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ñnansdepartementsLångtidsutredningen 1990 inom struktur-utarbetas
utredningen specialstudierpolitiska samband med har antalenhet. l ett
publiceras bilagor till utredningensgenomförts. Huvuddelen dessaav som

huvudrapport.
Christina ochFöreliggande bilaga har utarbetats Jonung Inga Perssonav

vidvid universitet, Flood och Klevmarken Göte-Lunds Lennart Anders
vid universi-universitet Ann-Charlotte Ståhlberg Stockholmsborgs samt

förvarit boken.Christina och Inga Persson har redaktörerJonungtet.
decenniernakvinnor harJämställdhet mellan och under demän senaste

Samtidigt finnsblivit viktigt samhällsmål. det uppenbart detär attett
skillnader kvinnors arbetsfördelning. Kvinnor-mellan ochbetydande män

föri delarbetar hemmet medan männen störresvarar en avna mer
för jämställdhetenhar konsekvenser både ochlönearbetet. Detta mönster

resurslördelningen i föreliggande bilaga kartläggsför samhället. l och
frågeställningar.dessaanalyseras

långtidsutredningens för bedömningarför bilagor och de deAnsvaret
respektive författare. framgårinnehåller vilar huvudrapporten hurpå Av

i utredningensbilagorna arbete.använts
Finansdepartementets kontaktman har varit kanslirådet Urban Karl-

ström.

Stockholm i september 1990

HeikenstenLars
Finansråd
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förordRedaktörernas

särskiltlångtidsutredningarnasinomstudieförstaden somramDetta är
Under deekonomin.svenskasituation i denochrollkvinnorsbehandlar

tillkommitkvinnor och mänmellanharjämställdhetdecenniernasenaste
deni gradpåverkas högJämställdhetensamhällsmål.viktigt avettsom

ek0nomisk-poli-utformningenochutvecklingenekonomiskaallmänna av
bedömning iochför analysföremålområden äråtgärdertiska som- vilketutveckling, be-jämställdhetensSamtidigt ärlångtidsutredningarna.
förändringarsamhällsorganisatoriskamedförbundenstudien,i näralyses

finns skälstarkaDeti samhället. attresursanvändningenförbetydelseav
långtidsutredningar-imellan könenjämställdhetenanalyserintegrera av

arbete.nas
Chris-författadförsta,självständiga delar. DenbestårBilagan avtreav

jämställdhe-för analysteoriramPersson.och Ingatina Jonung avanger en
kvin-ocharbetsfördelningen mellan mänutifrån dennadiskuterarochten

förhållan-ekonomiskakvinnorsför ochmänskonsekvenserdessochnor
Iområden.inom tvåanalysfördjupaddelarna görföljandeDeden. en

resultatKlevmarken,AndersFlood och rapporterasstudien Lennartav
medtidsanvändning,hushållssvenskaundersökningfrån ingående aven

kvin-ochiberoendet mänsinbördesdetdelsskillnaderna,delsfokus på
Ståhl-Ann-Charlotteförfattadtredje delen,tidsanvändning. I den avnors
social-fördetregelverkkönsneutralttillhuranalyserasberg. ett synes -

olikaförtidsanvändning könenolikasamband mediförsäkringarna ger-
utfall.ekonomiskt

analysramframlyftaambitionhaftbilagaförsta har att enDenna som
jämställdhetenekonomin ochikvinnors rollkringfrågorföra framoch att

fördjupad analys.förbli föremållångtidsutredningar börkommandeisom
uppföljningkontinuerligbörjan påden ärförhoppning avvårDet är att en

långstidsutredningarnasjämställdhetsfrågor inom ram.

1990ijuniLund

PerssonIngaChristina Jonung
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Inledning1

ekonominikvinnors rollLångtidsutredningarna och

ställning ikvinnornas roll ochlångtidsutredningarna hartidigarel de
sammanhängande Detingående och sätt.aldrig påekonomin belysts ett

studies tillkomst ochmotiverar dennafinns emellertid rad skäl somen
uppgifteråterfinns iredan deSådana skälanknytning till LU 90. som av

uppgifterTill centrala hörlångtidsutredningarna. derastradition tilldelats
alternativolika framtidaekonomin ochraruiavanivändningzln ibelysaatt

måluppfyllelsen ekonomin denna kanoch huristuderadärvidlag samt att
ekonomisk-politiska åtgärder.olikapåverkasväntas av

resursanvändning i ekonominförändringarna i ägtEn de största somav
överflyttningen kvinnors produk-decenniernaunder de ärsenaste avrum

hushållsproduktion tillproduktion utanförtionsinsatser från marknaden
.vamhä/Åsorga-marknadsarbete omfattandesig mycketDet härrör enom

förinte konsekvenserni.saI0ri.sk förändring, vilken kan undgå ha ävenatt
vill särskilt tackaViekonomiska utvecklingendiskussioner ochoch denden analysertyp avav med-Katinka Hort somtraditionellt utförs inom långtids-ekonomisk politikutformningen projektetiverkatsomav som

forskningsassistentochutredningarnas ram. utomordentligt sättpå ettochmellan kvinnorharjämsvä/ldhet mändecenniernaUnder de senaste framtag-bistått medossidagpartierpolitiska harsamhällsmål. Alla bearbetningviktigt ning ochtillkommit ett avsom statistik. Vi tackar ocksåEduardspartiprogramsinaoch påkvinnor mänmellanökadjämställdhet förJeaniePeterssonframtidaför dethandlingsplanfemårigriksdagen1988. 1988 antog utskrift tabeller.en snabb avÄven Bergkvist och Jör-1987/88: 105. AnderspropositionRegeringensjämställdhetsarbetet om
datorhjälpförNoréngenvariera, detkan ärjämställdhetsmåletdefinitionenexaktaden uppen-av Clas Rydenstam.och

såväl denpåverkaskvinnor och mänmellanjämställdheten hjälpbart av för medSCBatt upp-
hushällsarbetct.gifterolika ekono-utformningen omutvecklingenekonomiskaallmänna avsom av

Produktionen utanförPersson-Tanimura l98l.Jonungåtgärdermisk-politiska och andra marknaden har gettsenolikautvecklingen ochekonomiskadenbehöverbakgrunddennaMot beteckningar.olikarad
verk- iekc-marknadsar-avseende på såsomockså medgranskasalternativekonomisk-politiska

hemarbcte.bete. egenar-verkningarnagällervadinte enbartochjämställdheten t.ex.ningarna på arbete.bete. obeskattat
fördel-traditionellaochsamhällsekonomisk balansekonomisk tillväxt.på Viinformell sektor. etc.

användakommer härEventuel- att1990.och PerssonPersson-Tanimura 1987ningsmål Jonung hushållsproduk-termenbelysas.behöver ocksåmåloch andrajämställdhetmellanmålkonllikter tion hushållsarbete om-tillfredsställandekvinnor såväl män, växlande medfår medborgarna,dåFörst un- termensom
ieke-marknadsproduk-beslut.avvägningar ochsinaförderlag icke-marknadsarbe-tionekonomiskakvinnorsinriktar sig påför studieYtterligare skäl en som för betecknadente att
produktionsverksamhctl990-talet ochbli aktuella undervissa frågoråterfinns i väntasroll som svenskahushållendesomvården ochsig bl.a. hurdiskuteras i 90. Det rördärför LU omsom utför utanför arbetsmark-

framtida samhälleorganiseras iskallsjuka och äldrebarn, ett naden.avomsorgen



där alla kvinnor tillhör arbetskraften.nästan såväl män, Hurvuxna, som
arbetsfördelningen offentligskall mellan och privat sektor och mellan

marknadsproducerad icke-marknadsproduceradoch utdå Huromsorg se
finansierasskall den Skall ersättning förutgå produce-även omsorg som

i fall enligthushållen och så vilka ersättningsprinciper Vilka arbets-ras av
kraftsresurser finns tillgå för marknadsproducerad kvinnor-dåatt omsorg

förvärvsfrekvenser inte finnsökat så det längreatt stora attnas reserver
utnyttja Eller blir alternativet för främståter ökat omvårdnadsarbete
kvinnor utanföravlönat eller oavlönat frågormarknaden En rad och
resursallokeringsproblem kan ha för utveckling-väntas betydelsestorsom

jämställdheten kvinnormellan och blir såledesmän aktuella underen av
1990-talet.

Bilagans uppläggning

Långtidsutredningarna analyserar traditionellt utvecklingenenbart av
Inarknadsprodukl/Jnen i den ekonomin.svenska iUtgångspunkten denna
bilaga produktion bidrarär till välfärdsutvecklingen också ägeratt som

utanför arbetsmarknaden. Denna utförs såväl kvinnor,mänrum av som
kvinnor har hittills förstått En uppskattning kvinnorsmerparten.men av

bidrag till ekonomin Förståelseoch för avvägningar främstde kvinnor,
hushålletäven helhet, i sin tidsanvändninggör kräver analy-men attsom

hänsyn tilläven hushållsproduktionen.tarsen
bilagaDenna syften.har två Det belysa Förändringar iär deattena

användningen kvinnorsmäns och arbetsfördelningenoch mel-av resurser
lan könen skett under det kvartsseklet. förskjutningarDessasenastesom

bl.a.är nära sammankopplade med de samhällsorganisatoriska föränd-
ringar skett i produktionen vård och syftetDet andra är attsom av omsorg.

förändringarbelysa de konsekvenser i tidsanvändning haft för den ekono-
miska jämställdheten mellan kvinnor.män och förändring-Parallellt med

i resursanvändning produktionsformeroch förändringarhar iskettar
finansierasättet eller olikaersätta verksamheter, skattefr-bl.att a. genom

nansiering eller utbyggnad socialförsäkringar. Detta får konsekvenserav
för tidsanvändningsåväl dess ekonomiska utfall.som

fokus för jämställdhetsanalysl arbetsfördelningenvår står mellan män
kvinnoroch och de konsekvenser får för utbildning,denna yrken, löner
inkomster.och Med den analysram kapitelanvänder se 2 ser

arbetsfördelningen förbundennära med skillnader i utbildning, yrkesom
och ekonomiska förhållanden, diskrimineringäven också spelarom en

innebärroll. Det inte efter automatisktsträvan bör inrik-att
på och kvinnor lika fördelademän skall på alla samhällsområ-tas att vara

kvinnorden eller nödvändigtvis bör göra val mänatt samma som avseen-
de omfattningarbetets och inriktning. Samma val, yrke, kant.ex. av ge
olika konsekvenser, både utfall i formavseende marknadsinkomsterav

i formoch transfereringar, för kvinnor,och livssituationen imänav om
övrigt olika. framhäverär Vår analys bl.a. det med nuvarande arbets-att
fördelning i fullständigthemmet kan rationellt för kvinnor sökaattvara
sig till andra yrkesområden än män.
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redovisatEfter deföljande kort haupplagd påBilagan sätt.är att
förhushållsproduktionens värdefinns uppskattametoder attattsom

tillväxt övergårbruttonationalprodukt ochberäkningarkomplettera av
förtidsanvändning. denna analys deRamen ärtill hushållensanalysen av

itidsallokering, vilkaför hushållensekonomiska modellerna presenteras
tidsanvändning såväl mellanUtvecklingen hushållenskapitel två. av

respektive deinom sektor underhushållssektor,ochmarknadssektor som
förekonomiska resultatetbeskrivs i kapitel Detdecennierna tre.senaste

tidsanvändning olika verksamheter bestämspåkvinnor derasoch män av
fa-fordelningssystemen inomförhållandeninstitutionellade styrsomav

utfalletFörändringar ioffentliga sektorn.denmiljen, marknaden och av
sammanfattarfyra. Kapitel fem ochi kapiteldiskuterasdessa system

inflytandetill utvecklingen och detmekanismer bidragitdiskuterar de som
haft. disku-utformning tänkas ha Härpolitikens kanekonomiskadensom

1990-kan underutveckling och de problem väntasdenäventeras som
talet.

situationen vadstudie den nuvarandei granskaGenom dennaatt
icke-marknads- ochoch mellanarbetsfördelningen mellan könengäller

ekonomiska jäm-förkonsekvenser denmarknadsproduktion desssamt
bidra till analy-kunnakvinnor och hoppasmellan mänställdheten att

rättvisande.avvägningsproblem blir bättre och1990-talets merserna av

hushållsproduktionoch värderaAtt mäta

framtidaberäkningar denoch analyserlångtidsutredningarna utgörl av
bruttonationalprodukten, ochekonomiska tillväxten, såsom den mäts av

välfárdsutveck-olika centrala Menfördelning sektorerdess på moment.
inte utvecklingen mark-lingen för bestäms enbartmedborgarna avav

7SeKrantz 1987,aktiviteter utanförtid åtnadsproduktionen. del vår ägnasEn s.stor av 79- 80 Goldschmidt-ochvälfärden. Tidsbudgetdata från HUS-bidrar tillmarknaden t.ex.som Clermont 1982, 54.s.bilaga visarstudie iundersökningen och Klevmarkens dennaFloodsse Skattningarna baserades
från folkräk-på datadefinition icke-marknadsarbete,enligt enligt begränsadävenatt aven ningarna och den metoddisk, städning underhåll,vilken inkluderar hushållsarbete m., repa-m. användes att tasom var

antalet hemmaboendefyrade svenska hushållenrationer aktiv barnomsorg så ägnarsamt ca kvinnor över 15år utanför varje fem timmar mark-icke-marknadsarbete de åttimmar ägnar angivet multipli-yrke
föricke-marknadsarbetetmed detta mått såledesnadsarbete. Mätt med densvarar cerat genom-

försnittliga årslönenBruttonatio-produktionsaktiviteterna i svenska ekonomin.% den45ca av hembiträden plus antaletjusteras eller kompletteras mednalproduktmåttet skulle behöva ettupp, kvinnorhemmaboende
bildhushållsproduktionen, för rättvisandemått på åröver 15attseparat avge en mer som uppgavs

ijordbruketarbetatjänster.produktionsamhällets totala ochdet svenska av varor hälftengånger0,5 de-avmarknadsproduktionen kan behöva kompletterasBNP-måttet påAtt tid ägnasantogsras
jordbruksarbete multi-diskuterades i samband medhushållsproduktionen redanmått påmed ett
plicerat hembiträ-medBeräkningarförsta nationalräkenskaperna.svenskautarbetandet de avav deslönen. Enligt denna

gjordeshushållsproduktionens för perioden 1861- 1930 också,värde skattningsmetod uppgickmen
det oavlönade hushållsar-ingå i nationalräkenska-beräkningar inte skullebeslutades sådanadet att till 15% natio-betet ca avperna hushållsproduktionensskattningar den svenska vär-Senare har av nalprodukten under den

redovisar1987. skatt-1975 och Krantz Krantzdc gjorts Hegeland studeradeperioden.av
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i principför 1800- 1980 metod denningar åren med somsamma som
inräknasi skattningarna på 1930-talet. l dessa endast arbeteanvändes som

kvinnor. utförsutförs heltidshemarbetande Det hushållsarbete som avav
utanför jordbruket inte.kvinnor och beaktasyrkesarbetande mänav

hushållsproduktionenUnder år har och metoder skatta denattsenare
i internationella litteraturen, resulta-åter uppmärksammats den bl. a. som

forskningen kring kvinnors ekonomiska ställning Ferbertet av se
Birnbaum 1980, Goldschmidt-Clermont 1982, Chadeau 1985, Schettkat

flertal för omfattning1985 Eisner 1988. skattaoch Ett metoder dessatt
jämförtsdiskuterats, tillämpatshar därvid ochoch värde

itraditionella nationalräkenskaperna används huvudsak två värde-del
tjänster marknadsprissattaringsmetoder. och värderasFör ärvaror som

kvantitet pris. Värderingenproduktionen producerad output gångersom
insatsfaktorerna inputs ocksåoberoende och därmed kansåledesgörs av

offent-marknadsprissattaproduktiviteten Förmätas. varor, som ex.
tjänster, produktionen istället utifrån kostnader-ligt värderasproducerade

insatsfaktorerna inputs. dominerar därvid ochför Lönekostnadernana
kapitalersättningi principibland enda med, börde ävenär tassom men

inkluderas.
såvälhushållsproduktionenvärderingenvid ärProblemen att pro-av

marknadspris inte finns tillgå. Vidareinsatsfaktoremasdukternas attsom
till tillfredsställande produk-oftast inte tillgång datahellerhar omman
skattningsmetoderna för hushållspro-olikations- eller insatsvolymer. De

först eller inputvolymerduktionen söker skattabygger på output-att man
till "marknadspriser"finna lämpliga approximationersökerdärpåsamt

tillf frånväljerVanligast utgåvolymer ärvärdera dessa att attatt man
hushållsproduktionenf förs-ioftast tidsinsatserna Deninsatssidan bara
hänföras hushållsproduktion.tillfrågan vilka aktiviteter skallgällerta som

frågan tidsinsatserna skall värderas.uppkommer hurl nästa steg om
tillskriva priserolika har och metodernaFlera metoder använtsatt

skilda princip utnyttjats,ganska resultat. l har två delsansatser enger
alternativ-alternativkostnadsansats. dels marknadskostnadsansats. len

försig utebliven forgonekostnadsansatsen använder lön wageman av
utför innebär skattade värdetden hushållsarbetet. Det detattperson som

hushållsproduktionen skilja sig åtviss tidsinsats i kommer attav en
utför Kirurgens disktid åsättsberoende hushållsarbetet:på ettvem som

indivi-förskollärarens. antagandethögre värde Metoden baseras påän att3 ÖversikterFör se
Goldschmidt-Clermont fördela facto fördelar sin tid rationelltmöjlighet och dederna har att
1982 Chadeauoch Hushållsproduktionenoch hushållsarbete. kom-mellan marknadsarbete1985.

likautföras minst högtdå värdet det producerade ärendast attdiskus-ingående om av4 merSeden
Goldschmidt-sionen i efterindividens marginalintäkt hans/hennes lönpå marknadensom1982.Clermont skatt.5 HUS-undersökningar-l utifrånvärderingen istället de kostna-l marknadskostnadsansatsen görsfinns ocksådata dena om

självt tid hushållsarbete. Man harsvenskahushållens reala der hushållet undgår åtägnaattgenom
tillgångar i form kapi-av därvid sig hushållet skulle behövaden lön marknadslönenanvänt av somvaraktigabilar.talvaror. flera hemmet utföraför personer debetala anställa eller iattatt endvs. dataetc..varor som

bild det realka- ellerhushållshjälp flerahushållsaktiviteterna, generellaktuella antingenger en av enpital svenskahus-desom specialiserade olika aktiviteterna kokerska, trädgårdsmästare, barn-på desighållen kan använda av för dylika blivitEfterhand marknadslönerskötare etc..i hushållsproduktionen. personersom



17

fastställa minskat drastiskt i harsvårare de antal,att attgenom man
för i företagistället sig vilka anställdalönerna såsomanvänt av personer

arbetsuppgifter ingår iutför likartade de hushållsarbetet.som som
visar sig olika skattningsmetoder varierandemycket resultat.Det att ger

flesta skattningar gjorts för industriländernaDe de värden påav som ger
inom 25-40°/0hushállsproduktionen ligger intervallet BNPavsom

Goldschmidt-Clermont 1982, 4.s.
utförshushållsproduktionen kvinnor oavlönatEn delstor somav av

uppskattningarbete. värdet denna produktion, oberoendeEn av av av om
utförs kvinnor, kom-hushållsarbetet eller kan metodmän attav vara en

långtidsutredningarnas bedömningar tillväxt produktivi-plettera ochav
försök till skattningar hushållsproduktionens värdeNågra ochtet. av

utförs studie.bidrag till bruttonationalprodukten emellertid inte i denna
fokus tidsanvändning,läggaIstället har valt på hushållens påatt en

tidsan-diskussion faktorer denna de konsekvenserde och påstyrsomav
vändningen får för kvinnor och jämställdheten i samhället.män,

2- 10-0723.LU90.Bil 23
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2 tidsanvändningHushållens

En teoriram

l princip nationalekonomiskaoch den synvinkelteorins är hushållsarbe-ur
fundamentaltinte annorlunda arbeteän på marknaden.te Arbetets ut-

formning förläggningoch organisationsfråga,är där valet organisa-en av
Mantionsform varierakan tiden ekonomierföver och mellan olika kan

produktionen utanför marknaden hushållsproduktionenrentav se - -
det primära. Där sker den produktion omvandlar tillsom som resurser

välfärd för hushållen. Marknadsarbete bara skaffaär medel insats-ett att
" pådet detta sättAtt seproduktiontill denna fullständigEn analys produktionsak-varor mer av ligga till-verkar närmaretiviteterna i ekonomin bör således omfatta utvecklingen och resursutnytt- hands för ekonomiska
historikerjandet och utveck-inom såväl marknads- hushållsproduktionen eventuellasamtsom förlingsekonomer deänförskjutningar dem emellan. lämpligEn utgångspunkt hushål-därvidutgör ekonomer sysslarsomlens tidsanvändning, vilken på naturligt sätt heltäckandeett industriländernasett medger mer
ekonomier. Förmodligenperspektiv och binder hushållens marknads- och icke-marknads-samman just på denberor detta attaktiviteter. En analys hushållens tidsanvändning ikan sin baserasturav industriella revolutionen

på den tidsallokeringsteorin och den hushållsekonomin, kraftig speci-vilka innebars. s. nya en
alisering uppdelningochutvecklats ekonomen Gary Becker Becker 1965.av mellan hushållsarbetetidsallokeringsteorin tillgången tidI på den övergripandeses som res- marknadsarbete.och
7Sediskussionentriktionen för individens valalternativ. tid individen olikaDen ägnar av
Gary Beckersmodellaktiviteter inom tidsrestriktion,måste hans/hennes samtidigtrymmas som får givetvisnedan. Detta

sedvanligt utgifterna förpå köp tjänstersätt och måste inte tolkasav varor rymmas att pro-som
duktiviteten, tillväxteninom inkomstrestriktion.hans/hennes Vad individens tidsanvänd-gäller

i marknadsproduk-etc.ning frångick traditionellaBecker ekonomernas analytiska uppdelning i tionen inte skulle vara
fritid.enbart marknadsarbete och tidenIstället han kan använ- förhelt centrala medbor-antog att

välfärd.garnasdas dels till tillmarknadsarbete, dels kombineras med marknadsprodu-att 3Avgränsningen mellantjänstercerade och i olika aktiviteterrad såsom hushållsproduk-varor en fri-hushållsarbeteoch
tidsaktivitetertion svårolika investeringar ärslag, humankapital utbildning fritidsak-etc., attav

defini-göra. Ett sätt är atttiviteter aktiviteterAlla dessa resulterar, direkt indirekt, ieller attosv.. hushållsarbeteera somindividens välfärd påverkas. Marknadsarbete inkomster kan föraktiviteter vil-sådanager som an-
lejaka kanförvändas köpa tjänster. tjänsteroch Dessa och kan man annanar-att varor varor betskraft eller köpa mark-individen utnyttja och kombinera tid förmed ägnad hushållsarbete att nadssubstitut för produk-

framställa tillgångpå så och tillsätt slutprodukter kläder, god fritidsaktivi-medanten,ex. rena
verksamheterteter avseroch vård ökar välfärd.hans/hennes Marknadsproduce-mat, omsorg som individens tids-där egenrade och/eller hemproducerade tjänster vidare kombinerasoch kanvaror nödvändig förinsatsär

välfärd han/hon skall kunnatid till fritidsaktivitetermed på likartat ökar individenssätt attsom
tillgodogöra sig väl-enInvesteringar i humankapital förkostnader individen medan de pågår,ger fárdsökning Gronause

viss tiddå måste kundeavsätta ägnats åtatt l977.genom man som annars
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hushållsproduktion fritidsaktiviteter.marknadsarbete, eller Detta kom-
emellertid investeringarna bidra till höja individenskanatt attpenseras av

produktivitet i marknadsarbete, hushållsproduktion fritidsakti-och/eller
välfärd i framtiden.viteter därmed ökadoch ge

fatta tidIndividen i en-personshushåll behöver beslut hur mycketett om
förmarknadsarbete inkomst kan betala mark-skall åtägnas somsom en

tjänsteroch och hur mycket tid skallnadsproducerade varor om som
hushållsproduktion. fritidsaktiviteter investeringar ioch human-läggas på

för preferenserkapital. Avgörande besluten kan hans/hennesväntas vara
möjligheter förvärva inkomsterför olika slutprodukter. mark-att genom

avkastning investeringar i humankapital produktivitetpå ochnadsarbete,
aktiviteter utanför faktori marknaden. Förekomsten barn är somav en

produktiviteten tid åt icke-marknadsarbete.den ägnarökar av man
kvinnors fördelning sin tidskillnader i ochFör belysa mänsatt av

tidsallokering kombineras teorin arbetsfördel-teorin medbehöver omom
i hushållsekonomin.ning. bl.a. detta den RedanDet är görssom nya

Smith visade arbetsfördelning, specialisering och byteAdam att varorav
fåtjänster produktivitetsvinster berörda kankan så allaoch att parterge

arbetsfördelningen mellan könen, dvs.det bättre. Ekonomers analyser av
tidsallokering, tillämpningskillnader i kvinnorsmäns och utgör en avav

detta.
hushâllsekonomin familjen eller hushållet enhet,I den enses somnya

välfärd. tidsallokeringsteo-försöker maximera sinvilken Medgemensamt
familjen produktionsenhet,rin utgångspunkt betraktas ettsom som en

tjänster slutligen bidrar tilllitet företag, producerar de ochvaror somsom
välfärd. produktion tid,familjens För hushållets behövs dels dels varor

för inkomster förtjänade imarknaden marknadsarbete se Figurköpta på
möjliga produktionen begränsad, hushållsmed-2.1. är delsDen attgenom

tid aktiviteter,dela mellan olika delslemmarna har begränsad att genom
inkomstmöjligheterna tidsrestriktionenbegränsade ochäratt ge-genom

införerhålla. problemetden marknadslön kan Hushållet står attnom man

Figur Hushållsproduktion2.1

Input Output

KAPITALrealkapital
såsom hushållsmaskiner

humankapitaletc.;

HUSHÅLLS- g
INSATSVARORt.ex. halv PRODUCERADEPRODUK.

påfabrikatinköpta marknaden ocg-iT|oN$TEKN|K VAROR
TJÄNSTER

/

frånTIDSINSATSER olika
familjemedlemmar
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fördela olika tid olika aktiviteterde medlemmarnas mellan på sättett som
maximerar familjens välfärd.

finns möjligheter tillfler-personers hushållellerl två-personersett
sig huvudsakligen hushållsar-åtspecialisering så ägnaratt ex. en person

aktivite-marknadsarbete, delsig på lbete och den andra koncentrerar en
tid ibådas behövs, andra kantid komplement, dvs.makarnasärter men

finnstid för Likaledes detfamiljemedlemmarna substituera sin varandra.
hushållsproduktion med marknadsvaror.möjlighet tidsåtgång iersättaatt

forsig kan bero påtidsfördelning hushållet bestämmer väntasDen som
förtjänstmöjligheter på marknaden, deras avkast-hushållsmedlemmarnas

produktivitet i olika aktivite-investeringar i humankapital, derasning på
substitutionsmöjligheterna mellan ochutanför marknaden,ter mannens

substitutionsmöjligheterna mellan tid marknadsva-tid ochkvinnans och
preferenserslutligen, familjens eller smakhushållsproduktionen och,iror

för olika slutprodukter.
tidfamiljemedlemmarnas kan varandraaktiviteter där ersättal sådana

familjemed-specialiseringvälfárdsvinsterkan hushållet göra genom om
produktivitet iförtjänstmöjligheter och/ellerpå marknadenlemmarnas

skiljer sig erhålla högst lön på marknadenåt. Den kanhushållsarbete som
harhuvudsakligen marknadsarbete, medan densig troligen åtägnar som

i för Omproduktivitet hushållsarbete huvudansvaret detta.högst tar sam-
arbetsfördelning-produktiv i kanbåda verksamheternaär mestma person

relativthan/hon överlägsen. Påpåbero ärväntas sett mest sammaen var
hushållsproduktionenspecialiseringen olikapå sysslor vän-kan inomsätt

ske.tas
specialisering inom familjen kanHushållsmodellen säger således att

visstnaturligtvis inte alltid fallasig. det börlöna den sägerMen ettatt
för mark-för hushållsarbetet och på det andrakön attatt ta svaraansvar

förklarar arbetsfördelningen mellanHushållsmodellennadsarbetet. bara
kvinnorsfinns vissa skillnaderdet mellan ochkönen mänsgivet att pro-

inga förklaringar tillaktiviteter. har däremotduktivitet i olika Den att ge
Förklaringen tillexisterar.varj/öt produktivitetsskillnadernade aktuella

håll Förklaringar ofta brukardessa skillnader får påsökas annat som
uppdelning i manliga och kvinnligaframhävas traditionär den långa av

produktivitet iupplärning tillarbetsuppgifter finns och högdensom
flickorförmedlas till pojkar och under derasrespektive aktiviteter som

produktivitet i ochuppväxttid, specialisering till arbete med hemden hög
barnafödandet och denför kvinnor i samband medbarn uppstårsom

för kvinnorinkomstutsikter påtidigaste vården barnen sämresamtav
förnekar inte tradition, attityder,alltsåarbetsmarknaden. Ekonomer att

arbetsfördel-förklaringar till existerandesocialisation denkanetc. vara
° l Blaug l980 kritiserasfaktorersframhåller sin analys dessaningen mellan könen attgenommen den hushållsekono-nyarelativa produktivitet iinverkan effekter kvinnorskan via på ochmäns minjust för den inteatt

direkt sökerolika aktiviteter. fallet innebär det åtgärderOm så är att fram tillleder klarasom test-
bara hypoteser denomproduktivitet i olika sysselsättningar bör resul-kvinnorspåverka ochmäns inte kompletteras med adarbetsfördelning.i ändradtera en hoc antaganden. ex. om

produktivitetsskillna-avkastningYtterligare förklaring till kvinnors och mark-mäns attatt aven
derna mellan hushålls-förekomsten diskriminering vidskilja sig lönesätt-nadsarbete kan åt är av medlcmmarna påutserDiskrimineringen till cirklarning eller anställning. då upphov onda visstger sätt.ett
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arbetsdelning specialiseringtill ochförstärker tendenserden deattgenom
finns.som

framhäverhushållsmodelltidsallokeringsmodell och ärDet Beckers att
marknadsproduktionallokering tid mellanhushållensindividernas och av

hushållsproduktionolikahushållsproduktion mellanoch typersamt av
bestämningsfaktorerekonomiska såsompåverkas radkan väntas av en

substitutionsmöjligheter mellanproduktiviteter,relativarelativa priser,
tid marknadspro-substitutionsmöjligheter mellan ochindividers tid,olika

substitutionsmöjligheter mellan marknads-tjänster,ochducerade varor
Förändring-tjänsterochoch hushållsproduceradeproducerade varor osv..

