystemet har varit den fullständiga 

individualiseringen av pensionen, ett beslut den svenska riksdagen tog 1994, dels det nya 

pensionssystemet som beslutades år 1998 och som sedan ersatte det tidigare systemet 

successivt från år 1999. I det nya systemet skulle pensionen grundas på inkomster under hela 

yrkeslivet istället för den s.k. 15/30-regeln1 (Försäkringskassan, 2009). Förändringar i 

pensionssystemet kan påverka den avkastning man får från marknadsarbete och därmed 

incitamentet till val av att marknadsarbeta och marknadsarbetets omfattning. 

 

                                                            
1 15/30‐regeln innebär att pensionens storlek bestämdes av de 15 bästa inkomståren och att 30 år i 
marknadsarbete krävdes för full pension. 
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5 Tidigare forskning och empiri som underlag 
 

5.1 Inledning 

Det finns en omfattande forskning, både svensk och internationell, om arbetsutbudets 

utveckling och bestämningsfaktorer.  

När man talar om arbetsutbudet finns det flera olika dimensioner: 

- Arbetskraftsdeltagandet 

- Antal arbetade timmar (heltid vs deltid) 

- Tidsallokering marknadsarbete/ hushållsarbete och omfattning och betydelse av 

förvärvsavbrott 

Jag kommer inte att kunna gå igenom all den forskning som finns i ämnet utan fokuserar då 

istället på den studie som min uppsats bygger på och uppdaterar.  

Sverige har, i jämförelse med andra industrialiserade länder, haft bland det högsta 

arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor. I tidigare litteratur har detta ofta tolkats som att det 

skett något av en revolution vad gäller svenska kvinnors beteende på arbetsmarknaden.  

Innan början på alla socioekonomiska förändringar var bilden ofta den att kvinnor helt 

lämnade marknaden i och med första barnet. Nu för tiden är man istället i tillfällig frånvaro, 

men man klassificeras då fortfarande som tillhörande arbetskraften. När man i statistiken tittar 

på arbetskraftstalet för kvinnor så inkluderas den stora andel kvinnor som är tillfälligt 

frånvarande från arbetsmarknaden för att ta hand om barn (se SCB: s definitioner av 

arbetskraften). 

För att se hur viktiga förändringarna i det svenska systemet skulle kunna vara för 

arbetsfördelningen kan man titta mer specifikt på dem som är i faktiskt arbete, alltså de som 

aktivt arbetar under referensveckan som en andel av den totala befolkningen och även se 

närmare på det faktiskt lagda antalet timmar i marknadsarbete per person i den aktuella 

befolkningsgruppen, en definition som inte döljer det faktum att kvinnor deltidsarbetar i 

mycket högre grad än män (Jonung och Persson 1990, s. 26). 
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5.2 Sverige från 19631988  

Jag kommer i detta avsnitt att ta upp huvuddragen från en studie av Jonung och Persson 

(1993), vilket betyder att texten nedan helt kommer att refereras från denna artikel. I denna 

studie studerades tre mått för att mäta arbetsmarknadsdeltagande och skillnaderna mellan män 

och kvinnor (för mer exakta definitioner av måtten, se Appendix 1) för den svenska 

arbetsmarknaden mellan åren 1963 och 1988. Resultatet av deras undersökningar blev att 

skillnaderna mellan män och kvinnor var mycket större när faktorer som faktiskt arbetade 

timmar på marknaden, mätt som det relativa timarbetstalet, togs med i beräkningarna. Det 

visades också att män under denna period hade minskat sin tid på arbetsmarknaden kraftigt, 

ett tidigare inte lika diskuterat faktum men dock viktigt när man ser till de ändrade beteendena 

och jämställdheten mellan män och kvinnor. I det relativa timarbetstalet inkluderar inte 

tillfälliga ledigheter, som barnledighet, och fokus på antalet timmar i marknadsarbete 

framhäver att kvinnor oftare arbetar deltid. En användning av timarbetstalet ökar därmed 

skillnaderna i marknadsarbete mellan könen jämfört med arbetskraftstalet och 

förvärvsarbetstalet.  

 I denna mer djupgående studie om arbetsmarknadsbeteende hos män och kvinnor i Sverige 

där fokus lades även på faktiskt arbetade timmar visades det att Sverige inte hade den ledande 

position som framställs när man endast ser till arbetskraftstal. Det som användandet av 

faktiskt antal arbetade timmar gav till helhetsbilden av Sverige var att även om deltagandet 

hos svenska kvinnor på arbetsmarknaden hade ökat, var skillnaderna mellan män och kvinnor 

fortsatt stora. I ett jämförande perspektiv som Jonung och Persson använde mot andra länder 

visade det sig att Sverige hade höga arbetskraftstal men att i till exempel Finland och USA 

lade kvinnor ner fler timmar per person i befolkningen på marknadsarbete och att skillnaderna 

mellan antalet kvinnor i förvärvsarbete mellan Sverige och andra länder inte var lika stor som 

skillnaderna i kvinnors arbetskraftstal mellan länderna.  

Huvudresultaten från denna studie var att mellan åren 1963 och 1988 ökade kvinnor sitt 

deltagande på arbetsmarknaden enligt alla tre mått som användes, det relativa 

arbetskraftstalet, det relativa förvärvsarbetstalet och det relativa timarbetstalet, samtidigt som 

män minskade sin närvaro på arbetsmarknaden under samma period. Dock blev skillnaderna 

mellan mäns och kvinnors arbetsutbud större när man tittade på faktiska förändringar i timmar 

lagda i marknadsarbete än när man såg på förvärvsarbetstalet. Kvinnors arbetsmarknadsutbud 
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ökade med 5,8 timmar per vecka under den studerade perioden. Å andra sidan blev männens 

minskade arbetsutbud större när man såg till faktiska förändringar i timmar på 

arbetsmarknaden i jämförelse med förvärvsarbetstalet. Männen arbetsmarknadsutbud 

minskade med 7,7 timmar per vecka mellan åren 1963 och 1988. Under denna tidsperiod ägde 

flertalet av de socioekonomiska förändringar som hjälpte till att skapa detta mönster rum.  

Jonung och Persson resonerade att dessa socioekonomiska förändringar skapade ekonomiska 

motiv för kvinnor att ägna fler timmar åt arbete på marknaden. Stora förändringar var till 

exempel förändringar i skattesystemet, ändringar i socialförsäkringssystem och 

subventionerad barnomsorg, till exempel dagisverksamhet. Särbeskattningen inom hushåll 

introducerades på 1970-talet och i kombination med progressiv beskattning skapades 

ekonomiska drivkrafter för kvinnor att gå med i arbetskraften och för hushåll att flytta tid från 

mannens marknadstimmar till kvinnans. Men å andra sidan skapade det progressiva 

skattesystemet få ekonomiska drivkrafter för att få kvinnor att gå från deltidsarbete till heltid. 

När marginalskatten minskades ökade antalet arbetade timmar för både män och kvinnor. 

Förändringar i föräldraförsäkringen hade visat sig ha stor effekt på den tid män och kvinnor 

lägger på marknadsarbete. Högre subventionering, och en större expansion, av 

barnverksamhet, som till exempel dagis, hade hjälpt till att öka antalet arbetade timmar hos 

främst kvinnor med lite lägre inkomster och kvinnor med små barn. Små skillnader mellan 

män och kvinnors löner (i ett internationellt perspektiv) hade också hjälpt till att skapa hushåll 

där både mannen och kvinnan bidrog till inkomsterna. Dessa förändringar skedde främst 

under 1960- och 1970-talen och hjälpte till att förklara de förändringar som skedde i Sverige 

fram till slutet av 1980-talet.  

Vad som också framkom i studien av Jonung och Persson var att vid användande av 

arbetskraftstalet i internationella jämförelser så ges en ofullständig bild då länder kan skilja 

sig markant i arbets- och familjelagstiftning, och därmed i hur hushåll allokerar sin tid. Därför 

föreslog de att man i större utsträckning bör använda sig av antalet timmar på 

arbetsmarknaden som ett statistiskt mått i jämförande arbetsutbudsundersökningar (Jonung 

och Persson 1993). 
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6 Resultat 
 

6.1 Den empiriska undersökningen 

I detta kapitel ska jag presentera de resultat jag fått fram från uträkningar med hjälp av SCB: s 

arbetskraftsundersökningar. Resultaten är indelade efter de tre definitioner jag använt mig av 

där jag först kommer att presentera resultaten från det relativa arbetskraftstalet, därefter det 

relativa förvärvsarbetstalet och slutligen det relativa timarbetstalet. För varje definition 

kommer jag att presentera en tabell med resultat för hela åldersgruppen 20-64 år för män och 

kvinnor (och män och kvinnor med barn 0-6 år) och skillnaderna mellan könen, därefter 

redovisas figurer med åldersindelade uträkningar en vardera för män och kvinnor. För 

timarbetstalet kommer resultaten vara mer begränsade då all data inte finns att tillgå.  

6.1.1 Det relativa arbetskraftstalet2 

Tabell 1 – Det relativa arbetskraftstalet, 20‐64 år, 1989‐2008 (procent) 

År Män  Kvinnor 

Kvinnor 
med 
barn  
0-6 år 

Män med 
barn  
0-6 år 

 
 
 
Kvinnor
/Män3

1989 89,86 84,6 86,54 96,99 94,15 

1992 87,75 82,99 83,81 94,61 94,58 

1996 84,41 79,34 79,24 92,91 93,99 

2000 84,15 78,63 79,71 92,90 93,44 

2004 84,28 79,21 80,34 94,13 93,98 

2008 87,72 81,48 84,17 96,52 92,89 

Källa: Sveriges Statistiska Centralbyrå, SCB, Arbetskraftsundersökningarna 1989-2008 (män och 
kvinnor med barn 0-6 år mäts i åldersgruppen 16-64 år).  