politiska ingripandensigbestämningsfaktorer, de beror påi sådana varear
ekonomin,förändringar i kan såledesåterspeglar andraeller typer av

påtidsallokering och därmed deneffekter hushållenspåväntas t.ex.
bruttonationalprodukten. Iutvecklingenekonomiska sådan den mäts av

i hushållensförskjutningar detta slag de svenskakapitel 3 studeras av
decennierna.tidsanvändning under de senaste

enhetfor hushålletkritiserats denModellen har att somsom enser
välfärd. verkligheten bestårsin Iför maximeraarbetar att gemensamma

preferenser kanindivider mål ochmedhushållen mot-varasomegnaav
döljer individernas handlande resultatetdå ärstridiga. Modellen att av

förhandlingsstyrka. Sommaktbalans ochFörhandlingar beroendeoch av
verkligheten.förenkling Desshushållsmodellenmodelleralla är en av

jämföras med andraverkligheten ochfårförklaringsvärde prövas mot
samhällsutvecklingenspelteori förhandlingsmodeller.ellert.ex.ansatser,
modellerna ökat. Närförklaringsvärdet detillkan ha lett att av senare

sannolikheten hushåll upplösesskilsmässofrekvensen stiger och att ett
i förhållandeindividuella alltsannolikt mål vägakommerökar att tyngre

förhandlingarinslag mellanblir ökadeResultatettill de avgemensamma.
kan också ha ändratpå arbetsmarknadenKvinnornas utträdeparterna.

inomförhandlingar äktenskapet.styrkeförhållandena i sådana

hushållsproduktionMarknadsproduktion och mot-
interaktionökad

ekonomiska teorin tidsallokerings- och hus-utvidgning denDen somav
möjligheter analysera dethar bättrehållsmodellen attrepresenterar gett

utanför interaktionen mellan marknadsar-sker marknaden ocharbete som
sinFortfarande emellertid igäller ekonomerbete och hushållsarbete. att

fallsig marknadsproduktionen. de dåoftast lanalys ägnar endast
fungerar oberoende varandra kanhushållssektorn och marknadssektorn av

fall ensidiga inriktning-bli dock denändå korrekta. l många kanresultaten
missbedömningarmarknadsproduktionen leda tillpå att mangenomen

effekter hushållsproduktionen denförbiser viktigaeller utelämnar på av
Eftersomekonomisk-politiskaekonomiska utvecklingen eller åtgärder.av

icke-marknadsproduktionenkvinnorna för del lederstår så stor aven
tillärjust produktiva insatser bidragtill ofta kvinnornas ochdetta detatt

försummas ekonomiska till kvinnorsvälfärden i den analysen, attsom
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hushålls-marknadsproduktion ochmellanberoendeFigur bakom ökat2.2 Faktorer
produktion

KvinnorMän

z/ørä

Marknadsproduktion Hushållsproduktion

Män kvinnorKvinnorMän

i HushållspmduktimMarknadsproduktion

SUbStitUtNära ingripandeOffentligtM " i som
hushålls-ti" ochbehandlar marknads-

produktion hushållsarbete olika

ofullständigheten i analysenmissförstås och tillekonomiska handlande att
urjämställdhetsperspektiv.särskilt allvarligaresultat ärger som

ofullständigheten i ekonomiska analyserfinns flera tillskälDet att som
ochtill effekterna marknadssektorninte på bådekonsekvent hänsyntar

kommitefterhandförändringar i ekonomiska variablerhushållssektorn av
första skälFigur 2.2. Ett ärframstå alltmer markant se attatt som

förändradei vissarbetsmarknaden och den månkvinnornas utträde på
inneburit allt andelarbetsfördelningen könen störremellan att aven
sin tid till både marknadsarbete ocharbetskraften kommit användaatt

specialiserade till Såför främst endera.iställethushållsarbete att vara
inom sitt deti arbetade områdekvinnor huvudsaklänge ochmän varvar
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mindre missvisande i fråntroligen analyser marknadssektorn bortseatt av
återverkningar hushållsproduktionen. skötte då sinapå De två sektorerna

tidsallokeringsproblem förhållandevisrespektive resursfördelnings- och
får förändringar relativai löner, priser,oberoende varandra. Idagav ex.

socialförsäkringssystem, ekonomisk-politiskaskattesystem eller andra åt-
effekter tidsfördelningomedelbara på hushållens och produk-gärder mer

tionsinriktning.
Ett andra skäl kvinnornas arbetsmarknaden inneburitär utträde påatt

produktionmängd med mycket substitut inära hushållsproduk-att storen
tionen illustrerande exempel kan barnomsorg, Skolmåltider, åld-vara
ringsvård lyfts till marknaden. Beroendet mellan bådaöver de sektorerna

i istörre utbytbara de produceras de tvåär sektorerna ärmer varor som
konsumtionen och mindre produktivitetsskillnaderna mellan de tvåär

Beroendeförhållandetsektorerna. mellan hushållsproduktion och mark-
nadsproduktion sannolikt förstärktshar även detta skäl.av

tredje fått fler omfattandeEtt skäl och offentligaär att systemmer av
ingripanden olika behandlingskapat marknadsarbete icke-ochsom en av

socialförsäkringssystem,marknadsarbete. Exempel skattesystem, sub-är
tjänster,ventioner till marknadsproducerade barnomsorg, vilka al-t.ex.

ternativt skulle kunna hushållen själva medförproduceras Dettaav osv..
förläggavalet mellan sitt arbete till marknaden eller till hemmet,att att

produktionsform för olikaeller valet tjänster inte bliroch längreav varor
neutralt, dvs. bestämt enbart sker samhällsekonomiskt elfekti-detav var

Ändringar i politiska åtgärder kan då snabbt förändra hushållensvast.
bedömning tidsallokering. offentligalämplig Analyser ingripandenav av

effekternabör uppmärksamma både på marknadsproduktionen och på
hushållsproduktionen ekonomiskade konsekvenserna skall kunna be-om

försummelsedömas fårätt. En på denna punkt kan särskilt allvarliga
jämställdhetsperspektiv.konsekvenser ekonomiska politiken,Den dvs.ur

stabiliseringspolitiken, skattepolitiken, socialförsäkringspolitiken, nä-
utformasringspolitiken i allmänhet utifrån andra överväganden änetc.

jämställdhetsaspekter. Samtidigt oftakommer de få skilda konsekven-att
för kvinnor och bl. beroende på kvinnors ochmän, mäns andelattser a. av

produktionen inom hushålls- och marknadssektorn skiljer sig åt.
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3 utnyttjas kvinnorsHur ochmäns

resurser

Den teoretiska utgångspunkten För denna studie kvinnorär och mänatt
Fördelar sin tid olikapå aktiviteter på det maximerarsätt derassom
välfärd. Såväl tid använd på marknaden tid ianvänd verksamhetersom
utanför marknaden, i denna studie benämnt hushållssektorn, bidrar till
familjens och individernas välFárd. Tidens förläggning utformningenoch

olika aktiviteter organisationsfråga. Sättetär organisera aktivite-attav en
tidsFördelningen,och därmed beror på och hur effekti-terna, den skervar

individens eller hushållets synvinkel. Detta påverkas tekniskvast ur av
ekonomiskoch utveckling politiskaoch åtgärder.av

De decennierna inneburit Förändringarhar i ochmänssenaste stora
Ännukvinnors Fördelning sin tid. För 25 år sedan omfattanderåddeav en

specialisering mellan och kvinnor,män så huvudsakligenmännenatt
arbetade på arbetsmarknaden med betalt Förvärvsarbete kvinnornaoch
huvudsakligen i hemmet med obetalt omsorgsarbete. Det gällde i särskilt

Föräldrarhög grad med små barn.
situationDagens är annorlunda. Förvärvsarbete självklar delär en av

den kvinnans liv, perioderäven under då barnen är små. Männenvuxna
Förlägger sin tid tillallt del verksamheter utanFörstörre arbetsmark-en av
naden. Män och kvinnor bidrar båda, i olika utsträckning, tillänom
hushållens inkomster ioch hushållsarbetet. Samtidigt För-har det skett
skjutningar i tidsanvändningen mellan och kvinnor inommän även mark-
nadssektorn och hushållssektorn.

Syftet med detta kapitel övergripande empirisk beskrivningär att ge en
Förändringar ide och kvinnors Fördelningmäns sin tid ägtav av som rum

under det kvartsseklet. Analysen sker på aggregerad nivå medsenaste
bearbetningar i arbetskraftsundersökningarna.huvudsak Avsikten ärav

illustrera överFöringarde kvinnorsoch tidsresursermäns skettatt av som
olika Förstamellan verksamheter. I hand analyserar hur kvin-ochmän

Förändrat Fördelningen sin tid mellan marknadssektornor som grupp av
och hushållssektor. I hand Fördelningenandra belyser ochmänsav
kvinnors tid inom marknadssektorn. Vilka verksamheter har tagit deemot
ökade kvinnliga tidsresurserna respektive ifrån siglämnat resursermäns l
tredje illustrerar möjligthand så långt tidsFördelningen Förändring-och

i inomdenna hushållssektorn. Fördelas tidHur den och kvinnormänarna
inte Förvärvsarbetar aktiviteterpå andra
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hushållssektorochmarknads-mellanTidsfördelningen

marknads-tid mellanFördelningeniFörändringarnaillustreraFör avatt
arbetskraftsundersök-grundade påvi måttutnyttjarhushållssektoroch tre

ningarna.

arbetskraftstaletrelativaarbetskraften/befolkningenAntalet ipersoner
Årsmedeltalen andelhurarbetskraftstaletrelativaFör stordet avanger

Förvärvsarbeteinnehargenomsnittlig veckaunderbefolkningen ensom
Förändringar-bildtalUtvecklingen dettaarbete.sökteller har avger enav

harbefolkningenmanligakvinnliga ochdeni andelen ensomavna
måttdethushållssektor. Det ärmarknads- ochanknytning till både som

arbetsmarkna-påkvinnornas utträdeFör illustreraanvändsvanligen att
den.

förvärsarbetsta-relativai/örvärvsarbete/be/blkningenAntal personer
Iet°

frånvarandeellerarbetslösaarbetskraften kanifinnsPersoner varasom
tjänstle-ellersjukdom,grundpåhela veckan semestersitt arbetefrån av

mark-iverksammai antaletFörändringenfaktiskadighet. Den personer
befolk-andelendärför bättrehushållsproduktion mätsellernads- avav

genomsnittligunderFörvärvsarbeteutfört någotfaktisktningen ensom
vecka.

relativatimmar/befolkningen timar-förvärvsarbetadefaktisktAntal
betstalet"

kvinnorsochöverföringen mänsintresseradeförsta handVi iär avav
i förvärvsar-timmarantaletfaktiskaformimellan sektorerna avresurser
lagstadgadeiFörändringar denmarknadssektorn.utanförrespektivebete

veckakortare änFörvärvsarbetetfrånkorttidsfrånvaroarbetstiden, i en
° benämning. DennaVår Förvärvsarbeta görväljerarbetskraften attitid atti denoch personeriblandandel benämns Förändringaråterspeglar deintei arbetei antaletändringar sompersonernärvarotalet se ex. ÖverföringenFörvärvsarbete.åtkvinnorVi och ägnarfl. l989. tidi den män avBjörklund skettm.

använda dennaintevill marknadssektor kanochhushållssektormellankvinnorsochmäns resurserskäl.benämning tvåav timmar mänantaletFörändringar isammanfattas i det mått somangersomin-Första denFör det ger
genomsnittlig vecka.normaladet Förvärvsarbetetrycket finns ifaktisktatt kvinnorochav en

sigbeteendet ägnaär att och kvinnorbild hurtidsanvändningen mänaggregeradeDen en avgerSam-marknadsarbete.åt marknadssektor och hus-tidsresurser mellanFördelar sinakollektivFörvärvs-tidigt sommansom
från-dockarbetar är Fördelarenskilt hushållbild hurgivetvis ingenman hållssektor. Den ettavgerfrånvarande annanen de ärvarierar beroende påtidsanvändningkvinnorssin tid. Mäns och omhushållssektorn.sektor.

lågutbilda-ellerinte, hög-eller ärensamstående, har barnellermåttet samboendekanDessutom
benämningmed denna tidsöverföringar skettintresserade deVi särskiltde är genomsomavm. m.eftersommisstolkaslat redovis-därför oftaoch begränsararbetsfördelning i hushållenändradmått. enväletableratett mer

frånvarotalet. befolkningen 20-64 år.ningen till denan-anger vuxnafrånfrånvarandedelen
i Förhål-Förvärvsarbetet
syssel-till antaletlande arbetskraftstaletRelativaalltså harochsatta an-en

mått. därvårtbasånnan För kvinnor i åldernarbetskraftstaletrelativa1988 dettill1963Från stegbefolkningen.basenär
underfem procentenheterligger bara85% ochfrån till5420-64 årbenämning. nu" Vår
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%. Tabell arbetskraftstal90 Se Männens har samti-männens ärsom
digt fallit huvudsakligen minskat förvärvsdeltagandenågot. beroende på
bland i arbetskraften.de och äldreyngre

Tabell 3.1 Relativa arbetskraftstal och relativa lörvärvsarbetstal. 20-64 år. 1963-
1988

Relativa Relativa
arbetskraftstal förvärvsarbetstal

Är kvinnor kvinnor med kvinnor kvinnormän män med
barn 0-6 år 0-6barn år

1963 93.2 54.0 37.9 84.9 46.8 34.2
1968 91.3 41.8 80.556.7 48.3 30.4
I973 89.9 63.9 53.8 77.5 52.5 39.1
1978 90.6 73.5 68.7 75.9 58.5 48.7
1983 90.2 80.6 82.0 75.4 62.8 54.0
1988 90.0 84.7 85.8 76.3 64.1 55.2

Källa."Arbetskraftsundersökningarna.

Utflödet till arbetsmarknaden har varierat något mellan decenni-de tre
Kvinnorna för nettotillskottetstod hela antalet i arbets-erna. av personer

kraften under 1960- 1970-talet försåväl och den övervägande delensom
iäven åldersgrupperna 20- 64 1960-talet ökade kvinnorår. Under antalet

på arbetsmarknaden i huvudsak beroende på tillväxt befolkningen iav
förvärvsaktiv Tabell förvärvsarbeta,ålder. Se 3.2 Benägenheten mättatt
med relativa arbetskraftstalet, varierade börjanunder 1960-talets över
konjunkturcykeln. Sedan 1967 relativa ärbetskraftstalet för kvin-har det

Ökningenstadigt klättrat i kvinnor i arbetskraftenuppåt. antaletnor
decennierna iunder de två har huvudsak berott på ökadsenaste en

benägenhet förvärvsarbeta kvinnor.blandatt

Tabell 3.2 Befolkningens arbetskraftens år,och storlek. 20-64 1963-1988
Befolkningen Arbetskraften
miljoner miljoner

År kvinnor kvinnormän med kvinnor kvinnormän med l 1987skeddeen om-barn 0-6 år 0-6barn år arbetskrafts-läggningav
undersökningarna. Den-1963 2,22 2.20 0,50 2.06 1.19 19 medföromläggning attna1968 2.33 2,30 0,59 2.13 1.30 0,24 uppgifterna för 1988inte1973 2.39 2.34 0.58 2,15 1,49 0,31 heltjämförbara ti-medär1978 2.40 2.35 0.56 2.17 1,73 0.38 Enligt PMdigare år. ett1983 2.41 2,37 0.50 2,18 1,91 0,41 från avdelning förSCBs1988 2.47 2,41 0,50 2,22 2.04 0.43 arbetsmarknadsstatistik
1987uppskattadesom-Källa: Arbetskraftsundersökningarna.

ökningläggningengeen
kvinnors relativa ar-avÄven ökningen Förvärvsintensitetden snabba småbarnsmödrarnas betskraftstal medav ca
0/0. antalet0.7 totalaavsin början 1968. utveckling särskiltDenna präglade l970-talet. Somtog arbetstimmar med caperioden 1973-78,exempel kan under då relativanämnas det arbets-att 2%. i arbetepersonerav

Uppgifter-0.5%.medkraftstalet för tillfördesdenna ökade arbetsmarknaden camest,grupp som i överskattar så-textennaytterligare 235 000 kvinnor i 20-64 30%åldern år mödrar medvarav var förändringarnaledes mel-
förskolebarn. 1983och 1988något.lan
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1980-underfortsatt ökaför kvinnor hararbetskraftstalenrelativa attDe
förfortfarandeKvinnorna ståri takt.långsammare merpartentalet men

arbetskraften. Småbarnsmödrar-tillnettotillflödetför helainte längremen
arbetskraften.andellägre derastillflödet änärandel avnumeraavnas

imiljonytterligare 1arbetsmarknadentillfördesTotalt personersett ca
84% kvinnor.1988. dessa1963 och Av20-64 år mellanåldern var

deltabenägenhetökadtillbaka 20 års oavbruten,påVi således attkan se
idagarbetsmarknaden ärpåför kvinnor. ha arbetearbetskraften Atti ett

inteväljer längreför Kvinnorför kvinnorvanligt män.intill likanäst som
för-liksomhar männenmarknadsarbete. Deellerantingen hemarbete en

skall istället hurValet gäller,sektorerna.ankring i båda storsom se,
skall ha.omfattning marknadsarbetet

dåvarierat åldern,traditionellt medförvärvsdeltagande harKvinnors
före 1960Sverigebarnafödande. 1giftermål ochförbunden meddenna är

förvärvsdeltagandetuppvisarförvärvsdeltagandelågti medoch länder
därefter.fallande nivåer Figurårsåldern medi 20-25efter ålder toppen

arbetskraftsundersökningar-efter enligtålderförvärvsdeltagandevisar3.1
med två73 visar det M-mönsterfor 19631963 88. Kurvorna toppar,na --

ekonomiertypiskt förefter,barnafödande åren och ärfore de somenen
förvärvs-efter iarbetskraften avbrottåterinträder igifta kvinnormed som
visariFörskjutningen uppåt kurvornasmå. attverksamheten då barnen är

sitt deltagande på arbets-ökatallra hardealla åldersgrupper yngstautom
Ökningen iTillväxten deför kvinnor 35 år.först fart övermarknaden. tar

iförvärvsarbeteinedgångenefter 1968. 1978 hadeskeråldrarnayngre
i någonkvinnorförsvunnit. 1988 andelenär25-35-årsåldern nästan som

%, i 25 55 år.90 åldernungefär densamma,förvärvsarbetargrad ca -

1963-88olika åldersgrupperkvinnor iarbetskraftstal för3.1 RelativaFigur
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Figur 3.2 Relativa arbetskraftstal för män i olika åldersgrupper1963-88
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Aldexsgruppez

förMönstret kvinnornas relativa arbetskraftstal efter liknarålder där-
med alltmer vilket framgårmännens, Figur 3.2. Männens imönster ärav

detsamma idag för 25 år sedan,stort med undantag för de ochsom yngsta
äldsta åldersgrupperna. litenEn avvikelse från männens mönster kvarstår
i det kvinnornas förvärvsfrekvens kulminerar iatt något högre åldersgrup-

än imännens. Just detta finnsavseende tendens hos männenper en svag
sig kvinnornasnärma mönster. Från tidigareatt ha kulminerat i ål-att

dersgrupperna 30-34 år når det manliga forvärvsdeltagandet sin höjd-nu
förstpunkt i åldersgruppen 35-39 år. kvinnornaFör förvärvsfrekven-var

högst för 40-44 åringarna 1988.sen
Figur 3.2 tvärsnittsdata,bygger på beskriver förvärvsdel-dvs. data som

förtagandet olika visståldersgrupper år. Kurvornas utseende resul-ärett
flera generationers arbetsmarknadsbeteende beskriver inteochtatet av

erfarenheterna för vissnågon generation kvinnor. Samma data som ovan
kan dock för översiktliganvändas bild olikaockså kohortersatt ge en av
erfarenheter utnyttja respektive femårsgrupp femär år äldreatt attgenom
i arbetskraftsundersökningen fem år senare.

illustrerarFigur 3.3 förvärvsdeltagandets utveckling för kvinnor i olika
ålderskohorter. Varje kohort befunnit sighar på arbetsmarknaden i större

Ärskullarnautsträckning föregående.den föddaän i mitten och slutet på
1940-talet förstade sökte kombinera förvärvsarbetebarn och ochvar som
samtidigt verka i både hushälls- och marknadssektor. De årskullar-yngsta

visar inga i förvärvsverksamhetentecken på avbrott i barnafödandena
förhärskandeåldrar. Det fördela sin tidmönstret är mellan bådaatt

sektorerna under hela Iivscykeln.
Den beskrivna utvecklingen medförthar arbetskraftens sammansätt-att

ning förändringargenomgått markanta efterkrigstiden.under Inte bara
kvinnorandelen i arbetskraften har ändrats förvärvsarbe-också deutan
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Figur 3.3 1963-88Relativaarbetskraftstal lör kvinnor i olika kohorter
Procent
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Åldersgrupper

Ännu typiskaden1950-taletpåbakgrund.kvinnornastande yr-var
fullfölja sina yrkes-familj och barnogift obundenkeskvinnan och attav

småningomgifta och såökning andelenDärefter skeddeambitioner. aven
kvinnor med alltandelenochkvinnor med barnandelenäven yngreavav

barn.
giftaarbetskraftenkvinnorna i60%minstVid 1970-talets slut avvar

720% underoch barnunder 17 år45% hade barncirkasamboende,eller
harstabilt,legatdessa andelar nära1980-talet har snarastUnderår. nog

hälften kvinnornaminskat.för Närabarnkvinnor medandelen avansvar
sittdelarvillkor där deundersåledesarbetsmarknad arbetarpå dagens

majo-överväldigandefamilj. För denyrkesarbete ochmellanengagemang
redanarbetssituation idag, deinte har dennade attriteten gäller, även om

period kommersin yrkesverksammaeller under attförvärvsarbetathar
villkor.sådanaförvärvsarbete under

jörvärvsarbetszaletRelati va
arbetskraftstalkvinnors relativautvecklingenBeskrivningen avavovan

sittiliknaralltmer männenkvinnorintrycketkan att numeraavge
uppfattningenfor det ärtill grundLikaså har den legat attarbetsmönster.

medan mänsiförändringarna arbetsmönsterför dekvinnor stått storasom
kvinnorochbådeIakttagelsen mänföga ändrats.arbetsengagemang att
faktiskttidfögaemellertid denarbetskraftenfinns i säger manomnumera
frånva-inneha arbeteförvärvsarbete. Man kanpå ettlägger men varaner

förtjänstledighet vårdellerpå grundfrån detta,rande semester avavex.
omfattning.tidsmässigolikamyckethar ocksåOlika arbetenbarn.

villkorandra än män.på heltarbetsmarknadenin påKvinnor har gått
såvälarbetsmarknaden harpåtid kvinnorna strömmatUnder den ut
ökatdeltidsarbetetförvärvsarbetandefrånvarande bland deandelen som
för-missvisande bildarbetskraftstalen dårelativakraftigt. De avenger



31

kvinnors frånskjutningen arbete hushållssektorn till arbetsmarknaden.av
utvidgades frånvarande frånUnder 1970-talet rätten arbetet påatt vara

flera Föräldraledigheten förlängdes i flera från till6 12sätt. måna-etapper
varierande ersättning. till ledighet förder med regler och Rätten obetald

utvidgades Möjlighet till ledighet för studier infördes.vård barn också.av
förlängdesDen från tillallmänna 4 5 veckor 1978. Sammanta-semestern

förändringar till kraftiga ökningar frånvarandeledde dessa andelenget av
från förförvärvsarbetet alla särskilt kvinnorbland medgrupper, men

Samtidigt utgjorde möjligheternade utvidgade till förvärvs-småbarn.
frånvaro förutsättningen för kvinnor förbli arbetskraftendessa skulle iatt

sin anknytning till istället föroch behålla arbetsmarknaden helt lämnaatt
den.

frånvaron från förvärvsarbetet,Under 1980-talet har i AKU-ter-mätt
frånvarodvs. längre vecka, upphört öka. ledig-än Någraattmer. en nya

hetsreformer tillkom inte förrän föräldraledighetenl989 då utvidgades till
12 fullt betalda månader månader med garantibelopp. Arbetskraf-samt tre

sammansättning kvinnormed avseende på med barn i olika åldrar hartens
inte heller föddaändrats. Beroende på det ökade antalet barn sedan 1983
har frånvaron kvinnor i fortsattdock bland åldern 25-34 år stiga. Enatt
genomsnittlig vecka inte mindre tredje kvinna i arbetskraftenär än var

frånvarandeunder 7 frånmed barn år arbetet hel vecka enligt arbets-en
kraftsundersökningarna 1988.

Om syftet bild i kvinnorär vad mån och faktisktmänatt en av
förvärvsarbetar under genomsnittlig redovisasvecka så detta bättreen av
andelen befolkningen faktiskt befunnit iförvärvsarbete.sig Se Tabellar som
3.1. Siffrorna i förvärvsarbeteandelen visar överflyttningenöver att av
kvinnors från tillarbete hem arbetsmarknad varit långt ifrån så stor som
de relativa arbetskraftstalen sken En genomsnittlig vecka ägnarger av.

Figur 3.4 Relativa förvärvsarbetstalför kvinnor i olika åldersgrupper1963-88

Procent
80

I 1963
El 1968

-1973
01978
t 1983

1988

30 --

i i2O x l
16719 2024 25r34 35-44 4554 55764



32

hälften hela veckan förvärvs-alla småbarnsmammor åt ännästan annatav
sannolikt huvudsakligen Skillnaden i förvärvsarbeteåt sina barn.arbete -

blir betydligt jämför iockså andelen arbete.männen större närgentemot
7 84 i 1988. VårdBland med barn under år arbete barnmännen var av

frånvaron för 3%för °/0 bland kvinnor,21 den totala endastmensvarar av
förvärvsfrånvaro.männensav

Ålderskurvorna förvärsarbetstalenrelativa uppvisar heltdeöver ett
för arbetskraftstalen.det relativa Se Figur 3.4. Efterdemönster änannat

efter i förskolåldern ligger de på platå åldern 20-34 åruppgången atten
Ålderskurvandärefter stiga. för relativa förvärvsarbetstalenförst 1988 de

för arbetskraftstalenpåminner starkt den de relativa 1973 och 1978.om
Männens ålderskurva de relativa förvärvsarbetstalenöver har däremot

ungefär förmönster de relativa arbetskraftstalen, vilket fram-samma som
går Figur 3.5. Andelen i arbete har dock sjunkit betydligt tiden.överav

ökningenEn del kvinnors relativa arbetskraftstal beror således påav av
kvinnor i tidigare generationer fick, i fortfarandeoch andra länderatt som

i utsträckning får, förlämna arbetsmarknaden föda och vårdastor att
Ävenidag behålla sin anställning tjänstledigt.barn, kan dessatamen om

förkvinnor hemma sinaär hand barn deras livssituationäratt ta om ur
individuellt perspektiv dock klart för tidigareannorlunda generationer.än

förvärvsarbeteDe har återvända till hemarbetsperiodennär är överett att
hemarbetsperioderoch deras kortare. Ur resursallokeringssynpunktär

dock konstatera produktionkan del den tidigare ägdeatt storen av som
utanför fortfarandearbetsmarknaden där. Särskilt gällerägerrum rum
kvinnor i barnafödande barnafostrandedetta och åldrar. En fråga,annan

i kapitel finansieringenbelyses hemarbetsperiodernaär idagattsom av
delvis tidigare.sker på sätt änett annat

1963-88för i olika åldersgrupperRelativa lörvärvsarbetstal män3.5Figur

Procent
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U 1968
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1978
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1988

25-34 35-44 45-54 55-64
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Relati timarbetstaletva
Ökningen avEn aspekt på marknadsarbetet gäller arbetstiden.annan

kvinnors sysselsättning 1960- 1970-talenunder och kom huvudsakligen till
ökningstånd det deltidsarbetet. Enligt arbetskraftsunder-genom en av s.

sökningarna deltidsarbetande vanligen förvärvsarbetarär personer som
kortare tid 35 timmar. perioden utgjordesUnder 1970- 1980 °/0än 75 av
sysselsättningstillväxten bland kvinnor deltidsarbete. Andelen deltids-av
arbetande bland sysselsatta kvinnorna frånde brant, 38 1970 tillväxte
47 °/0 1982 sitt maximum b.då den nådde Sundström 1987 1987a,

syftet överföringen kvinnors tidsresurserOm studera ochär mänsatt av
följa uppgifternamarknadssektormellan hushållssektor och bör överman

,faktiskt arbezad tid. fångar effekten förändringar iden sammanlagdaDe av
förvärvsdeltagande, frånvaro arbetstider. kvinnorsoch Hur återspeglas då

antalförvärvsmönster i respektiveoch ändrade det timmar könmäns som
marknadsarbete den totalaägnar åt Detta kan beräknas attgenom ar-

faktiskt timmar för respektivebetsvolymen arbetade kön relateras tillav
befolkningen.

Tabell 3.3 redovisar timmar förantalet arbetade kvinnor i olika åldrar
Tabelloch 3.4 redovisar förmotsvarande Låt förstmän. studera helaoss

20- 64 3.3 framgårår. Av tabell den ökningen antaletatt storagruppen av
kvinnor på arbetsmarknaden 1963 isedan resulterat ökning det antalen av
timmar kvinnor i genomsnitt åt marknadsarbete med 6 timmarägnar ca

timmarsvecka, eller 7,5 40 arbetsveckor Ungefär hälftenår.per per av
denna ökning har tillkommit enbart under 1980-talet. 1960-taletUnder

förvärvsdeltagandetuppvägdes i ökadedet bland kvinnor destort sett av
kortare arbetstiderna frånvaron frånoch den ökade arbetet. Ingen reell
resursöverföring skedde. Under 1970-talet blev nettoresultatet endast en
ökning tiden arbetsmarknaden timmarpå med ochtreav per person

kraftiga ökningen ivecka, den mycket antalet kvinnor på arbetsmark-trots
naden redovisatssom ovan.

Tabell 3.3 Relativa timarbetstalet: timmar kvinna i befolkningen iAntal arbetade per
olika åldersgrupper1963 1988-
Ålder 19951963 1968 1973 1978 1983 1988 1963-88

16-19 22,2 17,3 14,1 14,3 11,0 10,6 -10,811,4
20-24 22,6 20,0 19,3 20,5 20,7 22,6 23,2 0,0-25-34 16,2 16,3 18,0 19,4 21,3 22,215,4 5,1+
35-44 16,6 16,8 18,3 20,1 22,5 25,2 28,5 8,6+
45-54 17,0 16,8 18,7 20,7 22,7 25,4 29,6 8,4+
55-64 12,1 11,9 11,6 12,4 13,8 15,7 19,1 3,6+ "Deltidsarbete" i en

vanligeninnebärsektor20-64 16,4 15,9 16,6 18,0 19,8 22,2 24,0 5,9+ göratt merpersonen en
iarbetsinsatsomfattandel prognos Vi före-sektor.en annanKälla: beräkningar baserade arbetskraftsundersökningar.Egna på förvärvs-taladrar att om

omfatt-olikaarbete av
heltids-ning. Begreppen

för-hardeltidsarbeteoch
Männen har i genomsnitt överfört 8 timmar vecka, eller 10 iinnebörd taktper sinar- lorat

Överföring- flexibiliteten imedbetsveckor från tillår marknadsarbete attverksamhet. ar-per annan betstider ökat och attfrån marknads- till hushållssektor ägde under 1960- och 1970-en rum från arbetetfrånvaron av
talen. Under 1980-ta1et förhar strömmen vänt och marknadsar-männen olika skäl ökat.

3-10-0723.LU90.Bil23
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Tabell 3.4 Relativa timarbetstalet: Antal timmararbetade i befolkningen imanper
åldersgrupperolika 1963- 1988

Ålder 19951963 1968 1973 1978 1983 1988 1963-88

16-19 23.5 19.6 15.7 15,0 11.5 12.0 11,2 -11,5
20-24 33.4 27.8 25,3 25,2 25,3 27.0 27.9 4 4-25-34 40.8 37,4 33.8 32,6 31,7 33,3 35.4 75-35-44 42.4 38.8 35,4 34.4 34,7 35.8 39.0 6,6-45-54 42.1 37.9 34.9 33.8 33,8 34,8 37,8 7 3-55-64 36.7 33.8 29.2 25,8 24,4 24,2 26,3 12 5-
20-64 39,6 35,7 32,3 31,0 30,7 31,9 32,7 7 7-
a prognos
Källa: Egnaberäkningar baseradepå arbetskraftsundersökningarna.

Ökningenbetet ökar åter. dock frånär 31 timmar 1983 till 32 timmarsvag,
fem år senare.

I till den konventionella bilden Förändringarnamotsats är i arbetsutbud
för minst likamännen inte förstörre kvinnorna.än Genomstora, om
förkortad arbetstid förlängdoch minskat förvärvsdel-ävensemester, men

itagande de och äldre áldersklasserna har arbetsinsatsermännens påyngre
arbetsmarknaden minskat med fjärdedel.nästan Ur resursallokerings-en
perspektiv har männen genomfört förändringenden största isom grupp
sin tidsanvändning.

Tabellerna 3.3 3.4och liksom Figur 3.6 och Figur visar7 också antal
timmar i förvärvsarbete efter ålder. Kvinnornas åldersprofil för antal
arbetade timmar har tvâ i 20-24 årsâldern och i 45-54toppar en en-
årsåldern. förvärvsarbetadeAntalet timmar har iökat alla åldersgrupper

24över år. De största ökningarna har skett i åldrarna 35-54 8år där ca
tim vecka har överförts från hushållssektor till marknadssektor. Deper
kraftigaste förändringarna har skett under l980-talet.

Figur 3.6 Relativa timarbetstal för kvinnor i olika åldersgrupper1963-88

timmarAntal veckaper
30.00

I 1963
E1958

1973-
01978
t 1983

1988

V VI
55-6435-44 415-5416-19 20-24 25-34

Åldexsgruppex



Figur lör åldersgrupper3.7 Relativa timarbetstal i olika 1963-88män
timmarAntal veckaper

50.00

45.00

40.00

35.00 I 1953
Clwsa30.00

1973v25.00 01978
20.00 A 1983

198815.00

10.00

5.00

1 1 i e0.00 .
1619 2024 25-34 35-44 45454 55-64

Åldersgrupp

minskat i i äldstaförvärvsarbete har alla åldrar, deMännens mestmen
omkringligger minskningarnal medelåldernoch åldersgrupperna.yngsta

ungefär kvinnornas förvärvsarbete.ökningarna i7 timmar och motsvarar
timmar i1980-talets utveckling annorlunda. Antal arbetade ökar allaär

åldersgrupper allra äldsta.denutom
visar 1980-talets avviker markant3.3 och 3.4 mönsterTabellerna att

från decenniers. decennium har såvältidigare Under detta män som
från hushållsproduktion till marknadsproduktion.överfort tidkvinnor

sysselsättningsökningdecennierna karaktäriseratstidigareMedan de av en
sysselsättningsök-i 1980-talet karaktäriseratshartermer av enav personer

ning i timmar.antalet arbetade
framgår 3.8.för befolkningen FigurResultatet hela sammantaget av

i befolkningen itimmar i marknadsarbete1988 antaletär per person
högre omfördelning1963. har också skett starkåldrarna 35 54 Detän en-

livscykeln. arbetsmarkna-tiden arbetsmarknaden Insatserna påpå överav
fått koncentration till 35-54 år.den mellanåldrarnahar en

3.31 tabell och tabell 3.4 redovisas också grundad lång-påen prognos
tidsutredningens förutsägerarbetsutbudsprognoser. ytterligareDessa ök-
ningar i marknadsarbetet förunder 1990-talet, kvinnor såväl män.som
Kvinnor 1995 i genomsnitt överförtväntas ha två timmar och mänca ca

timme till marknadsarbete jämfört med 1988. I huvudsak härrör dessaen
timmar från mellanåldrarna och koncentrationen tillmarknadsarbetetav

förstärks.dessa åldrar
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befolkningen i olika åldersgruppertimarbetstal för 1963-88Relativa3.8Figur

timmar veckaAntal pel
35.00

19637
E1968

1973
01978
A 1983

1988

lll Is1
55-64455435-4425-3420-2416-19

Åldersgrupp

marknadsarbetetandelKvinnors av
TabellSeoberoende mått.har ökatmarknadsarbetetandelKvinnors avav
snab-arbetskraften. En ännuhälftenidagKvinnorna utgör nästan3.5. av

arbetstim-antalettotalakvinnornas andeliFörändring skettharbare av
arbetstimmarpå männensi högre graddettaframgått berorSom attmar.

sinökat andelharökat. Omvänt männenkvinnornaspåminskat än avatt
förvärvsaktiva åldrarna.i dearbetsmarknadenutanför äventiden mest

arbetsfördel-utjämning ibetydandedet skettmått harmed dessaMätt en
kvinnor.ochmellanningen män

Procent.marknadsarbetet.andel3.5 KvinnorsTabell av
År antaletTotalaPersonerArbets-

arbetstimmari arbetekraften

2935361963
303737l968
3340l973 41
364344l978
3945471983
4l46481988

1995 4249 -
a prognos

arbetskraftsundersökningarna.beräkningar baseradepåKälla: Egna

Slutsatser

Första,beskrivning För detovanståendedrakanVilka slutsatser av
ändringar-sambandet mellanoklaraochredovisningen det svagaovan av
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faktiskaiarbetskraftstal ändringarna denochrelativai kvinnornasna
arbetskrafts-relativavisar dearbetstid till marknadenöverföringen attav

missvisande bildkvinnligt förvärvsmönsteri samband medtalen ett ger en
påEtt bättre måttarbetsfördelningen mellan könen.arbetsutbudet ochav

arbetstimmartidsallokeringolika ärarbetsutbudet och per persongruppers
i befolkningen.

isin tid mellan arbete hemmetfördelar idagkvinnornaandra,För det
inte läm-Kvinnorna harhela livscykeln.marknaden underarbete påoch

Viarbetsmarknaden.med sig påbär dethem- och barnansvaret ututannat
tillför kvinnor ärfortfarande förvärvsarbetsmönsterhar anpassatett som

iidag sig uttrycksådantfamilj mönsteroch barn även tarettom-
förvärvsverksam-för iistället avbrottdeltidsarbetebarntjänstledighet och

heten.
sin tidfördelningenförändratocksåtredje, harmännenFör det av

till fritidlyft ochhushållsproduktion. tidDen män övermellan arbete och
tidomfattande denäni själva verket totaltobetalt arbete är sett mer
förförändringenförvärvsarbete. medelåldern ärflyttat till Ikvinnorna
tidinte på männensstatistik har tydermindre. Dennågot attmännen

kvin-till påknuten barnen sättutanför arbetsmarknaden är somsamma
iförändringarnasannolikt mänsdock dedet harTrots storanornas.

ändradeförutsättning för kvinnornasviktigförvärvsarbetstid varit en
förmöjligheternainte har de ökatarbetsmarknadsbeteende. Om annat

fritid.gemensam
tidigareavviker klart från1980-taletutvecklingenfjärde, underdetFör

utvecklingarbetstider. väntassina Dennaökade dådecennier. Båda parter
fortsätta l990-talet.under

marknadenarbetsinsatserna på överfördelningenfemte,detFör av
marknadsarbetetkraftigt. andelförändrats En allt störrelivstiden har av

allti anspråk störreocksåFörvärvsarbetetutförs i medelåldern. tar en
för i denna ålder.tillgängliga tidenandel den personerav

tid tillarbetskraften sinanvändersjätte, allt delstörreFör det aven
innebär beroen-hushållsproduktion. Dettamarknadsarbete ochbåde att

bör ha ökat.marknadssektori hushållssektor ocholika beslutdet mellan
inneburitarbetsmarknadenkvinnornas påTill bidrar utträdedetta attatt

hemproduktionensubstitut iproduktion med näramängd t.ex.storen -
tilllyfts marknaden.barnomsorg över-

Utnyttjandet kvinnors på arbetsmarknadenav resurser

Kvinnor framgick genomfört omfattandeoch har omallo-män som ovan
keringar sin tid mellan arbete på marknaden och arbete i hushållssek-av

fördelningen tid olikaHur det då vad gäller mellan verksam-torn. utser av
finnsheter marknaden inga studierpå Det analyserar ochmänssom

fördelningkvinnors tid mellan olika områden. Analyser arbetsmark-av av
iställethar fokuserats på kvinnors och antalsmässiga fördel-naden mäns

ning utifrån flerapå arbetsmarknaden. Denna kan studeras perspektiv:
fördelningen arbetsgivare privat, statlig, företaga-kommunal,över egen

näringsgrenar, befattningsnivåer.re, yrken och Oberoendeöver över över
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finner genomsnittperspektiv tillämpas vi kvinnor i läggervilket attsomav
Arbetsdelningenarbetstid inom områden mellansin helt andra än män.

arbetsdelning inom arbetsmark-arbetsmarknad harhem och ersatts av en
uppgifterburit sig sina traditionellaKvinnor i mycket mednaden. har ut

i olikaundervisar och arbetar serviceyr-arbetsmarknaden, de vårdar,på
ken.

Fördelningen efter sektor och näringsgren

förvärvsarbete i utsträckningkraftiga ökningarna i kvinnors harDe stor
arbetskraft.efterfrågan kvinnligvarit på Expan-på växandeett gensvar en

sysselsättningstillfállen decennierna kommitsionen i de harunder senaste
utgjort verksamhetsfált, framför-länge kvinnorsinom områden sedansom

i offentlig regi. offentligaundervisning, sjukvård och socialvård Denallt
sysselsättning stadigtför kvinnors har ökat. Sedansektorns betydelse

återfinns hälften kvinnorna imitten 1970-talet de anställdaänmer avav
överväldigandeoffentliga sektorn. delen dessa har kommuner-den Den av

90% kvinnornas sysselsättningsökning underarbetsgivare. Nära avna som
decennierna tillkommit den kommunalaharde tvåsenaste expan-genom

sionen.
offentliga andel totala antaletl980-talet har den sektornsUnder av

i viss olika för ochvarit stabil. Utvecklingen månsysselsatta mänutser
inom privatkvinnor. 1982 har andelen verksammaSedan männenav

inom offentlig sektor ligger stabilt ellerAntaletsektor ökat något. män
fortsattkvinnor i kommunerna har däremotminskar. Antalet sysselsatta

kvinnor i privatkraftigt. Samtidigt antalet anställda sektor,tillta haratt
uppvisat kraftig ökning.nivå 1982 1965, ocksålåg på som ensom samma

kvinnorna iandelen anställdaDet samlade resultatet är äratt av som
stabilt 57% hela l980-talet.offentlig tjänst legat på underca

sysselsättningoffentliga för kvinnors återspeglassektorns betydelseDen
Över hälften kvinnorna 56%fördelningen näringsgrenar.iockså över av
offentlig förvaltningfinns i näringsgren betecknas och andraden som
uppvisat ökningar i antalettjänster. också detta områdeDet är storasom

ökningar kvinnor skedde under l970-taletskvinnor. Mindre antaletav
från mitt inombörjan verkstadsindustrin, l970-talets områdetinom sam-

inom försäkringsom-fárdsel, och under l980-talet bank- ochoch telepost
rådet.

kvinnor inom de olika näringsgre-totala antalet sysselsattaAndelen av
förhållit sig anmärkningsvärtnivå harberäknade på aggregeradnarna en

kvinnorna sin offentligastabil. starkt ökat andelDet enda område där är
undervisning, sjukvård socialvård, fjärdedelartjänster, och därsåsom tre

Ävenkvinnor. inom verkstadsindustrin samfárd-de anställda ochärnuav
försäk-kvinnoandelen bank- ochsel, och tele har ökat något. Inompost

ringsväsende varit expansiva områdena på l980-taletdeett mestsom av
inte sinkvinnorna visserligen i antal, ökat andel.har ökat men

arbetskraftsundersökningarnaUr möjligtdet beräkna kvin-är huratt
faktiskaoch arbetstimmarmäns i förvärvsarbete fördelar sig övernors

näringsgrenar förändratsoch hur detta tiden. Tabell 3.6 visaröver hur
kvinnors faktisktoch utfördamäns arbetstimmar fördelade sig över nä-



Tabell 3.6 faktisktAntal arbetadetimmar för kvinnor och fördelademän övernäringsgrenar, 1963och 1988
1963 1988

Relativ Fördelning Andel Relativ fördelning Andel
män kvinnor kvinnor kvinnormän kvinnor
1% °/0 1% °/0 °/0 °/0

Jordbruk. skogsbruk 17,3 9,3 19,0 7,3 2,4 18,4m. m,
Gruvor- tillverknings 37,6 2,3 21,1 30,5 14,2 23,6
industri m. m.
därav Verkstadsindustri 11,4 4,1 13,5 15,0 5,4 19,8
Byggnadsindustri 12,4 1,2 4,2 11,0 1,2 6,8
Handel. hotell 12,3 24,2 46,3restaurang. 14,5 1,5 42,1
Samfárdsel. tele 8,6 4,0 16,9 9,0post. 4,7 26,4

försäkringsverksamh.Bank 2.8 4,7 42,8 8,6 8,2 39,70
Offentlig. förvaltning
och tjänsterandra 9,0 33,5 61,9 19,1 54,5 66,3
därav
offentlig förvaltning
undervisn.. sjukv..socia1v. 7,7 24,5 72,1 13,1 48,3 71,7
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: Egnaberäkningar baseradepå arbetskraftsundersökningarna.

ringsgrenar 1963 och 1988 hur andel dessa arbetstimmarsamt stor av som
utförts kvinnor. Nära hälften kvinnornas marknadsarbete utförsav av
inom offentligområdet förvaltning, undervisning, sjukvård och soci-
alvård. Expansionen antalet arbetstimmar i detta område täcker änav mer
väl hela nettoexpansionen kvinnors marknadsarbete. Kvinnornas andelav

antalet timmar 66 °/0 dockär något lägre än deras andel antaletav av
sysselsatta 75% beroende på kvinnors deltidsarbete. Männens mark-
nadsarbete sprittär näringsgrenarna,över nästan tredjedelmer men en
äger inom tillverkningsindustrin Männen har minskat sittrum m.m..
marknadsarbete inom framförallt jord- och skogsbruk tillverkningsin-och
dustri och också inomökat det offentligaden förvaltningen m. m.

Kvinnliga företagare

Företagarverksamhet bland kvinnor har under 1980-talet rönt stark upp-
tillmärksamhet. Ett skäl detta det allmänt intresset för företagan-är ökade

näringsliv,de och kvinnor förär stått delenstörreett annat attmen av
nyföretagandet under 1980-talet kraftigtoch ökat sin andel bland egen
företagarna. Enligt arbetskraftsundersökningarna ökade kvinnliga före-de

94 frånmed 000 1980 till 1986. egenföretagarnaDeras andel blandtagarna
ökade från till 32%. arbetskraftsundersökningarnadärmed 24 I 1988 kan

företagare aktiebolagäven med räknas företagare. Eftersom egetsom egen
aktiebolag vanligtså bland kvinnor kvinnoandelen °/0.är är då endast 26
Totalt kvinnliga företagarnade då 97 500.var

En undersökning Sundin Holmquist, 1989 siggrundar på Folk-som
fannoch bostadsräkningen 1980 kvinnor64 420 företagare. Desom egen

kvinnliga företagarna såledesär på arbetsmarknaden. Sun-storen grupp
din l-lolmquistsoch undersökning visar finnsdet variationatt storen
inom med avseende på bakgrund, motiv och inriktning verk-gruppen av
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företagarverksamhet,för kvinnligdock gällaGenerellt tyckssamheten.
i mycketi allmänhet, den ärför kvinnlig yrkesverksamhetliksom att

kvinnorFöretagare oftare andrafamiljen. Kvinnligatill är änanpassad
tillfråndirekt hemarbetefler har övergåttgifta och har barn. Många

kombinera ochmöjlighet arbetedettaegenföretagande och attsom enser
omsättning ochofta ifamiljeföretagare, företagen småHälften ärbarn. är

iblandBildandet företagen har30% deltidsföretagare.anställda och är av
flytta.anställning ochsvårigheter påmedsamband attortenattett en

efter yrkeFördelningen

kvinnor denyrkesmässiga fördelningen och ärmänDen mestsomav
förstaekonomisk teori empiri. det har styrkani och Föruppmärksammats

att sigvarit iyrkesfördelningen efter så stark detstabiliteten i könoch
andra harefter konsekvenser. För detsökande orsaker ochmotiverat ett

kvinnor, vadskillnader mellan ochvisat sig andra mänmångadet att ex.
det yrke defrånvaro, sammanhänger medarbetslöshet ochgäller löner,

bidrar tillklargjort huruvida i sigemellertid inte yrketbefinner sig Det är
olikheter-bakomfinns orsakerskillnader eller detdessa gemensammaom

redovi-arbetsvillkor analysenbeträffande sesåväl yrke andra somsomna
diskrimineringtredje intresse vad gälleryrkei Tabell 4.3. För det är avsas

förhindranämligendiskriminerametod ärarbetsmarknaden. Enpå attatt
olika områden på arbets-för kvinnor påförsvåra inträdet ocheller män

marknaden.
könsuppdelad på så sättfakta arbetsmarknaden ärvälkändaDet är att

fåtal 2 arbetsmarkna-till yrken ochkvinnorna koncentreradeärl ettatt
yrken. Yrkesområdeni manliga kvinnligaochuppdeladden är som

vilka kvinnorna överrepresenterade ärkvinnor ioch ärrekryterat många
ochsocialarbete, kontorsarbetesjukvårdsarbete,utbildningsarbete, ser-

kvinnornamindre 42 °/0fanns intefolkräkningen 1985 änvicearbete. I av
320 yrken,för kvinnor av totaltvanligaste yrkenainom de åtta ca

barnskö-sjukvårdsbiträde, añärsbiträde, städare,kontorister,nämligen
samtliga dessarestaurangbiträden. lochhemvårdare, sekreterareterskor,

90%. Motsvarandekvinnoandelen elleraffärsbiträden låg överruntutom
Figur 4.6finns inte bland se ävenkoncentration männenstarka som

1980.folkräkningenbygger på
inäringsgrenar arbets-förfinns inte möjlighetyrkenVad gäller attsom

sig. Utveck-fördelararbetstimmarkraftsundersökningarna hur antaletse
arbetsuppgif-bild till vilkagoddocklingen antalet sysselsatta avger enav

yrkesklassificeringen 1985Förändringar itid.överfört sinkvinnornaterbeskriv-tidigareSe
Ökningen1983. 1983 och 1963.ningar i Jonung första jämföra årenlämpligt i handgör det att av

Seockså1985.1984och yrkesområdesjukvårdsarbeteinom hälso- ochområdetsysselsattaantaletför analysLeiniö 1988 en 33%, kon-yrkesklassiñceringen motsvaradeitvå-siffersnivånpå annatkönsmässigsåväl somav
yrkessegregering.etnisk innehåller16% husligt arbeteoch25%. pedagogiskt arbetetorsarbete

i stark koncen-En sådan sysselsättning underi kvinnors16% nettoökningenhemvårdarebl.a. avtration kan dock väckaen tjugo år.dessaföreliggerundran detom föröverfört sin tid till marknadenskillnader isystematiska i huvudsakKvinnor såledeshar
klassificerasättet att kvinnliga. Någratidigare betraktadesuppgifter redaniarbete somsomkvinnligamanliga och yr- inteinom marknadsarbetet hararbetsfördelningenförändringar istoraken.
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skett. illustrerasDetta kan sammanfattande mått,ett ettgenom segrege-
ringsmått, olikhet igraden kvinnors yrkesfördel-mäter mäns ochsom av
ning. Framställningen bearbetningar folkräkningarnabygger på 1960-av
80 för befolkningen i arbete halvtid eller mer, där lagts påstor attomsorg

jämförbaragöra data mellan åren. De kompletteras beräkningarmed
arbetskraftsundersökningarnagrundade på 1963-88 för alla sysselsatta

folkräkning.beräkningar 1985med på årssamt
integrering mänsi riktning ökadtendenserFinns det några mot aven

Tabell beräkningarvisar resultatetarbetsmarknad 3.7kvinnorsoch avav
dentolkaslättförståelig tolkning. Måttet kansegregeringsmått med som

skullefåför kvinnornabehöva byta yrkeskulleandel kvinnorna attsomav
alternativt andelyrkesfördelning den männenmännen avsamma som

yrkesfördel-fåför skulleyrkeskulle behöva byta männenatt sammasom
och två-Beräkningarna redovisas på såvälning kvinnorna. somen-som

yrkesklassificeringen.tre-siffersnivån i

arbetskraftsundersök-folkräkningarna ochKönssegregeringsindexenligtTabell 3.7
1960-88.ningarna

År AKUFoB

232 11

74,549,2 66,81960

1968 ., 66,270,6 46,061,31970 44,5
66,345,31973

43,8 64,469,559,31975 43,6
61,943,4197g
60,867,9 43,158,21980 43,0
60,742,31983

1985 58,042,0 ---1985" 61,844,252,9 65,0240,0
19331 43,8 61,4

Standarden finnsSCB 1990reviderades1985.yrkesklassificering NYKför
klassificeringen. Uppgif-två-silfersnivå enligt den tidigareyrkesuppgifter för ochen-

data tidigare år.medsig på dessai rad grundardennaterna
b Beräkningar NYK.grundade på nya

beräkningar.arbetskraftsundersökningarna,Källa: Folkräkningarna och egna

Beräkningarna visar den svenska arbetsmarknaden kraftigtäratt segre-
gerad. 1960 skulle °/075 den kvinnliga arbetskraften behövt byta yrke forav förhållande-Måttet är

känsligt för ändringarfå fördelning. vis1970männens gällde detta °/0, 1980 68%71 och 1985att
i kategoriseringenav yr-65 °/0, framträderArbetsmarknaden segregerad detaljeradsom mer mer jämförelserken och över

yrkesnivå siffrornastuderar högre tre-siffersnivåär på än på tiden försvårasman en- attav yr--
kesklassificeringenhelasiffersnivå. Sannolikt arbetsmarknaden uppdeladär än vadänmer som tiden i statistiken.ändrasframgår här inom varje i folkräkningarnas klassificeringäven yrke finns sammanslagning-- Genom

kvinnor olika befattningsnivåermän och på i olika arbetsuppgifter.och där klara klas-yrkenar av
sificeringsändringar skettOberoende vilken detaljnivå uppgifternastuderar ochav av om försökt jämfö-har görakommer från folkräkningarna arbetskraftsundersökningarnaeller med tiden såsäkrarelser över

möjligt. 1985en-siffersnivån årsundantag i arbetskraftsundersökningarna visar beräk- somav
inteuppgifter dock påärningarna klar trend i riktning minskad segregering 1960-under ochmoten jämförbarasättsamma1970-talen. 1980-talets utveckling osäkrare bedöma. 1985 infördesär att tidigare år.med
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i tiden.jämförelser bakåtförsvåraryrkesklassificeringnordisk somen ny
enligtÄven minskatsegregeringen haperiod tycks dockunder denna

inte visar påarbetskraftsundersökningarnafolkräkningen, medan samma
slutsatsernågra klaradraockså svårtförändring. Detpositiva är att om

decennierna.förändringstakt mellaniskillnader
småÄr Ett sättellerbetrakta attförändringarna storaatt som

innan nårskulletid detigenom hur långperspektiv tänka taär enmanatt
förändrings-yrkesfördelning med dennakvinnorsochutjämning mänsav

Fördelninglikadanexaktmotsvarandeminimivärde ärtakt Indexets en
motsvarandeviss olikhet,kvinnor. Antagför och accepterarmän att en

innanårexakt hundraganskafall skulle det20. l såindex påungefär taett
dit.nårman

Är haft tillväxt yrkenminskatsegregeringendet så att avatt genom
ochkvinnor Eller har mänochfördelningrelativt jämn mänmed aven