Under 1990-talet första hälft drabbades Sverige av en stark recession med en ovanligt stor 

ökning av arbetslösheten. Detta inträffade under bara några års tid och gav en lägstanivå i 

arbetskraftstalet under de senare åren av nittiotalet. Detta bidrar till att siffrorna över andelen 

personer i arbetskraften visar på en kraftig minskning för både män och kvinnor under större 

delen av detta decennium (se Tabell 1). Vad man sedan ser under början av 2000-talet är en 

långsam återhämtning där man närmar sig de sysselsättningsnivåer som man hade innan 

                                                            
2 För definition se appendix 1 

3 Kvinnors arbetskraftsdeltagande som en procentuell andel av männens. 



recessionen, en återhämtning som dock ännu inte är fullständig. I det relativa arbetskraftstalet 

är skillnaderna mellan mäns och kvinnors arbetsutbud ganska små, men de ökar något över 

tiden (se Tabell 1, Kvinnor/Män). I Tabell 1 visas också att skillnaderna mellan 

arbetskraftstalet för kvinnor och för kvinnor med barn 0-6 år är väldigt små medan om man 

jämför män med män med barn 0-6 år så ser man mycket större skillnader. Män med barn 0-6 

år är den grupp som har klart högst arbetskraftsdeltagande av de studerade grupperna. Det 

relativa arbetskraftstalet visar att den nivå man låg på år 1989 var högre än nivån 2008 för alla 

grupper. Män 20-64 år verkar också ha återhämtat sig bättre än vad kvinnor har då man ser till 

arbetskraftstalet 1989 och jämför med nivåerna för år 2008. En användning av detta begrepp 

visar att förändringarna i arbetsmarknadsutbud hos män och kvinnor är små över den 

studerade perioden. 

Figur 6.1 

Relativa arbetskraftstal för kv innor i olika åldersgrupper

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Åldersgrupper

Pr
oc

en
t

1989

1992
1996

2000
2004

2008

 

I figur 6.1 noteras en ganska stor spridning i arbetskraftsnivåerna för kvinnor inom de tre 

yngsta åldersgrupperna. Från 1989 och fram till 1996 ser man en kraftig minskning för dessa 

grupper, främst för de yngsta två. Från 1996 till 2008 ser man en återhämtning för de yngre 

åldersgrupperna men den räcker inte hela vägen tillbaka till nivåerna 1989. Den enda grupp 

som har högre nivåer 2008 än 1989 är kvinnor i åldersgruppen 55-64 år. 
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Figur 6.2 

Relativa arbetskraftstal för män i olika åldersgrupper 1989-2008
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Män 55-64 år har också ökat sitt arbetskraftsdeltagande, och även hos män var det de yngre 

åldersgrupperna som drabbades hårdast av recessionen (se figur 6.2). Skillnaden jämfört med 

mönstret för kvinnor är att för män 16-19 år har det knappt skett någon återhämtning alls efter 

bottennivån 1996. Även här är den enda gruppen med högre arbetskraftstal 2008 än 1989 män 

55-64 år, även om män 25-34 år ligger på nästan exakt samma nivå 2008 som de gjorde 1989. 

Mönstret för det relativa arbetskraftstalet för män och kvinnor i olika åldersgrupper är ganska 

lika. Män har överlag större andel i arbetskraftsdeltagande förutom bland de yngsta 

åldersgrupperna där nivåerna ligger något lägre än vad de gör för kvinnor. Med hjälp av 

arbetskraftstalet ser man inga särskilda mönster för kvinnor över livscykeln som skiljer sig 

från mannens mönster. Över tiden ser man hos båda könen en tydlig minskning i andelen 

unga i arbetskraftsdeltagande, men i de äldre åldersgrupperna är skillnaderna ytterst små och 

den äldsta åldersgruppen har faktiskt ökat sitt deltagande. Sett över hela perioden har det 

relativa arbetskraftstalet för såväl män som kvinnor minskat. För män var minskningen cirka 

två procentenheter och för kvinnor var den drygt tre procentenheter (se tabell 1). Eftersom den 

period som studerades innan av Jonung och Persson (1993) var en period med en stor 

expansion av kvinnors arbetsutbud visar detta på ett annat mönster under den av mig 

studerade senare perioden. 
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6.1.2 Det relativa förvärvsarbetstalet4 

Det relativa förvärvsarbetstalet bortser från dem som är tillfälligt frånvarande från sina 

arbeten och de som är i processen att söka arbete vilket gör detta till en justering nedåt av det 

relativa arbetskraftstalet.  

Tabell 2 – Det relativa förvärvsarbetstalet, 20‐64 år, 1989‐2008 (procent) 

År Män  Kvinnor 

Kvinnor 
med 
barn 0-
6 

Män 
med 
barn 
0-6 

 
 
Kvinnor/
Män 

1989 75,4 65,15 54,69 82,02 86,41 

1992 71,32 62,98 50,85 77,47 88,31 

1996 68,07 60,59 51,78 75,87 89,01 

2000 69,88 60,71 53,06 77,87 86,88 

2004 68,59 60,25 49,90 76,37 87,84 

2008 72,39 63,23  * *  87,35 

Källa: SCB Grundtabeller * I och med ändrade definitioner och indelningar finns dessa data inte att tillgå från SCB: s 

databas 

Trenden hos förvärvsarbetstalet är väldigt lik den för arbetskraftstalet med en djup nedgång 

under 1990-talet och en återhämtning under 2000-talet (se Tabell 2). Skillnaderna mellan 

nivåerna för män och kvinnor är dock större än för det relativa arbetskraftstalet. Det relativa 

förvärvsarbetstalet visar att jämlikheten i marknadsarbete mellan män och kvinnor är mindre 

än vad som framgår genom användandet av det relativa arbetskraftstalet men också att 

skillnaderna har utjämnats lite över tiden. Andelen kvinnor med barn 0-6 år som 

förvärvsarbetar ligger endast på ungefär 50 procent medan andelen för män med barn 0-6 år 

ligger på mellan 77-78 procent. För hela perioden 1989-2008 har andelen förvärvsarbetande 

minskat i alla grupper. Den återhämtning som framkom ganska tydligt i arbetskraftstalet syns 

inte lika tydligt här. Speciellt gäller att mellan åren 2000 och 2004 minskade kvinnor med 

barn 0-6 år sina nivåer med dryga 3 procentenheter och män med barn 0-6 år ca 1,5 

procentenheter. 