Studiertypiska yrkenkönetsinom detsina andelarkvinnor ökat motsatta
yrkesstrukturen harförändringar ivisarl970-talen1960- ochför att upp-

iförändringbidragit tillutsträckninginte ioch störrevarandravägt
segregeringenminskningsegregeringen.riktning Dennågondera somavav

ikvinnornayrken ochin i kvinnornasgåttistället på mänberorskett att
undersökning.motsvarandeingenfinns1980-talet ännuFörmännens.

segregeringgradofta land med mycket högSverige framställs ett avsom
yrkessegregeringInternationella jämförelserjämfört länder.med andra av

yrkesstatistiken ocheftersom sättetemellertid mycket svåra göra, attär att
olikaolika länder harskiljer sig mellan länder ochklassificera åtyrken

arbetskraften. Studierkvinnor iolika andelochyrkesstruktur stor av
aggregerad nivåvisar starkt1988 påOECD, ävenOECD t.ex. att en

övergri-segregering harochflesta industriländer hög gradvisar de enen av
Sverige avviker påi Sverige.påminner denyrkesfördelningpande som om

riktning.negativi positiv ellernivå varkendenna
visstdetaljerad nivå stöddockundersökningar påKomparativa germer

iunder denSverige ligger något änsegregeringen i överför att snarare
Amerikanskai 1984. under-se genomgången Jonungjämförbara länder

segregerings-1989 värden påBeller 1984, Fuchssökningar se t.ex. ger
och då beräkna-under de svenska,ligger procentenheterindex ca sexsomberäk-Observeraatt ungefärtidenFörändringstakten över ärantal yrken.påde störreettningarna endastavser

inom arbets-segregering densamma.
Hemarbetemarknaden.

yrke,finns med som
minskadeoch den segre-

iskett ochgering som utanförtid marknadenUtnyttjandet avkvinnor byttmed att
förvärvs-hemarbetemot fördelningomfattning ochbeskrivit marknadsarbetetshurOvan harinte.alltsåbeaktasarbete

i OECD 1988 Utveck-l960-talet.mittenre- kvinnor utvecklats sedanochmellan män avovanligt lågavär-dovisar kvinnor flyttat överutjämning i bemärkelseninneburitlingen har attenSverige 1985för ården
frånflyttat tidövertill marknadsarbete och mänutanför marknadenVi måste tid1986. sättaoch

förfrågetecken dessaett utjämningen ärutanför arbetsmarknaden. Mentidtillmarknadsarbetevisarsiffror då de dels en faktiska marknadsarbetetfortfarandefullständig detlångtifrån är perförändring iorimligt stor -
till föregåen- omfattande förförhållande mäni befolkningenålderi förvärvsarbetande merpersonavvikerstarktdelsde år, kvinnor i marknadsarbeteochSkillnaderna mellan mänför kvinnor.änförberäkningarfrån våra ikvinnorochi tidsinsatser mellan mänspegelbild i skillnadersinharmotsvarandeår.
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hushållsarbete. Vidare gäller det i aktiviteterna i hushållsproduktionen,att
liksom i aktiviteterna i marknadsproduktionen, råder viss arbetsfördel-en
ning mellan könen. följandeI det skall vi hjälpmed olika datakällorav
söka belysa tidenhur utanför marknaden används svenska hushåll,av
vilka tidsinsatser igörs hushållsproduktionen och hur fördelasdessasom

olikamellan aktiviteter och mellan kvinnor och De datamän. utnyttjar
förunderlag beskrivningvår frånhärrör arbetskraftsundersökningar-som

frånAKU, tidsanvändningsstudie utförd SCB SCB 1988na en samtav
från den HUS-undersökningen. frånData den analyseras ingå-s. senare

iende Floods och Klevmarkens bidrag till denna bilaga och här kommer
bara sammanfatta huvuddragen i den bild deatt de svenska hushål-ger av
lens tidsanvändning i hushållsproduktionen.

tillgängliga tiden för hushållsproduktionDen

Vad hushållsproduktionengäller intehar på försätt mark-samma som
nadsproduktionen tillgång till data möjliggör för beskrivaattsom oss
förändringarna tiden iöver hushållsarbetets omfattning, inriktning och
fördelning mellan könen. viIstället kommer därför inledningsvis medatt
hjälp från arbetskraftsundersökningarnadata beskriva förändringarnaav

den tillgängligatiden i tidenöver för hushållsproduktion för ochmän
kvinnor i olika faktiskaåldersgrupper. Vad gäller de tidsinsatserna i hus-
hållsproduktionen idäremot huvudsak hänvisade tillär bildatt ge en av
förhållandena år.°vid viss tidpunkt under visstetten

Ovan har beskrivit utvecklingen tidenöver antalet faktiskt arbeta-av
de timmar för olika i befolkningen. uppgifterDessa påpresenterasgrupper

i Figur 3.9 och 3.10Figur omvänt perspektiv.nytt Baserat påmen nu ur
den tidsanvändning HUS-data visar gjorthar antagandet sömn,attsom

måltider och personlig hygien måste 10 timmar dygn i anspråk.taegna per
Då 98 timmaråterstår förvecka aktiviteter.andra Från dessa harper
dragit faktiskadet antalet arbetade timmar enligtvecka arbetskrafts-per
undersökningarna. På vis fåttså har fram den tillgängliga tiden för
hushållsarbete för kvinnor imän och olika åldrar hur förändratsoch denna
de 25 åren.senaste

För i allamän åldrar ökade den tillgängliga tiden för hushållsarbete
kraftigt mellan 1963 och 1983 bl.a. längre förkortadochsemestergenom
veckoarbetstid. Under 1980-talet ägde åter viss minskning Fören rum.
kvinnorna har tillgängligaden tiden for hushållsarbete däremot minskat
successivt så den 1988 för åldersgrupperna 25-64att år låg på väsent-en
ligt lägre nivå under 1960-talet.än Påfallande ocksåär den markanta
minskningen kvinnors tillgängliga tid för hushållsarbete under 1980-av
talet.

Arbetstiderna i Sverige betraktas ibland jämförtkorta imed demsom
andra länder. Av Figur 3.11 framgår emellertid den tillgängliga tidenatt
utanför marknadsarbete i befolkningen inte ökat förpåtagligtper person Utvecklingen hus-avmellanåldersgrupperna de 25 åren. För åldersgrupperna 35-44senaste år hållsproduktionen över
och tiden45-54 år tillgängligaden tiden analyserasutanför och dis-marknaden lägrevar o. m. kuteras i Sundström1983 än vad den 1963. Vad inträffat är denna tid blivitattvar som mer I987a. 120-24 och is.lika fördelad mellan kvinnor och män. Nyberg 1989.
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olikaibefolkningenkvinna ihushâllsproduktiontid förTillgänglig3.9Figur per
1963-88timmaråldersgrupper,

timmar veckaAntal per

I 1963
D 1968

1973
O 1978
i 1983

1988

li550 | 55-6445-54354425r3420-241619
Åldersgrupper

utvecklingenlångtidsutredningen överförgjortSCBDe somprognoser
till-deninnebär1990-talet attunderarbetsutbudkvinnorsochmänsav

ytterligare seminskaförväntashushållsproduktion kanFörtidengängliga
kvin-för ochmänstörstenligtblirMinskningen3.12. prognosernaFigur

35-54 år.i åldrarnanor

timmari befolkningen,hushållsproduktiontid lörTillgänglig3.10Figur manper
1963-88

veckatimmarAntal per
90

I 1963
E1968

1973
1973

A 1983
1988

Ilii50
55-644575435-4425-34202416-19
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Figur lör husliållsproduktion3.11 Tillgänglig tid i befolkningen i olikaper person
åldersgrupper. timmar 1963-88

Antal timmar veckaper

I 1963
E 1968

1973V
O 1978
i 1983

1988"
60

55

i ii50 i r | l.
16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Åldersgrupper

örvärugfrån och omfattningkaraktärF varans
Den tillgängliga tiden utanför återspeglar delmarknadsarbete att en av

arbetskraften, tillhörbefolkningen inte tillhör del dematt av somen
arbetskraften del dem sysselsattaarbetslösa ärär samt att somen av

tillfälligt frånvarande från sina Viadeltid arbeten. arbets-arbetar eller är
få bildkraftsundersökningarna viss hur den på detta sättkan en avman

utanförtiden marknadsarbete används.uppkomna

Figur hushállsproduktion för3.12 Tillgänglig tid för mänoch kvinnor 1988 1995och
prognos

Antal timmar veckaper
90

85-

80-

75 Kvinnor 1988"
Kvinnor 1995"-70- Oman 1988
Män199565-

60-

l ll l50
55-6416-19
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ikvinnor och 375000i genomsnitt 4800001988 tillhörde mänca ca
utanför arbetskraftenarbetskraften.inte Av16-64 år männenåldern var

värnplikten, °/o pensionera-gjorde 37antingen studerande eller50 varca
långvarigtför ellerförtidspension, intagna vårdtjänste- ellerålders-,de

arbetskraftenkvinnorna utanförhemarbetande.sjuka Avoch l varvar
långvarigtintagna för vård eller sjuka27 % pensionerade,studerande,35

kvinnornaoch 19000hemarbetande. 1600029 männenoch avav
arbetskraften arbetssökande, dvs. hade velat och kunnatutanför latentvar

inte aktivt söktmätveckan hade arbetemarknaden under menarbeta på
fullständig bilddärför klassificerats arbetslösa. Eninteoch avsom mer

egentligenindividerna skulleutanför marknadsarbetetimmarantalet som
potentiel-fås detmarknadsarbete kanvelat åtha ägna att summeragenom

ochfrån arbetssökande se ovande arbetslösa, de latentarbetsutbudet
mindre timmararbetar antalsysselsattaundersysselsattade personer som

uppgick arbetsutbud1988 dettavilja arbetsmarknadsskäl.de skulleän av
för 16-64 till 2,38kvinnor år ochmiljoner timmar veckatill 3,19 per

iOmräknatför 16-64 år.miljoner timmar vecka män per personper
förför kvinnorna 0,9 timmar1,2 timmar ochbefolkningen detmotsvarar

männen.
sitt ochframförallt kvinnorna inskränker marknadsarbeteDet är som

för Enligtför få hushållsarbete. arbets-deltidarbetar att utrymmemer
genomsnittligakraftsundersökningarna 1988 den normala veckoar-var

för40,9 timmar under det denför 16-64 årbetstiden sysselsatta män att
Kvinnor förvärvsar-timmar. medkvinnor 16-64 33,5årsysselsatta var

vanligen från timmars mark-jämfört 7medavstod således mänbete ca
förmarknadsinkomster istället haförknippadedärmednadsarbete och att

vanligenden arbetadeutföra obetalt hushållsarbete. Menmöjlighet att
skillnader i faktiskt arbetsutbud därutöverveckoarbetstiden döljer de som

tillfälligtutsträckningkvinnor i mänstörre än äruppkommer attgenom
utföra utanförför vårdarbetefrån sitt marknadsarbetefrånvarande att

frånvaron från mark-tillfälliga det betaldadel denmarknaden. För aven
socialförsäk-ersättning viaindividerna ekonomiskerhållernadsarbetet

föräldraförsäkringen.viavård barnringssystemet. T.ex. ersätts av
fråntillfälligt frånvarande hararbetetsysselsattaAndelen de ärsomav

Arbetskraftsundersökningarnaför kvinnor.tiden såvälökat mänöver som
frånvarande under hela densysselsattaandel dehurmäter stor som varav

frånvarotaletfrånvarotalet. Medanrelativaaktuella mätveckan, det s.
till198810,8% för kvinnor hade det ökat7,9% för och1963 mänvar

Ökningen den20,1% för kvinnor. återspeglar bl.a.för13.9 ochmän
möj-föräldraförsäkringen ökadeutbyggnadenutökade samtsemestern, av

3.13 3.14 visartjänstledighet för studier. Figur och Figurtillligheter t.ex.
frånvarotaletför hurfrånvarotalet olika åldersgrupper ochutvecklingen av

varierar med åldern.i nuläget
kontinuerligt sedan 1963,frånvarotalet ökatdel harkvinnornasFör

eftertidigare. Frånvaromönstretårunder änlångsammare senaremen
kraftigareriktning allt i deiförändrats,också toppålder har mot en

förvärvsdeltagande tidigareisvackaDenbarnafödande åldrarna. som
börjanhar sedan 1970-taletsbarnafödande åldrariför kvinnorfanns

frånvarofrekvensen. Någon motsvarandeisuccessivt toppersatts enav
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Figur 3.13 Relativa frånvarotal för kvinnor i olika åldersgrupper1963-88

Procent
30

I 1963
1968
1973

O 1978
t 19e:

1988

I I l0 lu u u
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Åldersgrupper

ändring frånvaromönstret finns inte för eftermän. Frånvaromönstretav
I ålder för ungefär fördem 25 främstår sedan. Det nivånärutser som som
l förändrats tiden.över
l förflyttasEmellanåt alltså del den normala arbetstiden tillfälligt,en av
å såväl kvinnor, till aktiviteter utanförmän Uppgiftermarknaden.av som

frånvaroorsakerna visar hur denna tid fördelar sig mellan olika aktivi-l om
för respektive kvinnor imän olika åldersgrupper Tabellteter se 3.8.

l Figur 3.14 Relativa frånvarotal för åldersgruppermän i olika 1963-88
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från ärarbetettillfälligt frånvarandesysselsatta ärdeAndelen somav
förfrämst dengällerför dettakvinnor män,för änhögremycket men

frånvarotaletiskillnadendelenStörre25 34 år.åldersgruppen avyngre -
kvinnornahänföras till34 år kani 25åldern attkvinnor och mänmellan -

vadutsträckning männenänbetydligti störrebarnför vårdhemmaär av
kvinnor ochfrånvaro mellaniskillnadenår35-54 äråldersgruppenIär.

från-fördelad på allamerjämntoch ocksåmindre typermycketmän av
varo.

35-5425-34 ochrespektivemän,för kvinnororsakerFrånvaro olika3.8Tabell av
procentfrånvarotalRelativaår 1988.

35-54 år25-34 årOrsak

KvinnorKvinnor MänMän

17.512,5frånvaro 27.212.9All
5,63,84.63.0Sjukfrånvaro
8,37.46.66.9Semester

0,3 l.l2.11.0för studier lTjänstledig
0.3 1.412.8l.0barnYård av 0.7 l.l1.20.9Ovrigt

värnpliktstjänstgöring.a förtjänstledighetexklusive
1988.ArbetskraftsundersökningarnaKälla:

uppgifter överocksåarbetskraftsundersökningarnaredovisarNumera
Även frånva-olika orsaker.påfördeladeveckafrånvarotimmarantalet per

olikapålivscykelnvarierar överarbetstidennormaladenandel avrons
påfrånvaromännensundantarOmkvinnor.respektiveför mänsätt man

framrelativt konstantfrånvaroandelmilitärtjänstgöring derasärgrund av
ökardäremotkvinnornaFörnågot.Därefter ökar den55-årsåldern.till

iframförallt,ochockså,åldersgruppernai högrede utaninte baraden
198825-34 år.åldrarna,barnafödandedeår. l20-44 varåldrarna

normalarbetstid, medansinfjärdedelfrånvarandekvinnorna aven
normalarbetstid.sintolftedelunderbortaendastmännen avenvar

marknadsar-frånfrånvarotimmarantaletsammanfattar hurTabell 3.9
kvin-respektiveför mänfrånvaroolikasig mellanfördelar typerbetet av

frånvaro-antaletdivideratvierhållitsUppgifterna har attgenomnor.
antaletmedorsakerefter olikahuvudsysslai derasanställdaförtimmar

medjämförbarhetfår viPå detta sätt16-64 år.befolkningenipersoner
sjuk-visar sigDettimarbetstalet.relativa attdetuppgifterna ovan om

för män.frånvaroorsakernadominerandede heltärfrånvaro och semester
likaungefärvarderabarnstudier och vårdMilitärtjänstgöring, tarav

Även kvinnornaföri anspråk.befolkningenitimmarmånga manper
förfrånvaronsjukfrånvaro och semester,frånvarondomineras menav

för vårdFrånvaronstorleksordning.nästan avbarn ärvård sammaavav
ägnade19887 år.undermed barnföräldrartillskrivasheltkan nästanbarn

470000 dessaochvård barn togsfrånvarotimmar åt av510000 avmän av
förfrånvarotimmaruppgick antaletkvinnor7 år. Förundermed barnmän

med barnkvinnor31600003330000,till togsbarnvård avvaravav
7 år.under
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Tabell 3.9 Antal frånvarotimmar veckalör anställda, i huvudsysslan iper per person
befolkningen. efter orsak
Orsak 16 64 år-

Män Kvinnor

Sjukfrånvaro 1,57 1,78
Semester 2,37 2,09
Vpl repövning 0,24 -Vård barnav
inkl Föräldraledighet 0,19 1,27
Studier 0,22 0,36

tjänstledighetAnnan 0,l3 0,15
Arbetsmarknadsskäl 0,09 0,09

Källa: Arbetskraftsundersökningarna 1988.

Hushâllsarbetets omfattning och inriktning

Som diskuterats hushållsarbete inte fundamentaltär annorlunda änovan
arbete på marknaden. Hushâllsproduktionen bidrar, liksom marknadsar-
betet, till hushållen tillgång till tjänsteroch ökar derasatt ge varor som
välfärd. tidsinsatsernaHur då iär hushållsproduktionen, förde-stora hur
las de mellan olika produktionsaktiviteter och i vilken utsträckning detär
kvinnor respektive utför demmän Det givetvisär mycket svårt attsom

aktiviteterde hänförasavgränsa skall till hushållsproduktionen frånsom
dem hänföras fritid.skall till Hur del med barn ärstorsom av samvaron

Ävenomsorgsarbete och hur fritidmycket fritidenär den oftaärex. s.
produktiv verksamhet bidrar till öka produktiviteten hosattsom personen
själv eller andra. Generellt gäller studier hushållsproduktionen oftaatt av

förhållandevisgör avgränsningsnäv hushållsarbetet och alltsåen av snara-
underskattar överskattarän det.re
Enligt SCB 1988 såg svenskens 20-64 tidsbudgetår under veckaen

1984- 85 i genomsnitt på det redovisas i Tabellsätt 3.10 Förvärvs-ut som
arbete inkluderar till frånoch arbetet måltider ioch samband medresor
arbetet 33,20 timmar. den tillgängliga tidenAv utanför markna-upptog
den, inte utnyttjas för personliga behov l68,00 33,20 69,30som - -
65,50 timmar användes 26,40 timmar °/040 till hushållsarbete och 2,20
timmar 3°/0 till studier. Fritiden 35,30 timmar 54%. De tidsin-upptog

befolkningen 20-64 gjordeår under försatser år kan förvärvsar-ettsom
betet uppskattas till 8350 miljoner timmar moch för tidsbudgetstudiehushållsarbetet till Den

siff-redovisadedcsom6690 miljoner timmar. Tidsinsatserna i hushållsproduktionen uppgick byggerpårorna genom-därmed till 80 °/0 tidsinsatserna marknadsarbetet.ica av peri-fördes SCBunderav
till majoden oktober

Tabell 3.10 Tidsanvändning under förvecka befolkningen 20-64 år. Timmar och utanför1985.dvs.en semes-
minuter. terperioden. harHänsyn

till vidinte tagits dettaAktivitet Timmar och minuter uppräkningen vilket in-
nebär marknadsarbe-attFörvärvsarbete 33.20 omfattning undertetsHushållsarbete 26.40 i förhål-året överskattatsPersonligabehov 69.30 tilllande hushållsarbetet.Studier 2.20 80% såledesutgör en un-ljri tid 35.30 derskattning tiden iavOvrigt 0.40 hushållsproduktion rela-

itivt tiden marknadspro-Summa 168.00
duktion.

Källa: SCB1988, 31.s.
4-10-0723.LU90.Bil 23
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genomsnittiveckaunderhushållsarbeteitidenTabell visar hur3.11 en
20-64 år,befolkningenför helaaktiviteter delsolikasig mellanfördelade

20-64 år ärbefolkningeniPerrespektive män.för kvinnordels person
Dei anspråk.tidstädningochdisk, mestmatlagning, tvätt tardet som

7dukning etc.disk, ägnasmatlagning,aktiviteterna"maP-relaterade
5klädvårdstädning, tvätt,"rengörings-aktiviteterochi veckantimmar

vilkabarnochunderhållsarbetekommerDärnästtimmar. omsorg om
tjänsterochInköpanspråk. samtitimmar3 -4 resorvardera varoravtar

timmar3varderakräver uppemothushållsarbetetförknippade med per
vecka.

hushållsarbeteförveckaminutertimmar ochMedeltid3.11Tabell per
SamtligaKvinnorMänAktivitet

12.0818.266 llstädningdisk,Matlagning, tvätt,
3.512.345.01Underhållsarbete
3.305.081.59barnOmsorgom 0.560.560.56Omsorg vuxnaom 2.4l3.162.13tjänsterochInköp varorav 0.420.350.42hushållsarbeteAnnat 2.553.092.41hushållsarbetemedsambandiResor

26.4333.5719.50totaltHushållsarbete

54.Källa: 1988,SCB s.

34genomsnittikvinnorutförshushållsarbetet caDet mesta av -
itidkvinnorsför Detmän. ärtimmar20jämfört medveckatimmar caper

mycketärbarnirengöringsaktiviteter ochoch somomomsorgenmat-
under-kvinnor påtid ändäremotläggerMännenmännens.större än mer
tid åttillhänföras män ägnarfrämst attSkillnaden kanhållsarbete. mer

reparationochunderhållåtbostadreparation avoch samtbyggarbeten av
tidsinsat-kvinnorsochFördelningen mänskvinnor gör.fordon vadän av
utsträck-ikvinnor störresådanaktiviteter är attolikamellan typer avser
i tid ochbundnarelativt hårtaktiviteter ärutföra dening kan antas som

under-reparations- ochdetunderbarnomsorgmåltider, att ex.rum
val.efteri tideninplaceraskan egetlättarehållsarbeten

kan också använ-hushållsproduktionenitidsinsatsernaUppgifterna om
respektivemänslivscykelkurvor överstiliseradeförunderlagdas som

föder barnkvinnorsvenska85% allaCa etthushållsarbete.kvinnors av
allaFöljaktligen har nästanminstytterligare°/0föder 80 ett.dessaoch2 Figuren baseraspå caav

visar 3.15och sitt liv. Figurtvärsnittsdata periodnågonför underbarnkvinnorsvenska avansvarerfarenheternaintealltså livscykelnvariera övertänkaskani hushållsarbetetidsinsatsernavisar hurvissför kohort mänen åldervid 30 årssitt första barnfårrespektivekvinnaförFörmodli-kvinnor.och sommanenen
tidsin-innebär det genomsnitt-att på data överFiguren baserasgen två årbarnandraoch ett senare.i hushållspro-satserna åldersfaseri olikasamboendeförhushållsproduktionenitidsinsatserligai åldrarduktionen högre

genomsnittligaåldrar. visar deFigurenolikaför kvinnor iöverskattas respektive barnmed utan
förunderskattasoch bakgrundska-varierandekvinnor medrespektivefor mäntidsinsatsernaverkareftersom detmän. förändrasi hushållettidsinsatsernafrämstillustrerarraktäristika och attgenerations-finnas en

Närhushållsarbete.vad gäller hus- sittskillnad dåkvinnor ökarochBåde mänfår barn.då manomfattninghållsarbetets efterhandför männentidsinsatserna åter,minskasskolåldernnårbarnenfördelning. Seocksåoch kvinnor-föddes medaninnan barnennivå hadeungefär dedentilltillbakaKlevmarkensochFloods
bilaga.till dennabidrag nivå.på högreligger kvartidsinsatser ennas
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Figur 3.15 Hushållsarbetet livscykeln för kvinnoröver respektive Timmarmän. per
vecka

Hushállsarbete Tim/vecka

60 t

50 "

40 .. L Kvinna
30 -

20 stan__

10"

Ålder25 35 45 55

Källa: SCB l988. 57.s.

ingående bildanalys HUS-dataFloods och Klevmarkens ger en merav
individernas tidsallokering varierar olika faktorerhur med såsom ålder,av

bekräftar bådeantal barn och barnets ålder. Deras data mänsyngsta att
kvinnors tidsinsatser i hushållsarbetet påverkas antalet barn ochoch av av

tidsinsatser främst ibarnens ålder påverkas då barnenoch männens äratt
forskoleåldern. framgår tid i hushålls-deras analys ocksåAv att mannens

relativt kvinnans tid i marknadsproduktionen.arbetet oberoendeär av
rengöringsaktiviteter iBåde gäller Floods och Klevmarkensvad ochmat-

bidrag benämnt hushållsarbete och barnomsorg tyder deras data på att
inte sitt hushållsarbete kvinnans tid i marknadsarbeteökar dåmannen

tidsinsatser, inteökar. ha barn påverkar alltsåAtt små männens men mer
for tidsinsatser i marknadsproduk-dc sambocnde gör störremän vars
tionen för i kvinnornaandra. Det verkar alltså huvudsakän vara som

förvärvsarbetesin tidsanvändning till bl.a.ökat atteget genomanpassar
for matlagning rengöringminska sin tid och och barnomsorg. Den beräk-

ning gjort marginaleffekterna kvinnors tids-Flood och Klevmarken påav
tiden i timmeanvändning ökning marknadsarbete med tyderav en av en

främst fritid, vila matlagningstid städtid kvin-på det och ochäratt som
minskar vid Förmodligen viss substi-ökat marknadsarbete. skernorna en

marknadstjänster,tution insatser marknadsvaror ochökademot menav
kvantitet kvalitet i hushållsproduktionen.minskning ochockså aven

visar forFlood och Klevmarken också ökad marknadslön delmännensatt
leder till minskning tiden i reparationsarbete, förmodli-underhålls- ochav

viss ersättning marknadssubstitut.också här medgen genom
förOvan tillgängliga tiden hushållsproduktion mins-har densett att

för ikade for kvinnor mellan 1963 1988.och ökade män och Per person
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tiden för hushålls-tillgängligaår denbefolkningen i åldrarna 25-54 var
faktiskamed del963. har då hänt1988 Vadproduktion lika stor som

minskat totalthushållsproduktionen de ökat ellerHari settinsatserna
kvinnor och mänomfördelats mellantidsinsatsernaharoch

hushållsproduktionenutvecklingenkartlägga1989 har söktNyberg av
lägga pussel med defram till 1980-taletfrån 1930-talet och attgenom

Tabellgenomförts vid olika tillfällen.tidsstudier hushållsarbetet somav
visar den totala hushållsar-hennes resultat. Dennågra3.12 återger attav

kvin-iminskade något hemarbetandeinklusive barn,betstiden, vård av
1970-ta1en." deltidsarbetan-hushåll med1950- och Ihushåll mellannors

l950-talet.hushållsarbetstiden lika 1980-talet pålång påde hustru somvar
familjer sin tidsinsats medi1982/83 Ökade dessa1956 och männenMellan

iminskade sin tidsinsats medkvinnornatimmar ochi genomsnitt 7,5
ökadeheltidsarbetande hustru hus-timmar. hushåll medgenomsnitt 7,1 I

1982/83.12 timmar mellan 1956 och Männenhållsarbetstiden med nästan
i genomsnitt 5,3 timmar ochtidsinsatssin medi hushåll ökadedessa

genomsnitt 6,6itidsinsats i hushållsarbetet medsinkvinnorna ökade
timmar.

efterinklusive vård barnhushâllsarbetstidGifta kvinnors och mänsTabell 3.12 av
1956, 1976och 1982/83förvärvsdeltagande,hustruns

HustrunHustrun Hustrun
deltids- heltids-hem-
arbetande arbetandearbetande

Män
4.0 6,35.01956

7,48.31976
11,611,51982/83

Kvinnor
24,441,453.51956

33,747,21976
31,034,371982/83

Kvinnor och män
30,745,458,51956

41, l55.51976
45,8 42,6l1982/83

från Konsumentinstitutets och Konsu-Källa: 1989, 267. Data härrörNyberg s.
tidsstudier.mentverkets

hushållenhushållsarbetstiden i deökningentillBakgrunden senareav
i betyd-kvinnor l950-taletheltidsarbetande underförmodaskan attvara

fallet sitt hushållsarbeteutsträckning vadligt äränstörre ersattesom nu
städhjälp Påfallandehembiträde, ärmarknadssubstitutmed m.m.som

föränd-inte hai hushållsarbetet verkartidsåtgångenden totalaockså att
förbättradekapitalvarutillgången ochspeciellt den ökademycket trotsrats

till enligt Nyberghushållsproduktionen. Förklaringen detta äritekniken
hushållsproduktionenproduktiviteten iutnyttjat den ökadehushållenatt i

iställethushållsproduceradekvantitetenkvaliteten ochtill ökaatt varorav33 studiel Nybergs an-
vändshushållsarbete i hushållsarbete.för minska tidensom att
beteckning påenbart
matlagning. städning.
diskning och tvätt.
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kvinnorförutfalletekonomiska4 Det

utsträckning flyttatikvinnorna ökadsvenskakapitel 3 har deSom visats i
produktionsaktivi-Samtidigt har del detid till marknadsarbete.över en av

till marknads-flyttatsutförde i hemmen övertidigarekvinnorteter som
offentligi sektor.privata sektorn ellerinomantingen denproduktion -

finansieratstjänster haroffentliga ochkonsumtionenDen ökade varorav
transfereringarnatidigaredel dehushållen. Enpåökade skatter avgenom

likartatbarntillsyn har på sättför barnavård ochfamiljen ersattsinom av
föräldra-förtransfereringar inomoffentligaskattefinansierade ramen ex.