Mönstret för det relativa förvärvsarbetstalet för kvinnor i olika åldersgrupper hade år 1989 

kvar lite av det mönster med två toppar, en precis innan barnafödande och en efter, som 

framkom i studien av Jonung och Persson 1993 (se Figur 6.3 nedan). Dock har detta mönster 

försvunnit när man ser till hela denna period och istället framträder ett mönster med en enda 

                                                            
4 För definition se Appendix 1 



topp, för kvinnor 45-54 år, där den allra högsta nivån finns för alla år förutom 1989. Vid de 

yngsta åldersgrupperna har förvärvsarbetstalet minskat ganska markant för kvinnor sedan 

1989. Den enda åldersgrupp med högre nivåer år 2008 än 1989 är kvinnor 55-64 år (en ökning 

med ungefär 5 procentenheter i förvärvsarbetstalet). 

Figur 6.3 

Relativa förvärvsarbetstal för kvinnor i olika åldersgrupper 1989-
2008
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Figur 6.4 

Relativa förvärvsarbetstal för män i olika åldersgrupper 1989-
2008
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Män har överlag högre nivåer på förvärvsarbetstalet än vad kvinnor har i alla åldersgrupper 

utom den yngsta (se figur 6.4). Män i åldrarna 16-19 och 20-24 år uppvisar den största 

sänkningen i nivåerna över tiden. Precis som i arbetskraftstalet är män i åldergruppen 55-64 år 

den enda åldersgrupp som ökat sina nivåer. Män 25-34 år ligger på nästan samma nivåer 2008 

som 1989.  

Mönstret för olika åldersgrupper i förvärvsarbetstalet för män och kvinnor skiljer sig på ett 

tydligare sätt än vad man kunde se i arbetskraftstalet när man ser till förändringar över 

tidsperioden. I stort ligger män vad gäller förvärvsarbetstalet på en klart högre nivå än kvinnor 

i alla åldersgrupper utom den yngsta. Män 16-19 år är den grupp där man ser de största 

sänkningarna i nivåerna efter år 1989, och jämfört med kvinnor 16-19 år har män 16-19 år 

lägre nivåer av förvärvsarbete för alla år efter 1989.  

6.1.3 Det relativa timarbetstalet5 

Det relativa timarbetstalet fokuserar på den uppdelning som kan observeras mellan könen vad 

gäller att arbeta heltid respektive deltid, då definitionen ser till antal arbetade timmar per 

vecka i marknadsarbete hos olika grupper som en andel av den totala befolkningsgruppen.  

Tabell 3 – Det relativa timarbetstalet för män och kvinnor 20‐64 år (i timmar) 

År  Män   Kvinnor 

Män 

‐6
med 
barn 0

Kvinnor 

‐6
med 
barn 0

 
 
 
Totalt 

 
 

r/
) 

Kvinno
Män (%

1989  30,76  21,38  33,79  15,64  26,14  69,51 
1992  28,77  20,65  31,61  14,85  24,77  71,78 
1996  27,53  20,22  31,18  15,74  23,95  73,45 

2000  28,26  20,77  31,61  16,66  24,56  73,50 

2004  26,87  20,12  29,94  15,27  23,57  74,88 

2008 a)  28,35  21,31  31,08  17,93  24,91  75,17 
1989‐
2004  – 3,89  – 1,26  – 3,85  – 0,37 

 
– 1,23 

 

a) År 2005 ändrade SCB sina definitioner och åldersindelningar i Grundtabellerna för att göra det mer EU-
anpassat. Detta innebär att vissa siffror som jag använt mig av tidigare inte finns tillgängliga för de senaste 
åren. Definitionen för medelarbetstiden per vecka är ändrad till att beräknas på dem som är sysselsatta istället 
för dem i arbete och därmed kommer timarbetstalet att ej bli direkt jämförbara för åren 2005-2008.  

Källa: Egna uträkningar m.h.a. SCB:s grundtabeller från 1989 till 2008.  

 
                                                            
5 För definition se Appendix 1 



Skillnaderna mellan mäns och kvinnors arbetsutbud är större när man belyser dem med hjälp 

av det relativa timarbetstalet, men över perioden har skillnaderna m.h.a. denna definition 

minskat mellan könen med nästan 6 procentenheter (se Tabell 3). Ser man till kvinnor 20-64 

år har de minskat tiden i marknadsarbete med drygt en timme mellan 1989 och 2004, ett 

resultat som går i linje med den minskning som noterades i både arbetskraftstalet och 

förvärvsarbetstalet. Män har däremot minskat sin tid på marknaden med nästan fyra timmar 

mellan dessa år, vilket också går i linje med de minskningar som noterades i arbetskraftstalet 

och förvärvsarbetstalet. Men en sådan stor minskning i antalet arbetade timmar per man 

förefaller ändå som mer dramatisk än vad de andra definitionerna illustrerade. Även om man 

bortser från de senaste åren kan man se att för kvinnor med barn 0-6 år har nivåerna varit 

väldigt stabila, medan för hela gruppen män, och för män med barn 0-6 år observerar man 

samma sorts minskning i timarbetstalet som Jonung och Persson (1993) noterade i sin studie. 

Men det mönster med ökade kvinnliga timarbetstal som Jonung och Persson (1993) såg i sin 

undersökning har under den av mig studerade perioden försvunnit. 

Figur 6.5 6

Relativa timarbetstal för kvinnor i olika åldersgrupper 1989-2004
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Från år 1996 och framåt ligger det kvinnliga timarbetstalet i olika åldersgrupper på en ganska 

jämn nivå (se Figur 6.5). Mönstret visar dock på en stor sänkning i antal arbetade timmar för 
                                                            
6 I dessa figurer har jag tyvärr varit tvungen att utesluta åren 2005-2008 då SCB inte längre har de 
åldersindelningar jag behöver för att kunna göra mina uträkningar. 
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kvinnor i de yngre åldersgrupperna över perioden, något som överensstämmer med de 

minskningar man sett hos unga både med hjälp av både arbetskraftstalet och 

förvärvsarbetstalet. Den största minskningen i antal arbetade timmar över hela perioden ser 

man i gruppen 20-24 år.  Antal arbetade timmar har dock ökat för den äldsta åldersgruppen, 

kvinnor 55-64 år. Intressant är att de nivåer som timarbetstalet låg på när recessionen var som 

starkast år 1996 är nästan exakt samma som nivåerna som för år 2004, förutom för kvinnor 

55-64 som ökat antalet timmar. 

Figur 6.6 

Relativa timarbetstal för män i olika åldersgrupper 1989-2004
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Över hela perioden ser man även för män en minskning i antalet timmar på arbetsmarknaden i 

alla åldersgrupper utom i den äldsta (se Figur 6.6). Nivåerna har också sänkts mer för alla 

åldersgrupper av män än för kvinnor från år 1989 och framåt och man kan egentligen inte se 

någon återhämtning alls mellan år 1996 och år 2004 för alla åldersgrupper utom den äldsta. 

Den återhämtning som skedde mellan år 1996 och år 2000 försvann under de följande fyra 

åren. I jämförelse med kvinnorna ser man tydligt mycket fler antal arbetade timmar för män i 

alla åldersgrupper utom för den yngsta. Detta överensstämmer dock med den tidigare studien 

av Jonung och Persson (1993), där det visades att det är stor skillnad mellan antalet timmar 

män och kvinnor lägger på marknadsarbete.  
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6.2 Sammanfattning av undersökningen 

Från den empiriska undersökningen ovan framgår vissa mönster i arbetsutbudet över 

tidsperioden. Minskningar i antalet arbetade timmar över perioden har skett för både män och 

kvinnor i åldrarna 20-64 år, men främst för män med barn 0-6 år, som troligtvis står för en 

stor del av männens totala arbetsutbudsminskning. Jag noterar även minskningar för båda 

könen när jag ser till det relativa arbetskraftstalet och det relativa förvärvsarbetstalet, där män 

har minskat sitt arbetsutbud mer än vad kvinnor har.  

Då man delar upp resultaten i olika åldersgrupper ser man att för både män och kvinnor inom 

alla definitioner är det i de yngre åldrarna, främst 16-24 år, som minskningen har varit som 

störst. För åldersgrupperna 25-55 år har förändringarna varit relativt små och i åldrarna 55-64 

år noteras en liten ökning inom alla tre definitioner. 

Män med barn 0-6 år är den grupp som har den största andelen i förvärvsarbete och även flest 

antal timmar lagda i marknadsarbete över hela perioden. Kvinnor med barn 0-6 är den grupp 

som inom dessa två begrepp har minst andel. 

Skillnaderna mellan könen är större när man ser till andelen i förvärvsarbete istället för 

arbetskraftstalet, och att det fortfarande skiljer mycket i antalet timmar som män och kvinnor 

lägger i marknadsarbete. Män inom alla kategorier och åldersgrupper utom den yngsta, har ett 

större arbetsmarknadsutbud än kvinnor. Skillnader mellan könen i förvärvsarbetstalet och 

lagda timmar på arbetsmarknaden har minskat över hela perioden, främst inom timarbetstalet. 

Där har kvinnors andel av männens tid i marknadsarbete ökat med nästan 6 procentenheter. 

Jämför man med den tidigare studien som presenterades i kapitel 5 kan man notera att 

förändringarna över tiden i min undersökning inte är lika dramatiska. Antal timmar per vecka 

män lade i marknadsarbete minskade med 7,7 timmar i den tidigare studerade perioden 1963-

1988, men i min undersökning har männen ”bara” minskat sitt arbetsmarknadsutbud med 3,89 

timmar per vecka. För kvinnor har mönstret ändrats helt då Jonung och Persson (1993) 

noterade en ökning med 5,8 timmar per vecka i marknadsarbete, medan resultaten i min studie 

visar på att kvinnor minskat sitt arbetsmarknadsutbud med 1,26 timmar per vecka. 
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7 Diskussion – Sverige från 1989 till 2008 
 

Syftet med uppsatsen har varit att med hjälp av ekonomisk teori och SCB: s datamaterial se 

hur arbetsmarknadsutbudet har förändrats hos män och kvinnor från 1989 till 2008. I detta 

avsnitt kommer jag försöka att återknyta till mina frågeställningar och diskutera olika effekter 

utifrån resultatet i kapitel 6.  