Även varierandemedtransfereringssystem,andraradförsäkringen. en
kraftigtbyggtsmarknadsarbete, hartill individernasanknytning utgrad av

bostadsbidrag,pensionssystem,sjukförsäkring,arbetslöshetsersättning,
ekonomiskakvinnorsdetta harbidragsförskott etc.. På sättbarnbidrag,

Samti-decennierna.minskat under deenskilda mänberoende senasteav
via männen beroendetill indirekta,idirektadigt dock derashar motsats

liksomfunktionssätt ökat,marknadersoch andraarbetsmarknaden avav
fackliga beslutsprocesser se Figurpolitiska ochberoendedirektaderas av

utfallet påidagsituation bestäms såledesekonomiskaKvinnors4.1. enav

utfallet för kvinnorFigur 4.1 Det ekonomiska

KVINNORSEKONOMISKA
RESURSER

INTRESSE-
ORGANISATIONEFI

/A/ A

POLITIKFAMILJ MARKNAD

skattesystemByte Arbetsmarknadoch
Kapitalmarknad Transfereringssystemförhandlingar

Offentliga ochMarknaderförmed enskilda varori
tjänsteroch tjänstermän varor
Lagstiftning/Reglering
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olika fördelningsarenor, offentliga sek-såsom arbetsmarknaden, denrad
familjen fördelningsarenor fungerardessa ioch och hur samverkantorn av

varandra också 1990.med se Persson
Arbetsdelningen mellan och kvinnor vad gäller hushållsproduk-män

tion/marknadsarbete arbetsdelningenoch mellan och kvinnor inommän
respektive inom hushållsproduktionen medför kvin-marknadsarbetet att

får systematiskt olika utfall i offentli-och på arbetsmarknaden, demännor
fördelningssystemen familjeni dimensioneroch vad gäller ekono-ga som

3 motive-Detta bl.a.är icke-pekuniära förmånermisk ersättning, inflytandeoch makt och seojämnlikhetenattrat av 4.2. utvärdera läget gäller jämställdhetenFigur För vad mellan mänattkvinnormellan ochmän
verkargenussystemet kvinnoroch behöver alla leden i Figur 4.2, arbetsdelningdvs. ochtre

via två bä-upprätthållas segregering kvinnor, utfalletmellan och konsekvenserna för olikamän påHird-rande principer se
fördelningsarenor och det slutresultatet i olika dimensioner,l990, sammantagnaDen ärenaman

just isärhållandet att beaktas. inte fullständigtHär kommer kunna belysa allt detta påatt ett-manligt kvinnligt böroch Vi emellertid utifrån befintligaskall några påsätt. vägsteg attgenomisärhållas segregeras
inte blandas. Den studier illustrera i kapitel beskrivnaoch data och hur den 3 arbetsdelningen

principen. vilken iandra och segregeringen mellan kvinnor ekonomiska utfal-män och påverkar detsin på denbygger atttur för kvinnor i offentliga fördelningssyste-let arbetsmarknaden och depåFörstaupprätthålls. är att
det ärär mannen som men.det manattnormen - automatisktochgör är
tillskrivs värde.störreett

nödvändig förutsätt-En Betydelsen familje- livscykelperspektivochettavning for förändra ochatt
skul-bryta genussystemet

Som kvinnors tidsfördelningenligt analys påverkas mellandenna marknads- ochsett ovan
motverkarattvara man hushållsarbete familjesituationen gift/samboende,än männensmer avoch upphäver segrege- skild, ej,barn eller antal barn, barnens Kvinnors marknadsinkoms-ålder.båderingen mellan könen

arbetsmarknadenochpå kommer intedetta skäl bara lägre och variera med deraster attav vara merinom andrasamhällets familjesituationaktuella visst år, kvinnors marknadsin-än mäns ett utaninstitutioner och be-
komster kan också variera olika perioderväntas mellan derasslutsstrukturer. mer av

mellan könenoch desskonsekvenserArbetsdelningenFigur 4.2

utfallOlika
4 på arbetsArbetsdelning Olika ekonomiska

marknadenmellan kvinnor una..
och ntän:

utfall I icke-Olika
olik Ulla"hushållsarbeteMellan förmånerpekuniäü,
amllleoch marknadsarbete 4

Olika utfall l makt
I k d b t tnom mar na sar e e och -,nnytandeOlika lUtfa"

de Offentligahushållsarbetetinom
fördelnlngs-
systemen



kvin-förtidsanvändningenlivscykelproñler överstiliseradelivscykel. De
sinhakommerFigur 3.15se attkonstrueradeoch män ovansomnor
Förmarknadsinkomsterlivscykelproñler vad gällerskildaimotsvarighet

konstrueradelivscykelkurvorstiliseradevisar4.3Figuroch män.kvinnor
i mark-tidsanvändningenöverFigur 3.15,isättpå men nusomsamma
skillna-skulletimlönerVid likakvinnor.respektivefor männadsarbete
direktasinhamarknadsarbeteitidengällerlivscykelprofiler vadiderna

kvinnor vadochlivscykelproñler mellan mänii skillnadermotsvarighet
emellertid kvinnorsskall ärSommarknadsinkomster. straxgäller se

gäller mänsVidare attväsentligt lägre än mäns.genomsnittitimlöner
sig frånskiljagenomsnitt tenderarilivscykeln attlöneutveckling över

ökarlönlöneprofil, derasdvs.brantaresålundaharkvinnors. Männen en
Förmodli-dettaTill del berorkvinnors lön gör.vadmed åldern än enmer

kvinnornasdärochkvinnor män,mellanarbetsdelningenjust pågen
orktid och änharmedför mänhushållsarbeteti atttidsinsatser merstörre

delTilllöneutveckling.karriär ochframtidaiinvestera enkvinnor att
kvinno-valtutgångslägetiredanolika skälkvinnordetåterspeglar att av

löneutvecklingsprofil änmindre brantofta harvilkayrkendominerade en
emellertidinnebär det attSammantagethar.mansdominerade yrkenvad

skiljakvinnor kommerformarknadsinkomster attlivscykelproñlerna över
vadfor män änmarknadsinkomsterlivscykelproñlerna överfrånsig mer

marknadsproduk-itidsinsatserrespektive könslivscykelproñlerna över
marknadsinkomstproñlerna kan vän-mellanskillnadenochtionen gör att

med åldern.ökatas

Timmarrespektive män.för kvinnorlivscykeln peröverMarknadsarbetet4.3Figur
vecka

Tim/veckaMarknadsarbete
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Ålder6555453525

1988, 57.SCBsvarandefrån SCB,erhållnaKälla: Data mot s.
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Figur 4.4 Marknadsinkomster livscykelnöver för heltidsanställda industritjänstemän
och statsanställda 1985

Månadslön Månadslön1 000-talkr 1 000.32 kr14 14-
Män

72 12- Kvinnor0-0-

10- 10
C

8- 3

lndustritjänstemän Statsanställda
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Källa: SCB 986b, 68.l s.

illustrerarFigur 4.4 detta. Den visar hur månadslönen for heltidsanställ-
da varierar formed åldern kvinnor respektive figurenmän baseradär på
tvärsnittsdata och visar intesåledes löneutvecklingen tiden föröver vissen

kvinnor och män. Eftersom kurvorna heltidsarbetande skullegrupp avser
de, lön och löneutveckling lika För kvinnor och i principmän,om vore
sammanfalla. kvinnorna i självaAtt inteverket arbetar heltid i samma
utsträckning medför skillnadernamän mellan marknadsinkomst-attsom

för kvinnorkurvorna ioch verklighetenmän blir Figurän större. I 4.4 har
illustrerat detta rita in kurvor visar minskningenattgenom som av

kvinnors månadslön de arbeta bara 3/4 -tid med lönantasom samma per
timme heltidsanställda kvinnor mellan 25 och 40 års ålder.som

Figur 4.4 visar också skillnaderna i marknadsinkomster mellanatt män
och kvinnor ackumuleras tiden.över De streckade i figuren kanytorna ses

mått på de totala skillnader i marknadsinkomster mellanett ochmänsom
kvinnor uppkommer livscykeln.över FörAtt industri-är störreytansom
tjänstemän för illustrerarän statsanställda skillnaden i ackumuleradeatt
marknadsinkomster livscykelnöver mellan kvinnanoch i ettmannen
hushåll kan variera mycket mellan olika hushåll beroende på vilken sektor

vilkenoch arbete respektive kvinnan inom,arbetartyp ävenav mannen
och kvinnans respektive tidsinsatser i marknadsarbeteom mannens ser

likadana i hushållen.ut
Figur illustrerar4.4 bara skillnaderna i marknadsinkomster mellan män

kvinnor framoch till pensionsåldern. Men likartade kurvor ritaskan för
livscykeln. Folkpensionen utgår med belopp tillresten bådeav samma
kvinnor,ochmän den allmänna tjänstepensionen ATP och demen

pensionsformånernaavtalade olikaär på sätt som återkommer till
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knutna till tidsinsatsernanedan och inkomstnivåerna i marknadsarbete
tidigare livscykeln.under skillnader iDe ackumulerade marknadsinkoms-

mellan kvinnormän och visas deter streckade i Figur 4.4ytornasom av
tenderar därmed ireproduceras skillnader i pensionsinkomstkurvornaatt
För kvinnor efteroch pensionsåldern.män bidrarDe ytterligare till de
totala ackumulerade inkomstskillnaderna mellan kvinnormän och över
livscykeln.

Även många andra transfereringar inom socialförsäkringssystemet, så-
sjukforsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen föräldraförsäkringen,ochsom
olikaär på knutna tillsätt storleken individenspå marknadsinkomster och

kommer därmed även de reproducera inkomstolikheterde illustre-att som
Figur 4.4.ras av

Kurvorna i Figur 4.4 kan också föranvändas illustrera betydelsenatt av
transfereringar inom hushållen, och deras upphörande, för kvinnorav

föroch män. l Figur 4.5 frånutgår åter inkomstkurvorna för industri-
tjänstemän låter dessa inkomstutvecklingen överrepresenteramen nu
livscykeln För manlig respektive kvinnlig industritjänsteman ären en som
gifta med Vi förstvarandra. gifterde sig vid 25 års ålder,antar att att
äktenskapet består och de delar familjeinkomsterna och frånatt output
hushållsproduktionen lika sigmellan under äktenskapet illustrerat av

figurenvänstra i Figur 4.5. Detta kommer innebäraatt att mannen
överför marknadsinkomster till kvinnan bl. kompensation för kvin-a. som

tidsinsatser inomstörre hushållsproduktionen. Kvinnans in-totalanans
komster fram till pensionsåldern kommer då bestå underatt ytanav
hennes lönekurva plus och minusA B mannen och kvin-ytan ytanegen

inkomstbortfalletdelar kvinnans kortare arbetstider. Mannensnan pga.

Figur 4.5 lnkomstkonsekvenser ändrade familjeförhållanden. Industritjänstemänav
1985
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lönekurvahansunderbeståinkomster kommer ytan egenatttotala av
C.minusochAminus ytanytan

åldervid 35 årsskilsmässaslutar mediställetäktenskapetAntag attnu
transfere-till kommerdessi Figur 4.5. Framfigurenhögraillustrerat av

erhållerkvinnantidigare, dvs. ytaninom hushålletringarna utatt somse
äktenskapetDåminus D.ochplus Elönekurvasin ytanunder ytanegen

kvinnan upphö-ochmellantransfereringarnaocksåupphör mannenantas
underdåkommmer utrymmetinkomster motKvinnans att svarara.
arbetafortsätterhonF omminus hela attlönekurva ytanhennes egen

barnen. Mannensvårdnadenhon hargrundpådeltid, att omt.ex. av
underhelaåterefter skilsmässan ytanmotkommer attinkomster svara

transfere-påtagligt dåminskar alltsåinkomsterKvinnanslönekurva.hans
detunderupphör,äktenskapettidigare attdetinomringarna mannens

modifierastidsperiodunderkommerDettaökar.inkomster att aven
visarexempelbarn. Dettatillunderhållsbidrag knutnaeventuella parets

förbetydelsefortfarande harfamiljeninomtransfereringarna storatt
därför förändring-ochrelativt mäns"inkomstWförhållanden attkvinnors

kommerskilsmässorfleräktenskap,familjestruktureni mot osv..senarear
relativt dettakvinnor Avför män.situationenekonomiskapåverka denatt
efterlevandepensionerfamiljelagstiftning,utformningenföljer också att av

utfall.ekonomiskarelativakvinnorsviktig föräretc.
debetydelsenillustreravelatavsnitt har attdettaMed man serav

livscykelperspektiv.ochmellan kvinnor imänskillnadernaekonomiska ett
granskarfrämstavsnittenföljandei dei minnet dåhållasbörDetta

sig idesåsomkvinnor och mänutfall mellanekonomiskt teriskillnaderna
återverk-illustrera develatVidare hartvärsnittsperspektiv. storaett

familjeförhål-ochförhållandendemografiskaiförändringarningar som
irelativtsituation mänsekonomiskaför kvinnorshakan väntaslanden

livscykelperspektiv.ett

marknadsarbetefrånInkomster

till marknadsar-tidkvinnorsöverflyttningenbeskrivna3kapiteliDen av
andelkvinnornasinnebärmarknadsarbetefrån atttid avmänsochbete av

totala%för 29kvinnornasvarade1963kraftigt.ökat avmarknadsarbetet
33% ochtillökatandelenhade1973marknaden,påarbetstimmarantalet

för marknadsar-ersättningkvinnorsOmTabell 3.5.% seden 411988 var
marknadsinkomsternaandelderasskullemänslika högbete avsomvore

marknadsinkomster.70% männens41%, ellervaritockså ha1988 avca
skullekvinnor och mänföromfattningmarknadsarbetetsiSkillnaderna

fråninkomsterkvinnorstimersättning innebäravid lika attsåledes även
kvin-uppgårsjälva verketIväsentligt lägre än mäns.blirmarknadsarbete

80% männenstill drygtbaramarknadsarbeteigenomsnittliga lön avnors
medellöniskillnadernatillbådeMed hänsyngenomsnittliga lön. tagen

direktakvinnornaskanmellan könenomfattningmarknadsarbetetsioch
hypo-Dessa0/0 männens.till 55uppgåberäknasmarknadsinkomster avca

inkomst-faktiskavi harde datajämföras medkanberäkningartetiska om
kvinnor och män.mellanskillnader
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Enligt SCB:s inkomstfördelningsundersökningar hade anställda kvinnor
i åldern 20-64 år 1987 arbetsinkomst ipå genomsnitt 92100 kr atten
jämföra 131 förmed 600 kr anställda i åldern 20-64män år. En anställd
kvinna hade därmed 1987 i genomsnitt %70 den manliga arbetsin-ca av
komsten. vilket ökning från 62% 1975 67%och 1980. Skillnadenvar en

våra hypotetiska 55 beror bl. på begreppetmot arbetsinkoms-attovan a.
inkluderar vissa transfereringar, såsom sjukpenning,ter föräldrapenning

och dagpenning vid militärtjänstgöring. Arbetsinkomster inkluderar där-
vissmed ersättning för icke-marknadsaktiviteter vård barn, kurerandeav

sjukdom, Förvärvsarbetandedär kvinnor vi gör störreav settsom ovan
tidsinsatser än Frånmän. marknadsarbete och till detta relateradeeget
offentliga transfereringar erhåller alltså anställda kvinnor idag i genom-
snitt 70% inkomsterde anställd i genomsnitt fårca av ut.en man

Skillnaderna i arbetsinkomster innebär Fördelningmäns efter arbets-att
inkomster kommer mycket annorlunda kvinnorsatt än fördelningutse
efter arbetsinkomster Tabellse 4.1. Bland kvinnor 20över år detvar
1987 90 hade arbetsinkomsteruppemot under 120000 kr under detsom

motsvarande andel blandatt männen °/0.60 Bara 20000 kvinnorvar ca ca
0,6 % kvinnorna hade arbetsinkomster 200000över kr,av medan det var
fallet för 210000 6,9°/0män männen.ca av

Tabell Befolkningen4.1 ZO-årfördeladefter arbetsinkomstkronor. Inkomstår 1987.
0 80000 120000- 160000- 200000- - -79900 119900 159900 199900

Män 40.9 20,3 23,3 8,5 6.9
Kvinnor 63.4 25,7 8,8 1,5 0,6

Källa: 20 SMBe 8902. 39.s.

Hur skillnaderna jämfördå heltidsarbetandeut män ochser om man
kvinnor 1987 hade helårs- och heltidsanställda kvinnor 20-64 år en
arbetsinkomst ipå genomsnitt 17000 kr jämföras1 med för146 300 kratt

Ävenhelårs- och heltidsanställda 20-64män år. vid ungefär lika tidsallo-
kering till marknadsarbete inklusive tid i ersättningsberättigad frånvaro
erhåller kvinnor således idag väsentligt lägre ekonomisk kompensation än

imän. Detta gäller, varierandeän grad, för ianställda socioekono-allaom
miska Tabell 4.2.se Skillnaderna har minskatdock något mellangrupper
1975 och 1987.

Jämförelsen arbetsinkomsterna för helårs- och heltidsanställda mänav
kvinnor visaroch klart det inte bara skillnader iär den tid kvinnoratt som

och män allokerar till marknadsarbete det ekonomiska utfalletgör attsom
för kvinnor blir försämre utjämningän män. En kvinnorsmäns ochav
tidsinsatseri marknadsarbete skulle, oförändrat, långt ifrån leda tillannat

arbetsinkomsterderas blev lika. viktigEn tillatt orsak kvinnors mark-att
nadsinkomster lägreär än mäns är de löneskillnader föreligger mellansom
könen. Skillnaderna i och kvinnors tidsallokeringmäns inom arbetsmark-

till olikanaden sektorer och yrkesområden den horisontella segregering-
en kommer betydelse för det ekonomiska utfallet för kvinnoratt
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heltidsanställdalör helårs- ochmedelvärde 1987Tkr:ArbetsinkomstTabell 4.2
år20-64

MänKvinnor

1987197519871975

123,145,0102,135,3Arbetare
8378

tjänstemän ochLägre
150,859,3118,543,3mellannivåtjänstemän på

7973
8,884,1 2162,1 l57,7tjänstemänHögre

7469
146,353,8117,040,8Samtliga

8076
manlig, inoma ikvinnlig arbetsinkomstSiffrorna inom procentparentes avanger

socioekonomiskagrupp.samma
79.Källa: SM 8901, 74 ochBe 21 s. s.

skiljerekonomiska ersättningen för marknadsarbeterelativt denmän om
domineradeyrkesområdensystematiskt mellan sektorer ochsig åt av

ofta fallet. Ekonomiskt har också denkvinnor respektive Såmän. ärav
ifaktum ofta befinner sigsegregeringen,vertikala dvs. det männenatts.

inom olikabefattningar kvinnorna yrken betydelse.högre än
ekonomiskt utfall för kvinnor blir slutresultatet oberoendeEtt sämre av

tillkvinnors tidsallokeringskillnaderna i ochorsakarvad det mänsär som
forpositioner. Ekonomer har två huvudansatserolika sektorer, yrken och

yrkessegregering efter utgårlöneskillnader och kön. Denförklaraatt ena
arbetsfördelningen i familjen.utbudssida En-ochfrån arbetsmarknadens

kvinnorskillnaderna i mellan och påberor löner mänligt denna attansats
kunskapskapital inriktat marknaden,investeringar i påkvinnor lägrehar

arbetslivserfarenhet, lägre yrkeskva-formell utbildning, mindrelägreex.
upplärning i Skillnaderna i ochliñkationer mindre arbetet. mänsoch

skiljer sig i deolika yrken de kravkvinnors yrkesinriktning beror då på att
tillmöjlighetkunskapskapital i andra avseendenochställer på ex.

preferen-kvinnor olikaövertid där och hardeltid, krav på och resor, män
utgåri andraskillnader hemansvar. Denbl. beroende på ansatsena.ser

diskrimi-kvinnorefterfrågesida ochfrån arbetsmarknadens ärattmenar
förform kvinnor betalas lägre lön mäni ännerade, attt.ex. sammaav

kvinnors tillträ-kvalifikationer i formellerarbetsinsats och attavsamma
befattningar försvåras.ochtill vissa yrkende

kännetecknadesl970-talenoch1960-i Sverige underUtvecklingen av
Utjämningenminskade.kvinnorochmellan mänlöneskillnadernaatt

privatinomsåvälochför tjänstemänfor arbetaresåväl somgällde som
ikvinnornas lön1988 ökade1973 och procentMellanoffentlig sektor. av

frånindustriarbetare,°/0Förfrån °/0till 9084heltidsanställdaförmännens
statsanställda°/0förtill 90från 81industritjänstemän,för74%till63

Landstingsanställ-anställda.primärkommunaltför85%% tillfrån 74och
lön.landstingsanställda männens% de1988 74hadekvinnorda av

skillnader i kunskapska-tillskrivaslöneskillnaderna kanmycketHur av
ingående analyseratundersökningarflertalGustafsson iharpital Siv ett
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löneskillnaderna mellan kvinnor och Gustafssonmän 1976, l988a; Gus-
tafsson Jacobsson 1984; Gustafsson 1985. funnitLantz l-Ion har att

del alltifrån 15% till 70% beroende på undersökningspopulation,en
löneskillnadernametod och år kan förklaras faktorer utbild-av av som

ning, ålder och antal yrkesverksamma Enligtår. dessa studier bidrog
ökningen svenska kvinnors utbildning, arbetslivserfarenhet tilletc.av
minskningen löneskillnaderna mellan könen sedan slutet l960-talet.av av
De kvarvarande löneskillnaderna mellan könen tycks till ringadock blott
del kunna tillskrivas skillnader i kunskapskapital. Enligt studie Löf-en

1989 skulle 10%ström endast löneskillnaden förmellan könen helaca av
arbetsmarknaden 1984 kunna hänföras till skillnader i kunskapskapital.
Om kvinnorna sittökade kunskapskapital ytterligare så det blev likaatt

mäns skulle således, oförändrat, den idag kvarvarandestort annatsom
löneskillnaden mellan kvinnor och minskamän bara obetydligt. Svenska
kvinnor har redan idag sigmed på arbetsmarknaden i lika mycketstort sett
kunskapskapital svenska Men deras avkastningmän. utbildningpåsom

arbetslivserfarenhetoch lägreär se Löfströmän mäns 1989, 60-t.ex. s.
63.

Ytterligare förklaringtänkbar till de kvarvarande löneskillnadernaen
mellan kvinnor och skulle kunnamän de innehasarbetenattvara som av
kvinnor och de arbeten innehas skiljer sigmän åt vad gäller desom av
arbetskrav de ställer. l Johansson Selén 1988 studeras förbetydelsen
lönen såväl individegenskaper kön, utbildningålder, anställnings-ochav
tid arbetskrav utbildningskrav, ledningskrav, fysiska krav psyki-ochsom
ska krav. Deras studie frånbaseras på data levnadsnivåundersökningarna
1968, 1974 Kvinnors timförtjänstoch 1981. andel enligtmänssom av var
levnadsnivåundersökningama 73%,1968 l97476°/0 och 198182°/0. När

i studien konstanthöll för skillnader i fyrade arbetskraven mellanman
könen för skillnader ioch andra individegenskaper könän reducerades
bruttoskillnaden i timförtjänst mellan och kvinnormän 1968 67 %,med
1974 62% 50%.med och 1981 Hälftenmed löneskillnaden mellanav
könen år 1981 kvarstod således efter hänsynstagande till skillnadernaäven
i kunskapskapital och arbetskrav mellan könen.

faktorerAndra utjämningän kunskapskapital mellan könen, såsomav
lönepolitik och sysselsättningens fördelning har enligt Gustafsson Ja-
cobsson 1984 spelat förstörre roll löneutjämningen mellan svenska män

kvinnoroch under 1960- och l970-talen utjämningän vad kunskapska-av
pitalet gjort. Utvecklingen löneskillnaderna könenmellan överensstäm-av

väl med utvecklingen för löneskillnaderna i allmänhet. Lönedilferen-mer
efter yrke, ålder, utbildning och näringsgren har också utjämnats underser

tidsperiodmotsvarande lönespridningenoch inom olika sektorer har
minskat Björklundmarkant 1986; Johansson Selén 1988; Zetterberg
1990. Detta tyder på den generella löneutjämningen till följdatt av
låglönesatsningar varit starkt bidragande orsak till kvinnornasetc. atten
genomsnittliga löner 1960-under och 1970-talen signärmade männens.
Detta styrks generellt ökad lönespridning under 1980-talet ocksåattav en
tycks ha tenderat ökade löneskillnader mellan könen se ocksåatt ge
Gustafsson 1988 och Jansson 1990.



62

1980bostadsräkningenFolk- ochenligt30 vanligasteyrkena4.6Figur De gruppera-
månadslöner1985genomsnittligamänskvinnors ochefterde
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kvinnodominerade sekto-tillförlägger sitt marknadsarbetekvinnorAtt
löneskillnadernatillbidragande orsaktänkasoch yrken kan vara enrer

mansdomineradevisar i yrken4.6 lönernakönen. Figurmellan ten-att
ungefärkvinnodominerade medi yrkenhögre lönernaderar änatt vara
kvinnaföljer inte automatisktutbildningslängd. dettaAv att ensamma

sitt kunskaps-utfall istället hade allokeratfått honskulle ha bättreett om
nämligenFigur 4.6 visartid till mansdominerat yrke.sinkapital och ett

väljer mansdominerade inte uppnårkvinnor yrkenockså deatt sam-som
befinner siginom yrkenadessa. Inomlönenivåer görmännensomma

karriär- löneutveck-befattningar bättre ochi och harhögremännen en
ling." kvinnas lönsamhetskulle kunna tänkas såDet att avenm. varao.

kvin-blir väljerutbildningsinvestering viss längd högre hon ettomaven
väljer mansdominerat, denävennodominerat yrke honän ett omom

Diskrimine-väsentligt högre.genomsnittliga i yrketlönen det ärsenare
3 indikator påEnmansdominerade kan starkare och attringen inom yrkena görade attvara jämfört medkvinnorhumankapita-avkastning sinalägre påfactokvinnor de kommer att posi-innehar högremän

traditionelltmedsystrar valt yrkelinvesteringar vad derasdär än i yrkeslivet utgörtionersom mer
arbetsin-fördelningen påsitt får.diskriminerade inom yrke Det kanblivit mindreocksåoch därmed ipresenteradkomsterförvälbetalda yrkena ställer arbetsta-deockså så de krav attatt somvara posi-HögreTabell 4.1.

övertid,kunskapsinvesteringavkastningen sin t.ex.skall på förmodastioner kanut varagaren
medkorreleradestarktsittinte till på grundkvinnor kan leva demsådanaresor är att avupp inkomster. Av männenefter avkastningen påRangordningen olika yrkenhemansvar.större av % arbets-1987 15hade ca

överstigandeinkomsterför kvinnorinte likadanutbildningsinvesteringar därmedbehöver utse 160000 under detkr. attoch män. förfallet baradetta varkvinnodominerat ochinom yrke yrket ärförBetydelsen lönen att kvinnorna.ett 2,1% Ar-av av
betsinkomster överi privata har söktsina den sektornandelhar utövaredet storatt avenav bara200000 kr hadeSACO-organise-17explorativ studie baserad på databelysa omgenom en kvinn0rna,jäm-0,6% av

yrkesgrupper. inom yrketmedellönen %Vi därvid studerat hur fört 6.9har medrade av
männen.förrespektiveinom för kvinnor mänmedellönen yrkettotalt sett samt 25Studien baseraspå datakvinnor inominom yrket, med andelenutbildningskravenvarierar med yrkesgrupperl7 er-om

från SACO.hållna Yr-privatai sektorn. Deinom yrket arbetar denmed andelenyrket samt som apoteka-kesgruppernaärTabell visar sig medellöneni 4.3. Detresultatenerhållna attpresenteras arkitekt. beteendeve-re,signifikantstatistiskt bådesättinom SACO-yrkena påverkas på ett bibliotekarie. civil-av tare.
civilin-ekonom/ekonom.i privat inom yrket. Omandelen sektorkvinnor inom yrket ochandelen av gymnasieingen-genjör.inom yrket10% medellöneninom med kanyrket ökarkvinnoandelen jör. humanist. inred-

i privatökning andelen°/0under det ningsarkitckt. jurist.minska med knappt lväntas att aven
landskapsarkitckt. na-%. pekarVåra resultat10% lönen med drygtöka lsektor med kan väntas receptarie.turvetare.SACO-yrkenaeffekterna medellönen inompåemellertid också på att ser sjukgym-samhällsvetare.

skyddsingenjör ochutbildningslängd,första verkar ökadför kvinnor och För det nast.olika män.ut
socionom. SACO:sdataandraför för kvinnor. För detavkastninggivet, högre män änannat ge antalmedellönen omomkvinnodominerat yrkeeffekten tillhöraden lönesänkandeverkar ettatt kvinnor i yrketochmänav

i privatantaletsamtinomkvinnoandelen deför för kvinnor. Om ommarkant högre män änvara respektive i offentlig sek-minska medel-10%med kan detta väntasSACO-yrkena ökarstuderade inom yrket hartor av oss
% för bådeför kvinnor 0,7 För män% med män. med datai yrket med 0,2 kompletteratslönen men

utbildningskravenomiöka då andeleninom yrket kanmedellönen väntaskvinnor gälleroch att akademiskaantal poäng.förväntade effekten något högreärinom yrket ökar, denprivat sektor imen till studieåromräknade
på denyrket baseradeförför kvinnor än män. nu

utformningenrådande av
iyrkcsutbildningen de

yrkena.studerade
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SACO-yrken t-värden inomBestämningsfaktorer lönerna i4.3 bakomTabell paren-
tes

Beroendevariabler

kvinnor månaMedellöna Medellön MedellönvariablerOberoende

9.5969,501 9,580Konstant
63395l46,456821046

utbildningslängdb 0,016 1070.106Log
L066L492 0376

kvinnoandel -0,0l7 -0,069-0,093Log
L6523.l34 1930

sektor 100,120 0,1i privat 0.107andelLog
1855 L5212,075

0,090,39 0,44
N l7

a inom yrket krmedellönen månadLog perb 1,0Yrkesutbildningens längd 40 årp
l i yrketkvinnor i andel totala antaletAntalet yrket av personersomf iinom privat sektor andel totala antaleti yrketAntalet personersom avpersoner
yrket.
Källa: från SACO.erhållnaData

redovisade bör betraktas explorativa eftersomDe resultaten desom
eftersom korrelationenbaseras på begränsat dataunderlag och mellanett

kvinnodominerade privatsektordominerade förmodligenyrken och yrken
statistiska multikorrelation effekternaproblem gör svåraärattger som
särskilja. Studien visar forsta,dock två saker. För det stöder denatt

forkvinnoandel sektonillhörighethypotesen yrkes och har betydelseatt ett
inom visar effekternamedellönen yrket. För det andra den olikaatt utser

för kvinnor för befinna sig i kvinnodominerat istället for ioch Attmän. ett
mansdominerat yrke kostar vad det kostar kvinnor.män änett mer

forockså lönar sig för kvinnorInnebörden detta detär sämre änattav
befinna sig i mansdominerat för i kvinnodomineratiställetmän att ett ett

yrke.
sektortillhörigheten förBetydelsen lönen studeras ingående ut-av mer
frånifrån individdata levnadsnivåundersökningarna 1981 iZet-1974 och

löneskillnadernaterberg 1990. Han analyserar mellan individer med
likvärdiga karaktäristika i privat offentlig studieoch sektor. Hans visar att
sektonillhörigheten privat sektor, statlig sektor, kommunal sektor har

for förbetydelse individernas lön olika kvinnoroch sambandetatt utser
för likvärdiga kvalifikationeroch Män med tenderade de studerademän.

tjäna i privat i offentligåren sektor sektor under det lönenänatt attmer
för kvinnor likvärdiga kvalifikationer imed tenderade högreatt vara
offentlig kvinnlig arbetskraft periodensektor. under den studeradeAtt

sitt offentligatenderade allokera kunskapskapital till sektorn hadedenatt
rationell ekonomisk kvinnligaalltså grund. Bland arbetare med likvär-en

diga kvalifikationer 1974 genomsnittslönen i privataden sektornvar ca
%14% 1981 8% i statliga sektorn 9% 1981lägre lägre den och lägreän 1

tjänstemäni den kommunala sektorn. Bland kvinnliga medlägre än
likvärdiga kvalifikationer genomsnittslönen i privata1974 den sektornvar
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ungefär densamma 1981 5% lägre i statligaän den sektorn 6%ochsom
lägre 2%1981 ihögre den kommunalaän sektorn. De kommunalanställ-
da kvinnornas relativa löneposition försämrades således mellan 1974 och
1981.

ZlBeräkningarna har
gjorts följandepå sätt.
Uppgifterna i JanssonInkomstöverföringar via familjen 1990. 104 hushål-s. om

genomsnittligalensutvecklingen familjestrukturenSom diskuterat bety-påverkar avovan förvärvsgrad i procent
heltid för båda makar-inkomstöverföringar inom familjen för kvinnors ekonomiskadelsen avav socioekono-för olikanasituation. % i 20-1975 56 de svenska hushållen åldersgruppenca avvar miska 1975ochgrupper°/o% 24% barn ensamståen-64 år sammanboende 32 med, och 45utan kombinerats1988harca

uppgifternamedfamiljesammansättningen5% 39% 1987 hade änd- om ar-de med. barn.utan förbetsinkomsterna hel-27% 23%49 % sammanboende med, barn ochså utanrats att caca var tidsarbetandeefter socio-
6% 45% SCB:Be 21 SM 8901.51% med, barn iensamstående ekonomisk Tabellutan grupp

4.2 harMannenovan. an-interna transfereringar20--64Andelen sammanboende hushåll år, där heltid,tagits arbeta dvs.
förmodas minskade således med 7 procentenheterkan aktuella cavara för 50 procentenhe-svara

för-hushålletsmellan dessa år. ter av
De redovisadevärvsgrad.minskadefamiljestrukturen förändrades ledde de löne-Samtidigt som siffrorna transfere-över

tillskillnaderna kvinnornas ökade marknadsarbetemellan könen och att utvecklingringsbehovets
illu-bör närmastgifta/sammanboendearbetsinkomsterna i somkvinnans de totala sesandel av exempelstrerande base-Även diskussionen iinnebär jämför Figur ochhushåll ökade. detta 4.5 vissaradepå data denom

fråntransfereringaranslutning till kvinnans beroende faktiskadenna utvecklingen.att av
sig inteDet alltsårör omfamiljen för sina inkomster minskat. Några beräk-inom totalamannen redovisning faktiskten avdetta. familj manligningar illustrera bestående ochgjort kan I av enen förutvecklinguppmätt

de två hushållstyperna%för 30kvinnlig kvinnan 1975 beräknas ha dearbetare kan svarat ca aven 1988.mellan 1975och33°/0. likatill Förarbetsinkomsterna. 1988 hade andelen ökattotala ca beräkningsmetodenAtt
i familjeninkomst för skulle kvinnan denbrutto och hustrun ganskarättvisandemannen geren

bild faktiska förhållan-transferering 20% familjeinkomsten från av1975 påha behövt erhålla aven visas denden attav somfamiljeinkomstentransferering 17%jämföras med påattmannen. aven genomsnitt för samtliga
kvinnlig tjänstemanfamilj manlig högre kvinnans1988. bestående och anställdalen attgerav en en

familjeinkoms-andel avför 28% arbetsin-kvinnan ha de totalakan 1975 beräknas svarat ca av förändrades frånternakvinnan 1975för 37%. lika inkomst skullekomstc-rna och 1988 För 34%ca 30% 1975till 1987.
för 1987där andelen kanfråntransferering 22% familjeinkomstenbehövt på attmannen,aven kvin-jämföras med att13% familjeinkomsten 1988.jämföra transferering Attmed på aven andel den tota-nornas avitransfereringsbehovet mindre i arbetarhushålletminskningen än inkomstsummanvarav

in-Sammanräknadtidsperiod kvinnor itjänstemannahushållet återspeglarunder denna att förkomst samtaxeradeii mindre kvinnorarbetarhushåll sin tid marknadsarbete än vadökade 36% SCB1988 Be20var
gjorde.högre tjänstemannahushåll SM 9001. tabell 6.

27Eftersom inkomstbe-Transfereringsbehovets utveckling kommer bestämmas utveck-att av i Tabell 4.2 ar-greppet
lingen löneskillnaderna mellan förändringarnakönen, i tidsinsatsen i betsinkomster" inklude-av av

offentligavissa trans-rarmarknadsarbete och skattesystemets utseende och föränd-eventuellaav fereringar, föräld-såsomring. Skattesystemet har både direkt indirekt effekt.och Ovan haren en raförsäkringen kommer
föränd-transfereringsbehovet de här beräknadepå utifrån kvinnansoch bruttoin-sett mannens transfererings-ringarna ikomster. Skillnader i genomsnittligaden skattesatsen på ochmannens inklu-behovetocksåattkvinnans inkomster förändrar emellertid direkt relationen mellan kvin- effektereventuelladera

förändringar i ideoch inkomster före och efter ar-skatt och därmed transferingen avnans mannens inkludera-betsinkomsterinom hushållet. indirekt effektEn uppkommer skattesystemetsattgenom socialförsäk-offentligade
utformning påverkar fördelningarbetsutbudets inom familjen. skatte- ringssystemen.Att

5- 10-0733.LU90,Bil23
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iför kvinnors ekonomiska beroende visasbetydelsehar storsystemet
jämförande studie Sverige Västtysk-Gustafsson l988b ochgenom en av

ifrån 1984. Skattesystemen tvåStudien baseras på data år deland.
gifta/samboende.skiljer sig vad gäller beskattningenmycketländerna av

särbeskattning progressiv inkomstskattSverige obligatorisk och starkthar
gifta/sambo-sambeskattning beskattarVästtyskland har ochunder det att

fördelasensamstående. Arbetsutbudet ocksåmed lägre skattesatsende än
familjer.olika inom svenska och västtyska Det totala arbetsutbu-mycket

familj i västtyska57 timmar vecka och båda länderna,det är per menca
väsentligt fler timmar kvinnor väsentligt färreoch västtyskaarbetarmän

sina motsvarigheter. genomsnitt svarade västtyskatimmar svenska Iän
familjeinkomsten efterför 12% skatt under detkvinnor 1984 att mot-av

kvinnor %. Vid oförändrat arbetsutbudför svenska 39svarande andel var
enligtvästtyska kvinnorna de och deras beskattats detskulle de mänom

efterför 17°/0 familjeinkomstenha stått skatt.svenska skattesystemet av
familjeinkomstenkvinnors andelmotsvarande skulle svenskaPå sätt av

33% enligtminskat till de och deras beskattats detefter skatt ha mänom
västtyska skattesystemet.

offentliga sektornvia denInkomster

transfereringar inomblivit mindre beroendekvinnorSamtidigt avsom
transfereringssystemen ökat.offentligaberoende defamiljen derashar av

transfereringarnaoffentligaökade detotalthushållensvenskaFör de sett
24%härrörde19671970- och l980-talen.underkraftigt i betydelse av
andelentransfereringar, 1975 hadefråninkomsterdisponiblahushållens

1990, De40% kap. 5.till Janssontill 34% och 1987transfereringar ökat
15%för1967 svarade depensionsutbetalningarna vägdeökade tyngst. ca

25%.stigit tillhade andeleninkomster, 1987disponiblahushållens caav
tillmed ålderdomtransfereringarna i sambandoffentligauppgick de1988

sambandmiljarder itill 32 kr,sjukdomi samband medmiljarder kr,121
i samband med arbets-miljarder ochtill 23 krföräldraskapochmed barn

SCB 1990a, 47.miljarder krtilllöshet ll s.
varierar medinkomstendisponiblaandel denTransfereringarnas av

för ensamståendeAndelen högst1990, kap. 5. ärfamiljetyp Janssonse
% för43förskolebarn ochmed% för ensamstående60barn:med ensam-

för sammanboendeMotsvarande andelari skolåldern.med barnstående
uppenbartbarn detensamstående med är%.och 15 För25med barn är

för transfere-ersättningfungerartransfereringarnaoffentligade enatt som
familjen.inomringar

förÄven utfallettransfereringarna kommeroffentligagäller devad
arbetsfördelningenpåverkasolikapå sättrelativtkvinnor män att av

olika ka-till hartransfereringarna hushållenoffentligaDemellan könen.
syftar tilltransfereringarna ersättautformning. Flera attraktär och av

bindning till mark-formoftastdärmed någoninkomstbortfall haroch av
formsocialförsäkringarna iDitförvärvsinkomster. hörochnadsarbete av

arbetslöshetsförsäkring.föräldraförsäkring ochsjukförsäkring,pensioner,
för för-iställetindividensamband medlnkomstbortfallet kan ha attatt

i hushållssektorn.aktiviteteri olika slagstillfälligt sysselsattvärvsarbeta är
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Transfereringen kan då också form ersättning för arbete ises som en av
hushållssektorn. Föräldraförsäkringen utgör exempel på detta. Ettett an-

ersättningen frånexempel är ATP. Reglerna detnat endast krävs 30attom
inkomstår för full pension och de 15 bästa inkomståren pensions-äratt
grundande se Ståhlbergs bidrag i denna bilaga, kvinnorgör varitatt som
frånvarande från arbetsmarknaden kortare tid och periodvis arbetaten
deltid på grund hushållsarbete fullvärdigändå kan pension. ATPav en

också visst antal förpoängår vård barn.ettger av
individen får från socialförsäkringarna följerNivån ersättningpå den

kombination principer.eller två Den denendera ärav ena om enen
minimistandard, individens eller tidigareoberoende nuvarandeav

föräldrapenningensmarknadsinkomster. Folkpensionen exempel,är ett
grundnivåer principensjukpenningens Den andra denoch ärett annat. om
enligt till individensersättning relaterad bestämda regler storleken på

socialförsäk-tidigare marknadsinkomster. svenskanuvarande eller l de
ringarna vanlig regel ersättningen proportionellärär t.ex. att moten

ersättning tillindividens arbetsinkomster, bara utgår vissattmen upp en
nivå Sjukpenningen, föräldrapenningeninkomsterna. och arbetslös-på

från arbetslöshetsförsäkringen konstruktion.hetsunderstödet har denna
komplicerade Ersättningsnivån frånFör ATP gäller regler. ATP ärmer

till livscykelkurvanknuten utseendet på hela eller delar av överstora
individens arbetsinkomster.

Sammanfattningsvis kompenseras kvinnorbåde och via socialför-män
tillfälligsäkringarna för frånvaro från sitt ungefärmarknadsarbete i pro-

tillportion sina arbetsinkomster. Socialförsäkringarna ikan därmed stort
reproducera skillnaderna i arbetsinkomsterväntas mellan könen. Isett

ATP-systemet skillnadernareproduceras i livscykelinkomster och i de
socialförsäkringarnaövriga skillnaderna i arbetsinkomster under året. De

faktorer kvinnor har lägre marknadsinkomstergör ochän mänattsom
vi analyserat medför således också kvinnors ersättningar frånattsom ovan

socialförsäkringarna blir lägre Grundnivåerän i social-mäns. och takövre
försäkringarna 15/30-årsregeln i ATP-systemet dockgörsamt att propor-
tionaliteten inte fullständig.blir

Socialförsäkringarna tillfälliga frånvaron kvin-den under detersätter att
mindre tid i tid inormalt marknadsarbete och längre hushållsarbe-nors

offentligainte transfereringar. kvinnoarbete obetaltDettaersätts ärte av
transfereringar inomeller via hushållen. Figur 4.4ersätts I termer av

innebär föräldraförsäkringen kvinnor i förblikan kvar påatt stort settex.
sin inkomstkurva, inte lyfts relativtkurvan männens.attmen

Vid sidan socialförsäkringarna finns transfereringar knutnaärom som
till förekomsten transfe-barn, såsom barnbidrag och studiebidrag, samtav

efter prövning olika individens/reringar utgår bara slag motsom av ex.
inkomst- förmögenhetssituation. Bostadsbidrag soci-hushållets och och

albidrag bli inkomstre-exempel på det De kommer ocksåutgör attsenare.
från socialförsäkringarna.laterade på ersättningarnasätt änett annatmen

arbetsinkomster inkomstprövadeKvinnors låga se Tabell 4.1 degör att
bidragen bli för för Specielltkan betydelse demväntas större än män.av
gäller i situationer illustrerats Figurdetta de 4.5, dvs. dåsom som av

familjen Bidragsförskottentransfereringarna inom minskat eller upphört.
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direkt uteblivnatransfereringoffentlig ersätterpåexempelär ett somen
transfereringar.privata

Även socialförsäkrings-lika iformellt behandlaskvinnor och mänom
grundförsäkringsförmåner, bl.a. påfaktiskakvinnorskan avsystemen

prakti-iutformningen reglerna,ocharbetsfördelningen mellan könen av
socialförsäkringar-utfallKvinnors ekonomiskafrånskilja sig mäns.ken av

ingående i Ann-Char-relativt belysespensionssystemet mänsspecielltna
flerastudier slag.till bilaga.bidrag denna Hennes ärStåhlbergslotte av

för ochi ATPjämför medelpoängen mänbörjan StåhlbergTill en
pensions-intjänade i ATP och hurolika antal årkvinnor i kohorter, stora

tjänat in vid viss ålder.i olika har Detkvinnor kohorterförmåner ochmän
skillnader mellan ochfortfarande finns mycket mänvisar sig det storaatt

skillnadernapensionsförmåner, ärintjänadegäller ävenkvinnor vad om
Kvinnors arbetstider och lägre lönerkortaremindre för kohorter. geryngre

föga omfattan-perioder inget elleroch deras medi lägre ATP-poängutslag
intjä-i färre intjänade år. Vad gäller antaletutslagmarknadsarbetede ger

Skillnader-försvinna.skillnaderna könen påmellanhåller docknade år att
medför kvinnor födda 1941 hadei intjänadeoch åri ATP-poäng att enna

65ATP-förmögenhet de 40 år männens,intjänad när attavvar som var
ATP-förmögenhet de 35 årfödda 1944 närkvinnor hade varvar somen

ATP-förmögenhetkvinnor födda 1950 hadeoch62% männens att enav
kvinnorkohorten86% Den30 år männens.denär yngstavar avvar som

erfarit effekternainte på ATP-poängenvid 30 ålderhade års ännu attav
vidgas med åldern.mellan könenlönegapet

Även frånfår pension ATPkvinnorna absolut lägre än männensettom
ochförhållande till högrei deras löner än männensderas ATPså kan vara

för för Ståhl-fördelaktigare kvinnor Imeningen än män.i denATP vara
sittindividen erhållerpensionspoängstudie debergs nästa genomses

huruvidalöneförmån. Frågan ärmarknadsarbete under årett som en
för förkvinnor män.löneförmån relativt kontantlönen högre änärdenna

kontant-beräkningarna ATP-pensionsrättens andelgjordaEnligt de avvar
intjänad ATP-19% för21°/0 för kvinnorna och Då1981 männen.årlönen

blir kvinnornas timlön i män-iinkluderas lönebegreppeträtt procent av
kontantlönernajämförs.bara-2 procentenheter högre änl omnens

kommunalpensionssystemen ITP, STP,avtalsbestämdai deReglerna
för kvinnor vad ATP-tjänstepension mindre änstatlig äroch gynnsamma

tyderför privata lTP+STP påBeräkningar sektorndenreglerna attär.
förhållan-avtalspensionerna ipensionsförmåner frånintjänadevärdet av

Avtalspensionsrät-för kvinnor.förhögre äntill kontantlönen är mände
kvinnor. den7% för 3% för Iochkontantlönen mänandeltens varav

ATP+pensionsrättensdärmed den totalaprivata sektorn blev
för kvinnor26%förkontantlönen män änITP+STP andel störreav

löneskillnadernaförsäkringarna återställs således24%. privataVia de
kvinnor och män.mellan

sjukförsäkringsrättenför kan värdetlikartat ATP-rättenPå sätt avsom
Även i sjukförsäkringen dejämföras för kvinnor äroch män.beräknas och

sjukförsäkrings-för kvinnor och värdetformella likareglerna män men av
fler försjukdagarfrämst antalet ärblir olika, på grundrätten attav

för privata sektornför beräkningar denkvinnor Ståhlberg görmän.än som
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kontantlönen ärsjukforsäkringsrâttens andeloffentligavisar denatt av
förmodli-omvändaför 5°/0 detFör kvinnor7°/0 mänänstörre attmen

sjukforsäkringsrätten.fallet För avtaladedenärgen
skillnadernaempiriska studiervisar StåhlbergsSammanfattningsvis att

isina reproducerasi huvuddragmellan köneni arbetsinkomsterlöner och
exaktasocialförsäkringarna. Reglernasfrånersättningarnaskillnader i ut-
förmåner-docki utnyttjandegraden kan göraformning skillnaderoch att

kvin-skilja sig mellannågotkommerrelativt kontantlönenstorlek attnas
kvinnorgeri praktiken ochutformade mänreglerGenerelltoch män.nor

haregeländringar kaninnebär också väntasFörmåner.olika Detta attstora
för kvinnor och män.skilda konsekvenser
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drivkrafterUtvecklingens5

kvinnligtkontinuerligt ökandedecenniertvåtillbaka påidagVi kan avse
Överföringen marknadsarbete skeddetid tillkvinnorsförvärvsarbete. av

förvärvsdeltagandekvinnligtform ökatiförsta handi1970-taletunder av
förvärvsarbetstider. Sam-ökadeförsta handil980-taletunderoch genom

för-minskathushållssektorntillöverfört tidtidigt har männen genom
arbets-allmänåldersgrupper,för och äldrevärvsdeltagande genomyngre

har denna1980-taletUnderökadtidsförkortning och semester.genom
för mellanåldrar-återarbetstiderna ökarochutveckling mestavstannat -

Överflyttningen skekunnatarbetsmarknaden hartid tillkvinnorsavna.
harTvärtomlöneutveckling drabbats.sysselsättning ellerkvinnorsattutan

peri-underlönerkvinnor och mänsarbetslöshet ochkvinnors och mäns
löneskill-dock1980-talet harbetydligt. Underutjämnatshelhetoden som

vidgas.återvisat tecken påkvinnorochmellan attmännaderna
respektive sektorinomkvinnorochArbetsfördelningen mellan män

visserligen i störredeltarförändringar. Männenbetydligt mindrevisar
utbredd.specialiseringen ärtidigare,hushållsarbetetutsträckning än men

för-kvinnorför haryrkesfördelning ochmänUtbildningsinriktning och
negativt påinverkatdock hatycksdettahelleri ringa grad. Inteändrats

arbetskraft helaefterfrågan påeftersomsysselsättning lönerochkvinnors
kvinnliga områdena.från devarit starktiden

förändringar har ägtforskare deekonomiskaförklarar då storaHur som
arbetsfördel-kvinnorsi ochochförvärvsdeltagande mänsi kvinnorsrum

denvarit Vilka ledtrådarutvecklingdenskall tolkaning Hur gersom
och deproblem väntarutvecklingen, deframtidaför denbedöma somatt

jämställdhetspolitikenställa påkommakvinnorna kankrav att
lyfter frami kapitel tvåpresenteradesTidsallokeringsmodellen som

mellanutvecklingen. Jämställdhetenforviktigavaritfaktorer habörsom
arbetsdelningendeñneratsi diskussionenkvinnor harochmän somovan
för utbildning,fårdennakonsekvenseroch dekvinnorochmellan män

arbetsdel-teori påverkasekonomiskEnligtinkomster.ochyrken, löner
för- ochmellanindividernaavvägning gördenningen mellan könen av

marknadsarbe-kostnaderintäkter ochochhushållsarbetenackdelar avav
förutomför dåsig kommerfamiljtidsfördelning bestämmer att,Dente. en
bero påbarnomsorg,och andrasvad gällerpreferenser t.ex.dess egen
produk-marknaden, derasförtjänstmöjligheter påhustrunsochmannens

mark-tillgång påpris ochbarn,förekomstentivitet i hushållet t.ex. av
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nadssubstitut t.ex. barnomsorg på marknaden. Specialiseringens för-
också sannolikheten för skilsmässa.delar påverkas För- och nackdelar-av

marknadsarbete och hushållsarbete påverkas den allmänna eko-na av av
nomiska utvecklingen omfattningen inriktningen efterfråganochex. av

arbetskraft, teknologiskpå utveckling, demografisk utveckling m.,m.
också politiska finns därföråtgärder. Det skäl kortgöraattmen av en

översikt den ekonomiska politiken jämställdhetssynpunkt.över ur

ämställdhetspolitikenJ

jämställdhetsåtgärderJämställdhetssyn och ihar hög grad präglats av
kvinnors förvärvsarbeteönskemål och ide problem de mött dettaom

sammansättningensammanhang. Den ändrade kvinnligaden arbets-av
kraften innebär kvinnornade problem arbetsmarknadenmött påatt som
varierat tiden. kvinnornaöver När huvuddelen arbetsmarknadenpåav

ogiftabestod kvinnor de aktuella kvinnansproblemen sådanaav var som
till lika utbildning, tillträde till alla yrken lika ersättning för likarätt och

gifta kvinnornasarbete. I och med de utträde på arbetsmarknaden betona-
förenades möjligheterna kunna förvärvsarbete.hemarbete och Underatt

perioden med småbarnsmödrarnas särskiltutträde accentuerades problem
1980-talet,med barnomsorgen. Under med delen kvinnornastörre av

anknutna till arbetsmarknaden, arbetsvillkor, valmöjligheterredan har
karriärmöjligheter för kvinnornaoch kommitpå arbetsmarknaden återute

i förgrunden. 1990-talets jämställdhetsfrågor kommer sannolikt i högreän
1980-talets kvinnornagrad än präglas epoken med arbets-att attav som

kraftsreserv går sitt slut. Liksom tidigare perioderunder kommer demot
frågorna demografiska förändringaraktuella också bero på i arbetskraf-att

sammansättning.tens
Den jämställdhetsfrågorna idaghar på grundlades under 1960-syn

femtiotalets diskussioner kvinnofrågantalet. l konfliktenbetonadesom
kvinnans förvärvsarbetan-mellan två roller den och densom mor som-

Kvinnor möjlighet väljade. borde dessa eller bådaatt utanen av
allvarliga ekonomiska förkonsekvenser familjen. Livscykeln den medvar

perioder för förvärvsarbete, före eftertvå och åren med barnen.en en
Politiken skulle stimulera kvinnor skalfa sig yrkesutbildning,attunga en

för kvinnorunderlätta återvända till möjlighe-arbetsmarknaden, ökaatt
till deltidsarbete ekonomisktoch stöd till mödrar med barn. Rättterna ge

till tjänstledighet i barnafödandemånaders obetald samband medsex
infördes i Sverige redan 1945. 1954 knöts till sjukförsäkringenden med
viss ersättning fr.o.m.under månader, och 1962 utgick ersättningtre

1981.under månader Eklund,sex
börjanI 1960-talet kom reaktion villkorligadenna så kallademotav en

frigivning kvinnorna. Kvinnorna fick arbeta,gärna bara underav men
förutsättning samtidigt fulla förde det familjen ochatt tog ansvaret
anpassade sitt på därefter.arbete marknaden 1962 publicerades forsk-en
ningsrapport Kvinnors liv arbete fram-och Dahlström 1962m. som
förde konflikten mellan familj intearbete och baraatt ettsynen var
kvinnoproblem gällde kvinnormän såväl och könsrolls-utan som var en
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fråga kvinnofråga.än för jämlikhetEtt arbete mellan könensnarare en
krävde roll ändrades såväl kvinnans.att mannens som

fick småningomDessa tankegångar så inflytande politik.på svenskstort
1 till Nationerna formuleradesFörenta 1968 målen för svenskrapporten
jämställdhetspolitik giltighet. aim ofa long-på sätt "Theännu ägerett som

for be that individual, irrespective ofterm mustprogram women every
shall have the practical opportunities, foronly education andnotsex, same

employment, but in principle, responsibilities foralso, the his andsame
her maintenance well shared responsibility for upbringing ofthetheas as a
children of ofand the upkeep the home The Status in SwedenWomen
1968, 5. Två principer därefter till för politiken fram-legat grunds. som
hävs i rapporten:
a Jämställdhet kvinnormellan och kräver de ekonomisktmän äratt
oberoende, kan försörja sig själv.ochatt var en

förutsätterb Jämställdhet både och kvinnors roller ändras ochmänsatt
lagstiftningen utformasdå så regler gäller oberoende kön.att att samma av

följerprinciper politiken för stödja kvinnordessa den svenskaAv att att
för första inriktning förvärvsarbetedet kännetecknats på ekono-av en
miskt för inriktning jämställdhetoberoende, det andra på likhetav en -

för individen.tredje inriktning Kvinnofrågornamellan könen, det påav en
haft fokushar kvinnor i sin arbetskrafts-på roll arbetstagare ochen av

ofta lyfts framJämställdheten har fråga elfektivtresurs. som en om resurs-
utnyttjande, inte rättvisefråga framföralltbara och intesom en som en
maktfråga. för förvärvsarbetet i jämställdhetspolitikenDenna starka roll

ingen självklarhet. flera stödja kvinnor iär I andra länder har valt attman
förklaringmodersrollen eller hemarbetsrollen. till inrikt-En den svenska

ningen efterfrågan arbetskraftkan den höga på gällt under storvara som en
framföralltdel perioden, offentligaberoende på den sektornsav expan-

sion. Jämställdhetspolitiken varithar del ekonomisk politiken av en som
syftat till full sysselsättning tillväxt.och

jämställdhetspolitikDen framväxte under 1970-talet sitttogsom ur-
i familje- och sysselsättningspolitiken. första hand inrik-l densprung var

på stimulera förvärvsarbete,tad och underlätta kvinnors inte baraatt av
jämställdhetsskäl för förseockså arbetsmarknaden med arbets-utan att

Äktenskapslagstiftning,kraft. socialförsäkringar och skattelagstiftning re-
formerades utformadesoch på grundval kvinnoroch skall delamänattav
såväl ekonomisk försörjning vårdansvar. l97l infördes särbeskatt-som
ning individuellmed beskattning inkomster en public choice ekonomav
skulle dettta år kvinnornas förvärvsdeltagandenotera att var samma som

50%.passerade offentligaUtbyggnaden den barnomsorgen sintogav
början 1965, kraftigtexpanderade under l970-talets efterfrågetryck från
småbarnsmödrarna, intehar 1990 omfattningännu täckaattmen nog
efterfrågan. infördes föräldraförsäkringen1974 vilken föräldrarna rättgav

perioden tjänstledighetdela med sinsemellan. Den byggdes successivtatt
1970-talet förunder 1980 omfatta möjlighet till nio månadersut att

ledighet full betalningmed och månader garantibelopp.med Därutövertre
fick småbarnsföräldrar 1978 till ytterligare arbetstidsförkortningrätt utan
betalning.