 

7.1 Avkastningen på marknadsarbete 

I den tidigare studien som presenterades i kapitel 5 visades det att socioekonomiska 

förändringar som skapade just ekonomiska motiv för män och kvinnor att öka sitt 

arbetsmarknadsutbud var väldigt viktiga faktorer för förändrade arbetsmarknadsmönster. 

Även enligt den ekonomiska teorin som presenterats är de ekonomiska drivkrafterna centrala 

för individers val av arbetsutbud.  

Skillnader i arbetsmarknadsutbud mellan män och kvinnor kvarstår även om de minskat över 

den studerade perioden, skillnader som till största del beror på kvinnors stora andel i 

deltidsarbete. Den genomsnittliga månadslönen år 2007 var för en man 28000 kronor medan 

genomsnittslönen för en kvinna var 23500 kronor. Det betyder att kvinnans lön var 84 procent 

av mannens (SCB, Lönestrukturstatistik). Teorin beskriven ovan säger att ju större 

löneskillnaderna är desto mer uppmuntras en situation med färre timmar på arbetsmarknaden 

för kvinnan och därmed en större roll i hemarbetet. Den stora andelen kvinnor i deltidsarbete 

beror då på att en relativt lägre lönenivå på marknadsarbete för kvinnor över perioden, och ett 

skattesystem som ger färre inkomstförluster av deltidsarbete, leder till en ökad relativ 

produktivitet i hemarbetet för kvinnan och därmed minskade incitament till ökat 

marknadsarbete. Då skillnaderna mellan mäns och kvinnor arbetsmarknadsutbud fortfarande 

är väldigt stora bör en minskning i löneskillnaderna därmed vara av stor betydelse för en mer 

jämställd arbetsmarknad.  

Något som ligger nära detta är den segregerade arbetsmarknaden, män och kvinnor arbetar till 

stor del inom olika sektorer. Då löneskillnader speglar typ av arbete kan det förväntas bli 

svårare att utjämna lönerna då sådana skillnader inte beror på diskriminering. En strävan mot 
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en mindre segregerad arbetsmarknad skulle kunna hjälpa till att minska löneskillnaderna och 

öka jämställdheten mellan könen på arbetsmarknaden.  

I det relativa timarbetstalet, där minskningen för männen var som störst, döljs inte 

uppdelningen mellan heltids- och deltidsarbete. Därmed bör männens minskning i 

timarbetstalet ha påverkats av den ökning i deltidsarbete som skett för män under perioden, 

men också av ett förändrat föräldraförsäkringssystem (som diskuteras nedan). 

Svaga band till arbetsmarknaden, låg relativ produktivitet och en ökning i andelen 

högskolestuderande kan hjälpa till att förklara varför det var så stora minskningar för både 

män och kvinnor i arbetsmarknadsutbudet i de yngre åldrarna (16-24 år) i min undersökning. 

Vid en recession som den som drabbade Sverige under 1990-talet var det de unga som 

drabbades hårdast av nedgången och som, i och med faktorerna nämnda ovan, haft svårast att 

återhämta sig.  

Utbildning ökar den relativa produktiviteten och avkastningen från marknadsarbete. Om en 

större andel kvinnor, och även män, beslutar sig för att vidareutbilda sig förskjuts tiden för 

inträde på arbetsmarknaden och det totala arbetsutbudet minskar därmed för dessa 

åldersgrupper. De ekonomiska incitamenten att arbeta ökar samtidigt med en ökad 

utbildningsnivå. En annan effekt av en ökad utbildningsnivå kan vara att kvinnan därmed 

förskjuter tiden för barnafödande, som kan tolkas från figur 6.3 och 6.5 i kapitel 6, där 

mönstret med frånvaro från förvärvsarbete för att ta hand om barn inte framträder i de yngre 

åldersgrupperna såsom det gjorde i Jonung och Perssons studie (1993). Den ökade 

utbildningsnivån kan också delvis ha påverkat den minskning i antalet födda barn per kvinna 

under 1990-talet. Men när föräldraförsäkringen expanderades 1995, och sen igen 2002, så kan 

det hjälpa till att förklara den ökning i antalet födda barn per kvinna som sedan noterades. 

 

7.2 Transfereringssystem 

Enligt beskriven statistik i kapitel 4 är det kvinnan som trots förändringar i 

föräldraförsäkringssystemet 1974 fortfarande åtar sig huvuddelen av antalet dagar i 

föräldraledighet. En ökad användning av föräldraledighet noteras inte i det relativa 

arbetskraftstalet men andelen i förvärvsarbete, och timmar lagda i marknadsarbete, minskar. 

Så stora delar av det negativa mönster som syntes i förvärvsarbetstalet och timarbetstalet i 
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min undersökning skulle kunna härröra till utökandet av föräldraledighetsdagarna under den 

studerade perioden.  