Sysselsättningspolitiken arbetsmarknadspolitikenoch har alltsedan
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utanför arbetsmark-stödjahaft sina mål1960-talet attett gruppersom av
Till skillnad från vissa andraarbetsmarknaden.tillinträdetvidnaden

söktkvinnorkvinnor sökt arbete ochhemarbetandeharländer somsom
tillvarit berättigadearbetslösa ochSverige bland dei räknatsdeltidsarbete
fördelegationenstatligainrättades den1972arbetsmarknadsåtgärder.

ochtill arbetekvinnorssäkra rättfrämsta måljämställdhet. Dess attvar
Medarbetsmarknadspolitiska åtgärder.flertalinitierade extraden ett ar-

lokaliseringspoli-ilönesubventioner, kvoteringarbetsförmedlingsinsatser,
jobbotraditionellakvinnnor iprojekt för stödjasärskildatiken, att m. m.

för främstarbetssituationenförbättraarbetsmarknadsverket sökthar ar-
kvinnor.lågutbildadeochbetslösa

isåledes hu-jämställdhetspolitiken under 1970-taletsvenskaDen var
framföralltutbudssidan arbetsmarknaden,inriktad påvudsak genomav

utbudspolitikenfamiljepolitiken. Till kanbetoningenstarkaden manav
undanröja hinder för ochgått pååtgärderockså räkna de ut attsom

föräldraförsäkringar-främsti hemarbetet,deltastimulera män att genom
na.

omfattandediskrimineringlagarländer harandraMånga motgenom
anställning kravlönesättning ochdiskriminering vidförbudsåväl sommot

sig påföretagen inriktatlönepolitik hosändradåtgärder ochaktivapå mer
finnsför kvinnorvillkoren deförbättraefterfrågesidan uteoch på att som

1989befattningsnivå.Se Gundersonoberoendearbetsmarknaden,på av
infördes lagSverigei USA.politiken I motutvärderingför enaven
inneburitocksål980-talet harförst 1980.könsdiskriminering annanen

i gradpolitiken högreidebatten ochi allmännainställning både den som
JÄMOs följaförverksamhetkarriärmöjligheter.kvinnors attbetonat upp

Kvinnordiskriminering förekommer.påuppmärksamhetfästharlagen att
informellainomfackligtsåvälarbetatyrkesområden harolikainom som
bedrivsarbetsplatservillkor. På mångaförbättra sina ettförnätverk att

jäm-hävdablivitDet harjämställdhetsarbete. accepterat attaktivt mer
finns dock klartFortfarandetillsättningar.vid mot-ställdhetsaspekter ett

vilkagrannländernordiskaskillnad i våratillkvoteringar,stånd motmot
offentliga beslutandekönsfördelning ilagstiftat jämnareredan organ.om

utbudssidanfattas såväl påpå beslutberorJämställdheten somsom
jämställdhetpolitik inriktad påEnarbetsmarknaden.efterfrågesidan på

utfalleninstitutionellasådanaskapapå attmåste avut att ramar
påverkasBeslutenmellan könen.jämställdhet ettblir ökadbesluten av

social-stabiliseringspolitik,tillväxtpolitik,åtgärderpolitiskaantalstort -
familjepolitik Enarbetsmarknadspolitik,skattepolitik,försäkringar, m. m.

be-jämställdhetsaspekternadärförjämställdhet kräverutveckling attmot
breda synsättekonomisk politik. Dettaallutformningenvidaktas av

inför 1990-taletjämställdhetspolitikenpropositionregeringenspräglar om
förslagsinautredningar granskarstatligavilken kräver1987/88: 105, att

iföljs löpandejämställdhetsfrågornaochjämställdhetsperspektiv attur
budgetarbetet.
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forskningsresultatEmpiriska

faktorerDet lätt flera under de decennierna vilkapeka på gångnaär att
enligt ekonomisk teori ha verkat stimulerande kvinnornas arbetsut-bör på

löneutjämning i förhållandebud. Stigande löner till haroch männenen
omfördelning tid till förgjort marknadsarbete kvinnor lönsam.en av
förstärkts särbeskattningsreformen innebarhar kvinnorsDetta attsomav

i förhållande till Stigande marginalskattermarginalskatt sänktes männens.
förstärkte ytterligare arbetsfördelning i familjen.lönsamheten Födelse-av

sjunkit minskat produktivitetenhar och därmed hushållsarbete.talen av
Sjunkande arbetstider för substitu-männen gör männen bör ha kunnatatt

hemaktiviteter. offentligtkvinnor i vissa Utbyggnaden subventione-avera
tillgången minskat relativprisethar ökat och på mark-rad barnomsorg

nadssubstitut till ibarnomsorg hemmet.
socialförsäkringsreformer, föräldraförsäkringen,Flera ATP ochex.

förvärvsinkomstervilka varit till förekomstenknutna har byggts utav
förkraftigt ytterligare Ökat ekonomiska vinsten kvinnoroch detta har den

Samtidigt haftförvärvsarbete. har dessa inte manligt arbetsmark-ettav
förvärvsarbetetstillåtit variation inadsbeteende De harsom norm. om-

fattning Föräldraförsäkringen tillåtit flexibilitet ilivscykeln. haröver stor
givit förhållandevis utfall vidutnyttjandet. ATP har ett gynnsamt ett

förvärvsbeteende i bilaga.kvinnligt Ståhlbergs dennase uppsats
faktorer i riktninghar utvecklats så de verkatFlera dessa att motsattav

sinaunder 1980-talet. Födelsetalen har ökat. Männen har åter ökat arbets-
tider. Löneutjämningen har avstannat.

för-finns flera studier utvecklingen kvinnorsanalyseratDet som av
arbetstider 1960- l970-talen Gus-värvsdeltagande och under och ex.

tafsson 1984, Tegle 1985, Burtless 1987, Sundström 1987a,och Jacobsson
Gustafsson Gustafsson Stafford 1988. Samtliga studier1988b, och dessa

förvärvsarbe-finner förklaringen till kvinnors ökade arbetsutbud är attatt
jämfört främsta förklarings-blivit lönsamt med hushållsarbete. Dente mer

förfaktorn kvinnor, i relation tillökade marknadslöner även männensär
lön.

incitamentsstrukturSamtliga framhåller också skattesystemetden som
särbeskattning i förening stigande marginalskatter förskapat, där med

flestaheltidsarbetande inneburit i hushåll varit lönsamtdet deatt attmer
förvärvsarbete gjort nyligenkvinnan sitt det.ökat än Iatt mannen en

framlagd avhandling familjebeskattningen vilkenoch arbetsutbudet,om
effekterna bidrag avgifter, skriverde samlade skatter, ochstuderar av
incitamentet för höginkomsttagarenAndersson 1989 arbeta hel-att att

förefaller fa-tid för låginkomsttagaren deltid inbyggda ioch arbetaatt
finnermiljebeskattningens incitamentsstruktur". bl.Hon de observe-atta.

förför genomsnittsinkomsten gifta kvinnor 1981 ganska välrade värdena
familjsminimerar genomsnittsskatt.med det värdestämmer som en

Ökningen förvärvsarbetande ideltidsarbetet bland kvinnor berorav
första sysselsättningen kvinnor tidigareökat bland redanhand på att som

deltid, gifta kvinnor förskole-hade hög benägenhet arbeta medatt ex.en
utbildning. Enligt Sundström 1987abarn och med låg-medelhög och

°/0 deltidsökningen 1968 81 sysselsättningsökning-l987b beror 65 påav -
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hänförarbeta deltid också ökat. Sundströmbenägenheten harMen atten.
marginalskatter för heltidsarbetande i kombination medtill stigandedetta

variera sin arbetstid.möjligheterökade att
överföring arbetstid till vil-till hushållssektorn,Orsakerna männens av

kollektiva former arbetstidsförkortningar ökadi ochken skett genommer
utifrånOfta förklaras denlikainte analyserats etthar noggrant.semester

stigande real-inkomsteffekt, dvs. medperspektiv medindividuellt atten
förstärkermarginalskatter detta.fritid. Stigandeefterfrågan påökarlöner

iändringarnai arbetstider medändringarnahopkoppling mänsNågon av
tidigare gjorts.intesåvittkvinnornas har vet

frånavvikit denmarkantutveckling arbetsutbudet har1980-talets av
Ännu studier analyse-finns inga empiriskadecennier.tidigareunder som

i alla åldersgrup-arbetstidsuppgáng ägtbakom denorsakerna rumsomrar
författarefaktorer. harFlerafinns flera samverkandeSannolikt detper.

förmarginalskattenmarginalskattereformen 1982 sänkteframhävt som
m.fl. 1989, Sundström,Björklundheltidsarbetandemajoriteten deav

åtminstone påkvinnor,visatStudier harskattesystemetl987b. attav
Se Ljonesi och skatter.för ändringar lönerkänsligaresikt, än mänkort är

31990.Ekonomisk ochi Debatt ldebattenStröm 1987och samt nrnr
förhållandeviskraftigt påosannolikt sådock medverkarDet ett gensvar

förökningarna skettskatteändringar. Andra har hävdatblygsamma attatt
1980-reallönesänkningarna undersig förvelat kompenseralöntagarna

redovi-undersökningarresultaten debörjan. talarMot dettatalets somav
kvinnorsstimulerarreallönervisade ökadevilka det ärsades att somovan,

arbetsutbud.
krafterutvecklingen desåtill hands tolkaliggerDet nära attatt som

därmed ökarfortsätter verka ocharbetskraftenkvinnor in idrog attnu
i medelåldern ochkvinnorarbetskraftsutbud. ärDederas somsom nu

finnabör det änperioden med barn,underfann lönsamt arbetadet att
avkastningen påökaminskat och de kansedan barnansvaretlönsammare

sin arbetsmarknads-behölltidigare gjorde deinvestering deden attgenom
inte återhål-längrekvinnnorna har barnanknytning. deFör sammayngre

tidigare, sannoliktl987a och l987beffekt Sundströmselande som
arbetskraftensMedanbyggtsberoende på barnomsorgen ut.att samman-

med hög benä-andelenändrades såsättning 1970-taletunder att personer
minskatkvinnor med barnandelendeltidsarbeta ökade, så hargenhet att

vil-arbetsmarknad1980-taletskvinnor ökat påhögubildadeandelenoch
tjänstestruk-ocharbetstiderna. Yrkes-bidragit till förlängdadebör haket

iarbetstider, vilketflexibilitet i dåi riktning störrehar ändrats mottur
Slutli-familjeliv förenas.kanarbetstider ochlängregrad medgerhögre att

till två-förutveckling uttryck1980-taletskan ettatt anpassat ossgegen
kommunika-boende,barnomsorg, ävenförsörjarsamhälle. Inte bara utan

i sannoliktarbetsorganisationlivsstil haraffárstider, och anpassattioner,
familjerna därmedi ochförvärvsarbetartvå gettsig till det äratt som

kvinnor,för såvälarbetstider,för ökade män gensvarsomutrymme som
marginalskatter.efterfrågan sänktaochpå ökad

arbetsfördel-iförändringarforskningen bildenSammantaget attossger
förvärvsarbete har ägthushållsarbete ochningen mellan attgenomrum

ekonomisk-politiska åtgärderekonomini ochförändringarstrukturella
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bidragit till göra sådan omfördelning lönsam.gemensamt Medanatt en
lönsamheten överhuvudtaget inneha Förvärvsarbete blivitatt ettav myc-
ket hög, har Fördelarna från deltidsarbete till heltidsarbete förattav

intemånga kostnaderna.uppvägt De överväganden Fördelningenstyrsom
tid inom arbetsmarknaden vi mindre studierde löne-vetav om, men av

strukturen vi redovisade i kapitel fyra antyder kvinnorsäven valattsom
sektorer och yrkesomrâden delvis kan styrda ekonomiska skäl.av vara av

1990-taletJ ämställdheten på

jämställdheten1990-talet vad gäller mellanVad kan vänta oss av
arbetsfördel-utvecklingenEnligt diskussionen kommerkönen ovan av

efterfrågankvinnor kom-ningen och bero denmellan män att somav
finnas hushållsproduktion äldreomsorgbarnomsorg,påatt som ex.mer

fåfritid i Förhållande till avkastning individerna kandenoch avsom
Förmåner tillfreds-i form ekonomiska ochmarknadsarbete lön, andraav

olika förhåller sigi avkastningen i de sektorernaställelse arbetet och på hur
kvinnor får frånför kvinnor i Förhållande till utbyte ochDet mänmän.

ii sektorn beror hög grad på de skatter,arbete den eller den andraena
fastställs politiska Arbetsför-subventioner åtgärder.och regler genomsom

får sin Fördelningen och kvinnor i konsekvenser arbets-mellan män tur
tidsval, löneutveckling.karriärvägar ochyrkesval,

framtidenbedömning jämställdhetens utveckling i och deEn pro-av
framtidsbedömningblem kan uppstå kräver såledesväntas av ensom en

demografiska Förändringar,faktorer. behovet barnmängd såsom t.ex. av
efterfrågans utveckling, utvecklingen ochreallöneroch äldreomsorg, av

förutspåpolitikens utveckling Svårigheterna 1990-lönestruktur, attosv..
till föränd-utveckling förstärks våra kunskaper orsakernatalets att omav

ringarna kvinnors främst 1960- och l970-talen.på arbetsmarknad avser
flera jämställdheten avvi-Samtidigt 1980-talet i avseenden berörhar som

Ökningarna arbetskraftsdeltagandekit i kvinnorsfrån tidigare decennier.
kvinnor till naturliga skälarbetsmarknaden haroch strömmen avav

Förlängts för kvinnoravtagit. Samtidigt arbetstiderna både ochhar män
för första 1930-talet.arbetstidsvolymen ökat gången sedanoch den totala

Löneklyftorna kvinnor, 1960-talet, harmellan och krympt sedanmän som
utvecklingvidgas. Yrkessegregeringens osäker. Barna-åter tenderat äratt

födandet beskedvisat oväntad och stark uppgång. Några klarahar omen
lyfta framinte. Vi vill antaltill dessa trender har ändåorsakerna ettnya

utvecklingfaktorer För jämställdhetenskan betydelseväntassom vara av
För jämställdhetsinriktad politik kommer ställasoch de krav attsom en

inför.

Marknadsarbetezs lönsamhet

efterfrågansIndividens avkastning marknadsarbete beror bl. på ut-a.av
utformning.veckling, löneutvecklingen och skatternas För närvarande

arbetskraftsbrist och svårigheterkännetecknas arbetsmarknaden medav
Ännu finns ingaarbetskraftsförsörjningen till industrin vården. teckenoch
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vård ochområdet,kvinnligatillefterfrågan det störstapåpekar attsom
efterfråganhöga1990-talet. Om denunderkommer mattasattomsorg,

blirarbetskraftkvinnligdecennium dåbli1990-taleti sig kanhåller ett en
bristvara.

kvinnor in påstridhaftdecennier strömharfleraUnder aven
kvinnligoutsinlig källafunnits tillhararbetsmarknaden. Det avsynesen
sinandearbetskraftsbrist. ärDenna strömtill i tiderarbetskraft nuatt ta av

l990-taletsPrognoser över1990-talet änunderoch kommer avtaatt mer.
förvärvs-visserligenförutsätterSCB l990barbetsmarknad se attt.ex.

förstiga nå männensfortsättaför kvinnor kommerfrekvensen attattatt
tidigareblir inte lika starkökningensekelskiftet,nivå kring sommen

antaletBefolkningsutvecklingen görnått.eftersom taket är att perso-snart
antaletdärför tillbidrarökar ochförvärvsaktiva åldrarna atti dener

000200stiga medförväntasarbetskrafteni sammantaget capersoner
10-årsperioden.den närmasteunder

betydligti långsam-1990-ta1et,undersåledes ökaArbetskraften bör men
intedecennier. Tillskottet kommerföregåendeunder närmasttakt änmare

fördelatmerjämntkvinnor,heltutgörasheller längre utan attatt varaav
Ökningen förenadarbetskraftstalen ocksårelativa ärdekönen.mellan av

förvärvs-kvinnligarelativt lågaeftersom deviss osäkerhet, settmed
kvinn-arbetstillfällen inomtillgången påregioner därfinns ifrekvenserna

låg.liga områden är
allafas.i Isåledesarbetsmarknaden går stort settkvinnligaDen en ny

arbetskraftkvinnligEfterfrågan påarbetsmarknaden.finnskvinnor påute
antingenförvärvsarbete,harkvinnor redansig tillriktamåste genomsom

stimulerasökaarbetsgivare ellermed andrakonkurrera attgenomatt
till hårdnan-Tendensermarknaden.arbetsinsatser påsinaökakvinnor att

gjort sig märkbaraarbetskraften harkvinnligadenkonkurrensde om
svårigheter rekry-i formbl.a.arbetsmarknad,1980-talets attredan på av

speciellafrånlönekravoch skärptatill barnomsorgenpersonal grup-tera
kvinnligt för-föri regioner där taketdesjuksköterskor,vissat.ex.per,

redan nått.värvsdeltagande är
denkonkurrensfå skärpt1990-taletvi påKanske kommer att omse en

kvinnliga arbets-uppvärderingarbetskraften därmedochkvinnliga aven
förstärkasytterligarekonkurrens kommeruppgifter. sådan attEn om

möjligayrkesområdenmanligautsträckningikvinnor allt större somser
befordringsmöjligheter.lön ochsig dit för bättrealternativ och söker att

"själv-tidigare betraktatskunskaperegenskaper ochKvinnliga somsom
arbetsgiva-bli knappanaturliga kan kommaklara" eller att resurser som

ochlönekravUtifrån bild kommerför. dennabetalamåstekunderochre
jämställdhetsdebatt.för l990-taletsiståkarriärmöjligheter centrumatt

till kani förhållandeför kvinnor mänmöjligheterdessaFörbättras man
arbetsfördelningeniförskjutningarytterligareha skäl väntaockså att

könen.mellan
förväntningar. Enför alltför högt ställdamotiveratdockDet är att varna

snabbt kanarbetsmarknadslägetrådandedetfrån 1980-talet ärlärdom att
situationsysselsättningsproblem. larbetskraftsbrist tillfrånförändras en

försämras. Yt-förhandlingsstyrka snabbtkvinnorskanarbetslöshetmed
inför, vilkaoffentliga stårsektornproblem dendeorosmoln ärterligare ett
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begränsade möjligheter till expansion. Ovan har denpoängterats storager
betydelse offentliga haft förden sektorn kvinnor i sin egenskap arbetsgi-av

inom bl. utbildning, vård och Sålänge offentligaden sek-vare a. omsorg.
expanderade gynnade det kvinnors löneutveckling. Entorn stagnerande

offentlig sektor verkar återhållande kvinnors ekonomiskapå villkor. Om
kvinnor skall kunna dra efterfråganexpanderande på vård ochnytta av en
omsorgstjänster de inte innekrävs låses i offentlig sektoratt en som av
finansieringsskäl inte kan hålla takt efterfrågan.med

Ytterligare problem kan komma den ökadeärett att accentuerassom
lönedilferentieringen. möjligt scenarioEtt lönespridningen,är äratt som
lägre kvinnorbland än bland ökar bland kvinnorna fårmän, så att en

kvinnor förmår dra arbetskraftskonkurren-den ökadenyttagrupp som av
och för vilken löneutvecklingen blir mindresen en annan grupp gynnsam.

Flood och Klevmarken visar också i sin del denna bilaga det ärattav
välutbildade kvinnor förenabäst lyckas barnomsorg förvärvsar-ochsom
bete. Tendensen till lönedifferentiering, såväl mellan och kvinnormän

inom kvinnor, ytterligare förstärkaskan närmaresom gruppen av en
anknytning till EG-Iänderna där lönespridningen högre i Sverige.är än

Lönsamheten marknadsarbete kommer vidare påverkas denattav av
skattereformen. Effekterna olika förslag arbetsfördelningenpå mel-nya av

lan i ringakönen har endast grad berörts i analysen. Se dock Aaberge m.
1989 i Ekonomiskdebatten Debatt och 31990.l Ett skäl ärsamt attnr
det mycket svårt i empiriskaär skattningar fånga det inbördes beroendeatt

finns mellan kvinnorsmäns och arbetsutbud. Samtidigt har samtligasom
forskare analyserat kvinnornas arbetsutbud se Andersson 1989,som ex.
Gustafsson Jacobsson 1984, Sundström framhållitl987a betydelsen av

det svenska skattesystemet kvinnors förvärvsarbete.att uppmuntrat
Progressiviteten i den tidigare svenska skatteskalan har gjort det iatt

sigallmänhet arbetsdelninglönat med i hushållet och funnitsdetatt
incitament öka låginkomsttagarens arbetsutbud högin-änatt snarare

Efterkomsttagarens. skatteomläggning i enlighet med det lagda forsla-en
skillnaderna marginalskattkommer i mellan utjäm-och hustruget attman

i hushålloch många kommer marginalskatt.mötaparterna attnas samma
Sänkta marginalskatter kan stimulera kvinnornas arbetsutbud intres-och

för eftersomhögavlönade de känsliga förpå yrken, ekono-ärset att satsa
miska incitament. Se dock bidragFlood och Klevmarkens till denna
bilaga, enligt vilket marginalskattesänkning kan minska kvin-väntasen

och arbetsutbud. finnsmäns Men det effektmotverkandenors en genom
incitamentet omfördela tid i frånmarknadsarbete höginkomsttagareatt att

till låginkomsttagare försvinner. hushåll förmårMånga säkert inte öka sitt
sammanlagda Incitamenten tillarbetsutbud. hushållsarbete kan dessutom
förstärkas innebärreformen beskattningen substitut tillpå hus-att attav
hållsarbete, dvs. olika hushållsinriktade tjänster,på kommer öka ochatt
dessa därmed fördyras. Resultatet blikan ökat arbetsmarknadsengage-ett

för minskat föroch kvinnorna,männen än totaltett ett settmang snarare
ökat arbetsutbud.



80

vård ochEfterfrågan på omsorg
förvärvsdelta-kvinnorsbeskrivningeni ärgenomgåendeEtt atttema ovan

Vifamiljens framförallt barnens behov.till ochvaritgande anpassat ser
Vil990-talet. hardärvidlag underutvecklingen skulle ändrasinga skäl att

kvinnligaden arbets-jämställdhetsfrågorna präglatshävdatockså att av
kvin-blandökasammansättning. Två åldersgrupper kommerkraftens att

ikvinnorantaletdet första ökararbetsmarknad. För1990-taletspånorna
relativtbarnafödandetEftersom25-35 ärbarnafödande åldrarna, år.de

således ävensmåbarnsmödrar öka och barnomsorgenandelenhögt bör
denfråga. det andra kommeraktuell Förfortsättningsvis storavara en

underkvinnorDessa kommer40-talister in i medelåldern.övregruppen
sannolikt intressebådebarn och harmindre bundna1990-talet att avvara

Samtidigtför sitt arbetsmarknadsengagemang.ökaoch attutrymmeav
bland denvårdkrävandegamla och dåandelen mycketdockökar mer

utanförtid mark-ställa krav påvilket kommabefolkningen, kanäldre att
generation.i dennanaden på många

1990-öka undersåledeskommerEfterfrågan på vård och attomsorg
förvärvsarbeta sådanför möjligheternavikttalet. Det är attattstorav

i huvudsak knutentillgänglig. på marknadenfinns Idagservice är omsorg
Önskemål besparingar i offentliga sektorndenoffentlig verksamhet.till om

gamla.barn ochin på vårdendratillledakan attatt avgenomman sparar
Sannolikt blir detsamhällen.i allamåste bäraskostnadersådanaMen

arbetsuppgifter rationaliserasdefår mycketkvinnorna överta somavsom
hemmaboende. Kostna-förbilligasäldreomsorgenbort, när genomex.

för förflyttas fråndenödvändigtvis lägreblir inteför vårdenderna att en
offentligas till ochbudgetar hemmenföretagens och detidesektor där syns

ineffektivtinnebärlika Om dettainte klart.informell där devård ettsyns
samhällsekonomiskt Inskränk-dyrare.i ställetresursutnyttjande blir det

arbetsuppgifternautformasfår inte såoffentliga serviceniningar den att
möjligheterkvinnorna skall haOmtill hushållsarbete.lyftas attmåste över

för service ska-expansionsmöjligheter dennaförvärvsarbeta måste typ av
ekonomin.sektorerinom andra avpas

utförs i hemmet ärersättning förekonomiskEtt sätt att somomsorgge
förytterligare,989 byggtsföräldraförsäkringen. Under har dennavia ut

betalningfullför medledighet barnomfatta månaders vård12att avnu
Föräldraförsäk-utvidgning till månader.framtida 18med planer påoch en

kvinnor-till stärkabidragitfungerat hittills, har säkertringen, den attsom
förstaFör det ärarbctsutbudet.arbetsmarknaden och ökaställning pånas
har dendet andra,förvärvsarbete. Förinnehavettillknutenden ettav

och barn. Dekombinera förvärvsarbetekvinnormöjligt förgjort det att
uppehållaincitamenthaftsitt förvärvsarbete ochbehålla atthar kunnat

tillhalvt år.till arbetet efterför återvändasina kunskaper ettettatt
hushållsarbete. IdagsubventionföräldraförsäkringenSamtidigt är aven

läge kommerdettakvinnor arbetsmarknaden. Ialla påfinns i stort sett en
frånvarandekvinnornabidra till ärföräldraförsäkringutbyggd attatt

barnafödandet visarStatistikenarbetsmarknaden. övertid frånlängre
sig till reglernaharmellan barnentidsavståndet attockså anpassatatt om

förSannolikheten långaföräldrapenning i 2,5 år.sinabehållakanman
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sammanhängande frånvaroperioder Forskningen visar förvärvs-ökar. att
frånvaro formhar kostnader i lön missade karriärmöjligheterlägre ochav
Gustafsson 1985.

positiva effekter föräldraförsäkringenDe jämställdhetenpåav som upp-
kvinnornastår behåller sin arbetsmarknadsanknytning kanattgenom

komma negativa effekternadeuppvägas på löner ochatt av avancemang
frånvarotider. negativa effekternalånga De minskaskan dockav om

Försäkringen får flerutbyggnaden hemma. Vidaremän måsteatt stannaav
effekterna jämställdhetenpå eventuella positiva effektervägas påmot

familjens välfärd.barnens eller
införandet betald barnledighetMedan åtgärd stimuleradeav var en som

arbetskraft,utbudet utbyggnader sannoliktär åtgärd mins-av nya en som
arbetskraft. sigkar utbudet Vare skatteomläggningen föräldraför-ellerav

säkringen kvinnors arbetskraftsdeltagande,kan dock slå påväntas påutan
de timmar faktiskt ide arbete.är

Slutord

Långtidsutredningarna hittillshar enbart utvecklingenanalyserat mark-av
nadsproduktionen i den svenska ekonomin. iUtgångspunkten denna bila-

produktion bidrar till välfärdsutvecklingenär också ägerattga som rum
utanför arbetsmarknaden. hushållsproduktion utförsDenna såväl mänav

kvinnor. kvinnor alltjämt förhar ochsvarat merparten.som men svarar
uppskattning kvinnors bidragEn till ekonomin förståelse föroch deav

avvägningar främst kvinnor, hushållet helhet, iäven använd-görmen som
ningen tidsresursersina kräver analysen tilläven hänsyn hus-att tarav
hållsproduktionen.

arbetsdelningenSåväl mellan och kvinnormän mellan hushållsproduk-
tion marknadsarbete arbetsdelningenoch mellan och kvinnormänsom
inom marknadsarbetet och inom hushållsproduktionen medför kvin-att

får systematiskt olika utfalloch på i offentli-män arbetsmarknaden, denor
familjenfördelningssystemen i dimensioneroch vad gäller ekono-ga som

misk ersättning, icke-pekuniära förmåner och inflytande.makt och
Utvecklingen ekonomiska jämställdhetenden mellan kvinnor ochav

förändringarberor dels vilka imän arbetsdelningenägerav som rum
mellan könen, dels de direkta och indirekta ersättningarna förhur olikaav
arbetsinsatser förändras. Både arbetsdelningen mellan könen och de utgå-

ersättningarna jämställdhetenende och därmed påverkas såväl denav
allmänna ekonomiska utformningenutvecklingen olika ekono-som av av
misk-politiska och andra åtgärder.

studieVår visar kvinnornas andel marknadsarbetet ökat kraftigtatt av
de 25 åren. beror kvinnorna sinaDetta på ökat timmar isenaste att

imarknadsarbete, högre grad på timmar iän marknads-männensattmen
minskat.arbete Slutsatsen intevåra dock kanär attav resonemang ovan

förvänta utjämningen mellan och kvinnors tid imäns marknads-attoss
arbete automatiskt kommer fortsätta finns fleraunder l990-talet. Detatt

faktorer.osäkra och motverkande 1980-talet har kännetecknats attav
både kvinnor förlängtoch sina arbetstider enligtmän och prognoserna
förväntas bli falletdetta också under l990-talet. Utifrån de resultat

6- 10-0723. 90.LU Bil23
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fördelninghushållsarbetetsmarknadsarbetets ochpresenterat ovan om
fråganutifrån personliga erfarenheter ställer hurlivstiden ochöver oss

lederför arbetstidsökningarna fortsätta detmöjligtlänge det är utan attatt
kvinnor i mellanåldrar-arbetsbelastning förtill orimlig såväl män somen

marknadstidfråganaktualisera hur1990-talet återKanske kommer attna.
kvinnorför såvälomfördelas livscykeln män.inkomsteroch kan över som

via marknadenutfallet kvinnors arbete, såvälekonomiskaDet somav
tillförstärkts i förhållandeoffentliga också männensvia sektorn, harden

visar härkvartsseklet. Resonemangen ävenunder det attsenaste ovan
i olika riktningar under 1990-talet.krafter verkafinns kan väntassom

löneskillnader 1980-undertill eller ökandeTendensen stagnerande t.o.m.
intelöneutjämning mellan könen någotökad ärtyder påtalet att somen

decennnium. Utvecklingenförväntas kommandeautomatiskt underkan
väsentligt för olika kvin-olikakan dessutom komma att ut grupper avse

nor.
utveckling 1990-jämställdhetens underför ekonomiskadenPrognosen

förändringarna ijämställdhet mellan ochmänosäker ochtalet såledesär
förekommitbli lika omvälvande dekvinnor kan knappast väntas som som

decennierna. Liksom gäller dockföregående dåunder de närmast att
vi, fattar förkvinnor ochutvecklingen bero vad män,också kommer att av

individuellt ochbeslut, gemensamt.
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Inledning1

Varför tidsanvändningstudera hushållens

välfärdVilka vi hushållens ekonomiska beteende ochkunskaper kan om
tidstudera använder sin del hushållens tidsan-hur de Denattgenom av

hittills grundligast förvändning studerats andelen användesär somsom
förvärvsarbete. arbetskraftHushållens utbud har mycket samhälls-storav
ekonomisk varit föremål för intensivabetydelse och har under årsenare
studier, inte minst i diskussionerna föreståendesamband med deom
reformerna inkomstskatterna. människor förvärvsarbetetFör många ärav
den dominerande sysselsättningen, i hög villkorengrad bestämmersom
för tiden finnsden disponibla användes. emellertidhur Detresten av

inte förvärvsarbetarmånga människor, alls eller endastockså som som
visa därför tid,deltid. Som vi kommer nedan, denarbetar utgöratt som

genomsnittligt livscykeln till förvärvsarbeteoch användes betyd-över en
ligt mindre tillgängliga, möjligendel den totalt vad skulle kunnaänav man
tro.