Föräldraförsäkringssystem kan inverka negativt på kvinnors arbetsmarknadsutbud. Systemen 

kan ge arbetsgivare många skäl att utföra statistisk diskriminering mot kvinnor, alltså att de 

antar att kvinnan kommer att utnyttja merparten av föräldraledigheten och därmed bistår med 

en lägre produktivitet till arbetsgivaren vilket försvagar kvinnans ställning på 

arbetsmarknaden. Därför kan förändringarna som när så kallade pappamånader 

introducerades, vilket tvingar mannen att använda sig av föräldraledigheten eller gå miste om 

rätten till bidraget, bidra till en jämnare fördelning av ledighetsuttaget. Det kan också leda till 

en utjämning av andelen män och kvinnor i förvärvsarbete och timmar lagda i 

marknadsarbete. En mycket mer dramatisk sänkning i förvärvsarbetstalet för män med barn 0-

6 år under perioden, än för kvinnor med barn 0-6 år, kan därmed till stor del tänkas bero på ett 

ökat användande av pappamånader.  

Förändringarna i pensionssystemet som syftat till ökade incitament att utöka 

arbetsmarknadsutbudet kan ha påverkat den ökning i mäns och kvinnors arbetsutbud för 

åldersgrupperna 55-64 år som noterades i min studie. Men då mönstret för hela gruppen 20-64 

år för både män och kvinnor är negativ, främst för småbarnsföräldrar, tyder resultaten på att 

pensionssystemet inte bör ha påverkat arbetsmarknadsmönstret i särskilt hög grad. 

 

7.3 Preferenser och familjebilden 

Familjebilden är viktig vid hushållets val av arbetstid på marknaden. En rimlig tolkning blir 

då att system som underlättar en kombination av förvärvsarbete och familj påverkar 

jämställdheten i arbetsutbudet. Som jag nämnt ovan har mycket gjorts för att uppmuntra 

kvinnor att förvärvsarbeta, t.ex. särbeskattning, expanderad föräldraförsäkring och en utbyggd 

barnomsorg. Men då kvinnor fortfarande dominerar deltidsarbetet, och tar huvudansvaret för 

hemarbetet, kan det vara bevis på att de ekonomiska incitamenten inte går att påverka hur 

mycket som helst, eller möjligen att de inte är det enda som är av central betydelse i valet av 

arbetsutbud. De ökade ekonomiska incitamenten för kvinnor att arbeta fler timmar behöver 

inte påverka valet av arbetstimmar då deltidsarbete, och hemarbete, är något som många 

kvinnor föredrar. (se t.ex. Hakim 1996, s. 71) En viktig del i detta är att det i samhället finns 
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könsroller som rättfärdigar snedvridningen i arbetsfördelningen. Pappans roll som 

familjeförsörjare och mammans roll att ta hand om hemmet finns fortfarande kvar i samhället. 

De minskade skillnaderna mellan män och kvinnor i förvärvsarbete, och mellan män och 

kvinnor med barn 0-6 år, som blev ett resultat i min undersökning, kan då tyda på att dessa 

roller håller på att luckras upp.  

I ett jämställdhetsperspektiv har strävan mot en jämnare fördelning i arbetsmarknadsutbudet 

mellan könen gett positiva resultat då skillnaderna mellan könen minskat när man belyser 

förvärvsarbetstalet och timarbetstalet. Det behöver inte betyda att minskningen för män (och 

män med barn 0-6 år) beror på att de tagit över en del av ansvaret i hemmet från kvinnan, då 

jag inte vet om männen lägger mer tid i hemarbete eller på fritid, men det kan ända vara en 

del av förklaringen.  

 

7.4 Avslutning 

I min undersökning framgår att ett användande av det relativa arbetskraftstalet ger en ganska 

statisk bild av förändringarna på arbetsmarknaden för män och kvinnor. Genom att använda 

det relativa förvärvsarbetstalet och det relativa timarbetstalet framgår det tydligare att 

förändringar har skett under den studerade perioden, främst den stora minskningen i antalet 

arbetade timmar för män på arbetsmarknaden.   

En minskning i löneskillnaderna, ökad utbildningsnivå, deltidsarbete och förändrade 

transfereringssystem är faktorer som jag har diskuterat i detta kapitel. Även preferenser och 

familjebilden har nämnts i diskussionen om ändrade arbetsmarknadsmönster. Förklaringar till 

skillnaderna mellan mäns och kvinnors arbetsmarknadsutbud är många men jag har försökt att 

ta upp dem som jag tror är mest centrala. 

Även om man hade lagt fokus på olika undergrupper, t.ex. arbetsgivare, näringsgrenar, yrken 

och befattningsnivåer skulle man finna att kvinnor i genomsnitt lägger färre timmar i 

marknadsarbete än män. (se SCB: s Grundtabeller) Så länge de ekonomiska incitamenten att 

bibehålla en arbetsfördelning där kvinnor överlämnar en stor del av marknadsarbetet till 

männen är starka så kommer arbetsfördelningen mellan marknaden och hemmet inte att 

ändras särskilt mycket mellan könen. 



 

 

36

8 Referenser 
 

AKU, Arbetskraftsundersökningarna, olika årgångar (1989-2008), SCB. 

 

Becker, Gary (1965), “A Theory of the Allocation of Time”, Economic Journal, vol. 75, no. 

299 pp. 493-517.  

Becker, Gary (1993), A Treatise on the Family, Harvard University Press. 

 

Borjas J. George (2008) Labor Economics, McGraw-Hill International Edition. 

Bosworth, Derek, Dawkins, Peter och Stromback, Thorsten (1996), The Economics of the 

Labour Market, Addison Wesley Longman Ltd, paperback. 

FN-index (09-05-25), UN - Statistics and indicators on women and men - Work, 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/statistics.htm 

Försäkringskassan, (2009-04-26), Föräldraförsäkring, 

http://www.forsakringskassan.se/fakta/fp/?page=/privatpers/foralder/barnet_fott/taut_foraldra

penning/index.php. 

Försäkringskassan, (2009-05-03), Pension, 

http://www.forsakringskassan.se/fakta/pension_intjanande/?page=/privatpers/pension/54_sena

re/index.php. 

Gronau, Reuben (1977), “Leisure, Home Productivity and Work – the Theory of the 

Allocation of Time Revisited”, The Journal of Political Economy, vol 85, No. 6, pp.1099-

1123, The University of Chicago Press.  

 

Hakim, Catherine (1996), Key Issues in Women’s work: Female Heterogeneity and the 

Polarisation of Women’s Employment, The University Press, Cambridge. 

 

Jonung, Christina och Persson, Inga, (1990), ”Hushållsproduktion, marknadsproduktion och 

jämställdhet”, i Kvinnors roll i ekonomin, Bilaga 23, Långtidsutredningen 1990:14, Norstedts 

Tryckeri, Stockholm. 



 

 

37

Jonung, Christina och Persson, Inga (1993),”Notes and Issues. Women and Market Work: 

The Misleading Tale of Participation Rates in International Comparisons”, Work, Employment 

& Society, Vol. 7, No. 2, pp. 259-274, BSA Publications Ltd. 

 

Jonung, Christina och Persson, Inga (1994) “Combing market work and family”, Population, 

Economy, and Welfare State in Sweden, ed. T. Bengtsson, pp. 37–64, Springer-Verlag, Berlin. 

 
JämO (2009-05-20) – Statistik – Hur ser det ut i Sverige? 

http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/statistik.asp 

 

Ljungvall, Åsa (2007), Deltidsarbete bland kvinnor i Sverige - vad påverkar val av arbetstid? 

Magisteruppsats, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. 

 

Persson, Inga (1993) ”Svenska kvinnor möter Europa”, Bilaga 16, Långtidsutredningen 

1992:19, Norstedts Tryckeri, Stockholm. 

 

Regeringen (2009-05-15), Finansdepartementet - Skatter - Olika typer av skatter 

http://www.regeringen.se/sb/d/10972. 

 

SCB, (2009-05-03) Arbetsmarknad - Lönestrukturstatistik, 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____149081.aspx. 

 

SCB, (2009-05-04) Jämställdhetsstatistik, 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____27543.aspx. 

 

SCB (2009-05-05), Levnadsförhållanden – Tidsanvändningsundersökningen, 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____27493.aspx. 

 

 



 

 

38

Appendix 1   Definition av det relativa arbetskraftstalet, det 
relativa förvärvsarbetstalet och det relativa timarbetstalet 
 

Såsom tillhörande arbetskraftstalet är personer som tillhör följande grupper:  

– personer som under referensveckan utförde arbete i minst en timme, där arbete definieras 

som avlönad arbetstagare, egenföretagare eller oavlönad medhjälpare i ett företag tillhörande 

någon medlem av samma hushåll.  

– personer som inte arbetade under referensveckan, men som hade anställning, eget företag 

eller arbete som medhjälpande hushållsmedlem och som var tillfälligt frånvarande under 

referensveckan. Orsakerna till frånvaro kan vara: sjukdom, semester, tjänstledighet (t.ex. för 

vård av barn eller studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller annan anledning till 

ledighet. Frånvaron räknas då oavsett om den har varit betald eller ej.  

– personer som inte hade ett arbete under referensveckan men som har sökt ett arbete under de 

senaste fyra veckorna och därmed kunde arbeta under referensveckan eller börja inom två 

veckor från det att referensveckan tog slut. (SCB:s definition, ändrad 2007) 

Det relativa arbetskraftstalet beräknas som de som tillhör definitionen ovan som 

procentandel av den totala befolkningsmängden i den valda gruppen. 

I det relativa förvärvsarbetstalet räknas inte de som är tillfälligt frånvarande från arbetet 

under referensveckan utan endast de som arbetat minst en timme per vecka enligt definitionen 

av arbetskraftstalet ovan. En uträkning av det relativa förvärvsarbetstalet görs genom att se 

hur stor procentandel av den totala befolkningsgruppen de i förvärvsarbete utgör.     

Det relativa timarbetstalet är ett begrepp Jonung och Persson (1993) använde i sin studie 

om det svenska arbetsmarknadsutbudet. Definitionen av begreppet är det genomsnittliga 

antalet faktiskt arbetade timmar under en vecka per person i förvärvsarbete multiplicerat med 

antalet personer i förvärvsarbete (d.v.s. totala antalet arbetade timmar) dividerat med antalet 

personer i den aktuella befolkningsgruppen. 
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