Arbetsutbudet

Studierna arbetskraftsutbudet har i regel intervjuundersök-baserats påav
ningar uppgifteri vilka normal veckoarbetstid"lämnats och eventu-om
ellt arbetsintensiteten under året. Frågorna har endast gälltäven om
förvärvsarbetet, övrig tidsanvändningmedan inte tagits imed undersök-
ningarna. jämförelser fullständiga tidsanvändningsundersök-Några med
ningar, frågekonstruktioneni vilka i in konsistens-redan byggtman en
kontroll timmar,dygnets 24 och veckans 168 visar vanligademot att
intervjuundersökningarna tenderar överskatta den arbetade tidenatt
Flood 1989, StalTord föränd-Duncanl985 och underskattaäven
ringen i den arbetade tiden Statford 1985.Duncan Betydelsen attav

tidsanvändningsdata för arbetskraftsutbudsstudieranvända kommer att
diskuteras i följande.detmera

Tidsanvändningen konsumtionenoch ochav varor
tjänster

tidsanvändning kan också bättre kunskaperAnalys hushållens ge ossav
efterfrågan tjänster. tjänster,hushållens på och En del deom varor av som
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utförda, kan antingen välja självabehöver eller köpa.göraatt att
barnomsorgstjänster, transporttjänster,Exempel reparations-är och städ-

tjänster. finns substitutionsmöjligheterDet mellan egenproduktionäven
tjänster i hushållet inköp Vi antingenoch kan således t.ex.av av varor.

välja färdiglagadköpa eller själva tilllaga den hemma.att maten att
Förändringar i tidsanvändningen medför förändringar i konsumtionsbete-

förvärvsaktiviteten utanför förendet. Den ökade hemmet, särskilt kvin-
bidragit till efterfrågat livsmedelhar allt högremedt.ex. attnorna,

förädlingsgrad, efterfrågan konfektionerade ipå kläderatt stort sett ersatt
efterfråganhemsömnad, barnomsorgstjänster likasåpå ökat och efter-att

frågan transpontjänster. förändringarpå i efterfråganDe på ochvaror
tjänster, utanförberor på ökat arbete hemmet, höjda realinkomster,som

efterfrågan fritid,och ökad på har endast delvis kanaliserats direkt till
och tjänstemarknaderna. Till del har behovet tidsbesparingarstorvaru- av

i hushållsarbetet bibehållen konsumtionsvolymmed tillgodosetts genom
produktiviteten ihar ökat hemarbetet tack arbetsbesparandeatt vare nya

varaktiga hushållskapitalvaror. finns lista kapi-Det långa sådanaen av
talvaror kommit på marknaden efterkrigstiden,under såsom tvättma-som
skiner, mikrovågsugnar,tumlare, matberedare, Till tids-de ochetc. ar-

hushållskapitalvarornabetsbesparande måste vi räkna bilen,även även
kapitalvara i sigden också exempel på användning självär ettom en vars

till välfärd. finnskan bidra varaktiga kapitalvarorvår Det således även
användning direkt behovstillfredställelse. Uppenbara exempelvars ger oss

TV, video, Sportutrustning, nöjesbåtar, Till skillnad från deär kon-etc.
sumtionskapitalvaror användes produktionsfaktorer i hemmetsom som

inte tidsbesparandedessa arbets- och i stället tidskonsumerande.är utan

Tidsanvändningen välfärdsfördelningenoch

tidsanvändningviktigaste studera hushållens dockskälet ärDet attatt
aktiviteterdäri välfárdsfördelningen. Vissaskillnaderna någotsäger om

själva utförandetnöje i utföra därförfinner vi och kan säga attett att av
aktiviteter huvudsakligenaktiviteten bidrar till välfärd, medan andravår

nyttatjänst,utföres därför resultatet eller Deäratt en vara som ger oss
förmodligen relativt tråkigt städa,flesta tycker det är attatt menav oss

Ävendärför ha och hem.det värde pågör sätter att ett rent snyggtatt om
varierar människorpreferenserna för olika aktiviteter mellan på samma

för tjänster olika, finns det ganskapreferenserna och ärsätt varor ensom
aktiviteter.i värderingen breda Detöverenstämmelse ärstor grupperav av

individer hänvisadedärför intresse vilkastudera äratt grupper somavav
tid till aktivitetertill mycket sådana utövamaanvändaatt som anses geharThomas Juster

"process välfárdshöjandevälfärd vilka tid direktlite och kan mycket åtmyntat termen ägnasombenfit" för den ellernytta gjorts i olikatidsanvändningsundersökningar länder,aktiviteter. l de sombehovstillfredställelse
för jämförelser kvinnor.särskilt intresserat sig mellan ochhar mänindividen får från manut-som

förandet aktivitet utförtstidsanvändningsundersökningar,amerikanskaav en l de som avresultatet, Jus-oavsett se StañbrdUniversity of Michigan JusterResearch Center,SurveyStafford 1985 chter
i tidsanvändningsundersökning, ingår i det1985 och den svenska13. som
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1989 och denHUS-projektet Klevmarken Olovsson utgörsoms.
frågat intervjuadeför studie, har dehuvudsakliga databasen denna man

vissa specificerade aktivitetervärdering olika aktiviteter. Förderas avom
utföra aktivite-"roligt de tyckte detuppmanades de hur attatt varange

viktigt aktiviteten Svaretnyttigt resultatethur ellerten oavsett gavsav var.
aktivitetentycktei form mellan O och 10. Depoäng att varsomav en

utföra och de tyckte denrolig skulle 10mycket poäng, attatt varge som
för aktivitet varkentråkig O skullemycket 5 poängpoäng. som varges en
genomsnittliga förutföra. visar derolig tråkig Tabell poängeneller l ettatt

aktiviteterna praktisktRangordningen mellanaktiviteter. ärantal taget
barnen denSamvaron med deden i de två länderna. geregnasamma

förvärvsarbe-förvånande resultatet dockvälfärden. ärDetstörsta attmest
flesta aktiviteter specielltroligare avseddai genomsnitt deänte varaanses

anledning till revision traditionellfritid.för nöje Detta resultatoch avger
fritidenvanligen endastteori, enligt vilken vi det ärekonomisk antar att

tjänstertillsammans och konsumeras,med de nytta.som ger osssomvaror
förinte inkomster, kan användassåledes enbartFörvärvsarbete somger

nyttovärden Häri kan viandrakonsumtion sparande,och ävenutan
utsträckningkvinnor iförklaringen till såfinna delkanske att storaven

framgårfrån hemarbetet. Somarbetsmarknaden och bortsig påsökt ut av
värdering förvärvsarbetefigur kvinnor höga män.harl somavsamma

Genomsnittligt aktiviteter kvinnoralla något högreöver poäng änger
Även finnermed hänsyn till detta vi vissa könsskillnadermän. små eller

könsroller i Kvinnorna värderar barnomsorg, läsning, matlagningsvaren.
städning prefe-och något högre medan dessa har någotän männen, större

Tabell Preferenserför vissaaktiviteter i USA och Sverige1
SverigeU.S.A.

Aktiviteter 1975 1981 1984
Medel Std Medel Std Medel Std

poäng poängpoäng

8.3 2.1Leka barnen 8.9med
Ta barnen 8.9 8.7 8.3 2.1hand 1.5om

8.0 7.8 2.0 7.7 2.0Förvärvsarbeta 2.1
2.4 6.6 2.7Läsaböcker 7.6 2.5 7.5etc 2 gjordeJuster 19856.2 3.1 3.46.8 3.2 5.3Idrotta, sporta uppdelningäven en av6.2 3.0 6.1 2.7 5.7 2.7Lagamat efter föryrke attsvaren se6.0 2.4 2.0Titta TV 5.9 2.5 5.5på samvarieradeom svaren2.93.0 4.9 2.8 5.4Rep., underh. bostad 5.1 arbetemed den typ avStäda 3.0 4.2 2.7 4.0 2.5hemma 4.2 respondentenhade.En

viss samvariation fannhar barn under 16år.Frågan endastbesvarad demav som friahan. hadeDe som yr-förvärvsarbetar eller arbetssökande.endastbesvarad dem ärFrågan av som ken eller yrken, kräv-som
uppgifterna 13.1 i 1985. Alternativetför amerikanska Table JusterKälla de är kvalificeradde utbild-en"Talking with children. Trips withleka sammanvägningmed bamen är ning, något högreen av gav en

children". respondenter givit förchildren" "Games with Antalet poängoch förvärvsar-värderingsom avför förvärvsarbetahand barnen drygt 300,aktiviteterna leka med och är bete de hadeta änatt om som ru-
sju hundra.397 för övriga aktiviteter mellan ochoch tinarbeten. dessaAvensex

undersökningen för frågornai 100Antalet respondenter den svenska l fann dockvar ca om senaregrupperförförvärvsarbete 2 530 de övriga frågorna.bam, 900 för frågan och förvärvsarbete minst likalca om
för redovisadei de medeltalen. Standard-Std standardavvikelse urvalet, roligt flesta nöjesdeavser som

dividera Stdavvikelserna för erhålles med antaletmedeltalen och underhållningsaktivi-att rotengenom ur
respondenter. teter.
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106 82 40
D Män Kvinnor

varje aktivitet för10förvälja mellan 0 ochombads poängRespondentenAnm: att en
utföra aktiviteten därvidoch bortseroligt tyckte dethur han/hon att attatt varange

aktivitetenvärdefullt resultatetfrån nyttigt ellerhur av var.

för sportaktiviteter.reparationsaktiviteter ochför underhålls- ochrenser
förfrågor verkligen uttryck respondenternaspå dessa ärOm ettsvaren

könsskill-finns motsvarandeförklaring till detpreferenser dettaär atten
nedantidsanvändningen,inader se

först översiktlig beskrivningstudie kommerI denna att avge en
Sverige. Därefter följer kortfattad jämförelsetidsanvändningen i meden

specialisering marknads-påvisar bl.fem länder. Den männensandra atta.
iföranlederminskat. Detkvinnornas hushållsarbeteoch påarbete attoss

komplementariteten iarbetsdelningen ochundersökaavsnitt 4 närmare
innan redovisar resultatenhushåll,tidsanvändningen i svenska enav

sista delentidsanvändningen i Sverige. Denmultivariat analys avav
hjälparbetskraftsutbudet, meddiskussion hur mättstudien utgör aven av

marginal-tidsanvändningsundersökningen, påverkas lön,den svenska av3 inte uteslutakanMan förhållandevis liteVi har däremot sägaålderskatt, barnens att omm. m.denkausaliteten äratt
nämligen tjänster,konsumtion ochtidsanvändning ochmellanatt samspeletmotsatta, varorav

siglärmänniskor att tyc- hjälp dettalämpligt datamaterial medfinnsinte någotdå det ännu varsaktiviteter dedeka om kan belysas.med.påhåller
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tidsanvändning, överblick2 Hushållens en

tidsanvändningengenomsnittligaDen

Figur genomsnittssvensken sin tid.2 visar använder 33hur den vuxne
för ytterligare24 timmar användes och vila ochdygnets sömnprocent av

till10 till och omsorgsaktiviteter. 23 användesandra vård procentprocent
till förvärvsarbetenöjen rekreation endast 15 och 8och och procent

uppgifter genomsnitt för itill alla åldrar-hushållsarbete. Dessa ärprocent
förvärvsarbetande pensionärer,18-74 såväl studerande ochår,na som
genomsnitt såväloch vardagar och helgdagar.de är även över sön-som

för studieligger till denna har erhållitsDe data grundsom genom
individer från Sveriges befolk-intervjuer slumpmässigt urvalmed ett av

1983. Intervjuerna genomfördesning i 18-74 vid slutetåldrarna år av
Varje individ intervjuades sinunder 1984. två gånger, gång avseendeen

tidsanvändningentidsanvändning och gång avseendeunder vardagen en
uppgifterlördag/söndag/helgdag. harunder Dessa vägtssenare sammanen

till tidsanvändningen under genomsnittligskattning vecka. Da-enen av
förmed undantag jul- nyårshel-lottades bland årets alla dagar ochutgarna

efterIntervjuerna genomfördes eller någon dagarnadagen när-gerna. av
fick förefter respektive och respondenten redogörautlottade dagmast

dagfalla sina aktiviteter dennaunder

Tidsanvändningen efter kön ålderoch

2a tidsanvändningen,I tabell har i timmaruttryckt vecka, redovisatsper
efter kön och ålder. Den skillnaden kvinnorstörsta mellan och bestårmän
i fördelningen förvärvsarbetemellan ioch hushållsarbete. Medan männen
genomsnitt förvärvsarbetar timmar30 vecka ochnärmare endastper

sju timmar förvärvsarbetararbetar i hushållet, kvinnorna timmar18 och
timmar föranvänder 20 hushållsarbete. Kvinnornanästan använder dess-

tid i omsorgsarbete, bl. barnomsorg, och för inköpsaktiviteter,utom mer a.
medan utför reparationsaktivitetermännen underhålls- och under ochtre

timmehalv vecka kvinnorna.än Männen kan även avsättaen mer per ca
två timmar för nöjenvecka rekreation.ochmer per f detaljeradFör en merTidsanvändningen åldersberoende.är även För medelålders män tar för undersök-redogörelse

bortfalldesign,ningensförvärvsarbetet ganska del deras tid. arbetar i genomsnittDestoren av Klevmarkenm. m. sedrygt 37 timmar vecka. Både och äldre arbetar mindre,män mänper yngre 1989. SeOlovsson även
i 55 -64 iårs åldern genomsnitt endast 21 timmar. Yngre och medelålders 1985.Klevmarken



Figur Genomsnittlig tidsanvändning.Tiden2 i timmar. minuter dygn.anges per
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timmar1984 ålder; samtliga respondenterTidsanvändningen efterTabell 2a per
vecka

18-29 30-54 55-64 65-74 AllaAktivitet

MÄN
21,0 4,0 29,532,2 37,4Marknadsarbete

9,3 6,94,7 7,2 6,8Hushållsarbete
5,25,6 7,3Underhåll, reparation 3,7 5,1
0,90,5 0,1 0,2Utbildning 2,9

54,8rekreation 35,0 49,4 41,1Nöje, 41,3
9,3 8,0 6,9 9,110,5Resor

måltid 72,0 79,1 69,3Hygien, 67,4 66,7Vila,
0,3 1,62,3 0,5Aktiv 1,5barnomsorg

KVINNOR
22,0 13,6 0,8 18,122,3Marknadsarbete

19,820,6 23,5 24,7Hushållsarbete 12,6
2,8 2,1 1,7reparation 1,5 1,4Underhåll,

0,2 0,92,0 0,8 0,3Utbildning
38,935,2 42,7 47,4Nöje, rekreation 40,0

7,4 6,5 6,3 7,59,4Resor
måltid 72,8 77,9 71,9Hygien, 70,4 70,8Vila,

3,20,5 0,2Aktiv 4,1 4,4barnomsorg

Exklusive aktiv barnomsorg.
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Tabell 1984 ålder;2b Tidsanvändningen efter samboendetimmar veckaper
Aktivitet 18-29 30-54 55-64 65-74 Alla

MÄN
33.7 37,1Marknadsarbete 25,0 3,3 30,0

Hushållsarbete 6,7 7,3 6,1 8,6 7,2
.reparation 2,8 5,9Underhåll 5,6 7,7 5,8

Utbildning 1,8 0,7 0,0 0,0 0,6
Nöje, rekreation 37,7 33,9 44,3 53,5 38,7
Resor 10,5 8,7 8,7 5,6 8,5

måltidVila. Hygien. 67,4 68,1 73,1 83,7 70,9
Aktiv barnomsorg 2,5 0,8 0,2 2,14,1
KVINNOR

18,9 20,5Marknadsarbete 15,5 5,4 17,6
Hushållsarbete 21,4 22,6 26,6 21,614,5

reparationUnderhåll. 0,9 1,4 3,1 2,3 1,8
Utbildning 0,7 0,4 0,1 0,61,1
Nöje. rekreation 38,6 33,7 39,0 43,5 36,3
Resor 6,28,8 7,5 6,2 7,2
Vila, Hygien, måltid 71,2 73,1 74,8 78,1 73,8
Aktiv barnomsorg 7 9 4 6 1,0 0 3 3 8

Exklusive aktiv barnomsorg.

kvinnor i timmar.arbetar bägge 22 Mellan finnsdessa två detca grupper
således ingen skillnad. Arbetstiden för äldre kvinnor 8-9 timmarär ca

finns flerakortare. Det förklaringar till denna samvariation med åldern.
Studier i särskiltår, bland bidrar till genomsnittligamännen, denattunga
arbetstiden finnslåg då. Bland äldreär män tendens lämna arbets-atten
marknaden i pension föreoch gå 65 års ålder. Kvinnornas åldersmönster

i förstabör hand kohorteffekter, dvs. generationernog ses som yngre av
kvinnor har betydligt starkare anknytning till arbetsmarknaden änen
äldre. kvinnorFör både och kan löneskillnadermän även bidra till förkla-
ringen samvariationen mellan arbetad tid och åldern, då lönen uppvisarav

áldersproñl liknar tidens.den arbetadeen som
ÄvenkvinnornaFör ökar arbetsinsatsen i hemmet med åldern. detta är

förmodligen delvis generationseffekt. Medelålders pensionera-ochmänen
de utför hushållsarbetemän iän män och män 55-64 årsmer unga
åldern.

Åldersskillnaderna i förvärvsarbetet och i hushållsarbetet har sin spegel-
bild i aktiviteten nöje och rekreation. Medelålders kvinnorochmän avsät-

timmarendast 35 vecka för detta ändamål. Yngre och kvinnorter mänper
5-6 timmarnästan äldre kvinnor 8 timmar och äldre män 14mer, ca ca

timmar Pensioneradevecka. män är den tidägnar mestmer per grupp som
åt nöje och rekreation, timmar55 Pensioneradenärmare vecka. kvin-per

omkring timmar.använder 47nor

Barnfamiljernas tidsanvändning

Familjens tidsanvändning påverkas i ganska utsträckning hurstor av
många barn familjen har. Tabell 3 visar i familjer med barnatt använ-ett
der kvinnan nästan 5 timmar vecka för barnomsorg utöver alltper annat

7- 10-0733,LU90,Bil 23
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efterTabell 3 Tidsanvändningen1984 antal barn timmar veckaper
Antal barn

2Aktivitet 0 21 änmer
MÄN

40,3Marknadsarbete 23,7 35,7 35,9
7,1 6,3 6,6 8,1Hushållsarbete

reparation 4,9 5,6 6,1Underhåll, 5,3
Utbildning 0,3 0,9 1,31,1

rekreation 45,9 36,0 35,7 31,3Nöje,
8,8 10,6 8,5 8,7Resor

måltidHygien, 71,2 67,5 67,3 63,8Vila,
Aktiv 0,2 2,3 3,8 4,4barnomsorg

KVINNOR
Marknadsarbete 15,6 21,8 20,4 19,4

19,0 18,4 21,4 25,1Hushållsarbete
reparation 2,1 1,3 1,2Underhåll, 1,4

0,9Utbildning 1,4 0,5 0,7
Nöje, rekreation 43,0 35,3 34,1 34,3

7,5 8,6 6,6 7,5Resor
måltidHygien, 73,1 71,0 71,3 68,0Vila,

Aktiv 0,6 4,8 6,6 7,2barnomsorg

Exklusive aktiv barnomsorg.

familjerbarnet till med tvåhushållsarbete, också kommer godo. lsom
ytterligaretidsinsats med 40 medan barnbarn ökar denna procent, ettca

Ungefärtiden för med endast 10ökar barnomsorg möns-procent. samma
nivå. i genomsnittför på lägre De användergäller männenter men en ca

förtimmar mindre tidvecka. Den användestvå och halv per somen
varierar naturligtvis barnets ålder. tabell 4 harmed Ibarnomsorg även

efter Födelseår. familjer medtidsanvändningen redovisats barnets Iyngsta
aktivi genomsnitt timmaranvänder kvinnan 13,4 vecka åtspädbarn per

timmar. Tidsåtgången minskar äldre barnenoch 8,2barnomsorg män
omkringfamiljer tonåringar använder vardera maken endastblir. medI en

till förvärvsarbetar 8 timmarhalvtimme vecka. Fäder spädbarnper ca
fäder tonåringar timmartill och de har 2 kortaremindre vecka än caper

måltider personlig hygien.tid för vila, och Förutom med barnomsorg
spädbarnsföräldrar relativt med hushållsarbete. För dettamycketarbetar

timmar tonårsföräldrar. Kvinnor med spädbarnanvänder de 2 änca mer
förvärvs-sitt marknadsarbete betydligt Dereducerat än männen.har mer

timmar vilket jämförasi genomsnitt 12 vecka, kan med 25arbetar perca -
Även tiden för vilatimmar för mödrar med tonårsbarn. och vård är26

föreligger ingen skillnad beträffande hushållsarbe-mindre.något Däremot
tid för nöjen och rekrea-spädbarnsmödrar har något längreochtet o. m.

tilltion mödrar tonårsbarn.än
familjen påverkar varken ellerOm har eller två barn detett mannens

familjertid i förvärvsarbete i utsträckning. medkvinnans någon lstörre
timmar ochfler förvärvsarbetar däremoteller barn 4tre mermannen

familjermindre först ikvinnan 1-2 timmar vecka. Det såledesärperca
iarbetsdelningen kvinnamellan och resulterarmed många barn mansom

förvärvsarbete kvinnan minskar sitt. berorsitt och Dettaökaratt mannen
för blir så höga medförmodligen dels på kostnaderna barnomsorgatt



1984efter födelseårtimmar veckaTabell 4 Tidsanvändningen barnetsyngsta per
FödelseårAktivitet barn Yngsta barnets

67-7182-84 78-81 72-77

MÄN
22,9 31,7 34,4 38,4 40,3Marknadsarbete

8,2 6,9 6,4Hushållsarbete 7,1 6,7
Underh.. reparation 4,9 5,9 5,7 5,25,1
Utbildning 0,7 0,70,9 1,0 0,3
Nöje, rekreation 46,0 35,6 36,8 33,2 35,0

9,1Resor 8,6 8,4 10,5 8,9
måltidVila, hygien, 65,8 64,9 67,0 67,472,0

Aktiv barnomsorg 0,3 8,2 5,6 1,9 0,4

KVINNOR
11,8 20,9 22,1Marknadsarbete 15,8 25,5

Hushållsarbete 19,3 21,5 19,0 23,1 21,4
Underh., reparation 2,2 0,5 1,2 1,2 1,7
Utbildning 0,8 0,5 0,7 0,9 1,3
Nöje, 34,6rekreation 43,0 36,7 33,4 33,2

8,3 7,5 6,8 7,2Resor 7,5
måltidVila, 69,6 68,1 71,8hygien, 72,6 71,3

Aktiv barnomsorg 0,6 13,4 10,6 0,64,1

Exklusive aktiv barnomsorg.

för kvinnor inte sig förvärvsarbeta,många lönarmånga barn det attatt
flerbamfa-kvinnor föräldraledigt idels på andelen har är störreatt som

miljer.
timmar veckaKvinnans insats i hushållsarbetet ökar med drygt tre per

för varje insats 6-7 timmar både i ochbarn. medan ärmännens ca en-
blir fler tid itvåbarnsfamiljer. först barnenDet ännu männensär när som

hushållsarbetet ökar.
familjer lägga barnen ochDen mertid med många barn måste påsom

aktivite-med neddragning andrahushållsarbetet måste kompenseras en av
i familjerTabell 3 visar med många barn använder både ochmänter. att

nöjenkvinnor förhållandevis lite tid rekreation vila ochåt och åtsamt
personlig hygien. dock inte kvinnorna, använderDet männenär utan som

familjerminst tid i aktiviteter. barn använderdessa båda l med ett
nöjen rekreation kvinnorna,timma längre tid ochmännen åt ännästan en

familjer fler timmar mindrei med eller barn vecka.tre tremen per

självtjänst deteller görAtt köpa en

Även förvärvsarbete direkta nyttovärdensjälva utövandet ett gerom av
storlek ocksåfrångå lönensfinns ingen anledning hypotesendet attatt

hjälpolika aktiviteter. medtid Enbartmycket lägger påbestämmer hur
löneökninginte vilken effekt har påteoriekonomisk kan säga enmanav
blir inkomsten.efter skatt desto Jutidsanvändningen. lön störreJu högre

tid vi för deninkomstelasticitet destoaktivitets är avsätterstörre meren
fritidsaktiviteterna elas-inkomsten ökar. Normalt ärnär attantar mer

därför tillrealinkomsten ledatiska aktiviteter. ökning börandra Enän av
minskar.tiden för förvärvsarbeteefterfrågan fritid ökar medan bl.påatt a.



100

förhållandevis ochblir fritiden dyrbarsamtidigt lönen ökarMen mersom
förvärvsarbete.subsitutionseffekten i riktningverkarden mot mers.
vi inte finnerinte inkomstelastiska, dvs.aktiviteter ärFör somsom

marknadsaltemativ, dvs.utföra, har klaraspeciellt roliga ochatt omsom
tjänstersjälva köpas, börutföra kan motsvarandeinte vill dem en

tjänsten.utsträckning Vårt data-löneökning till vi i köperleda störreatt
tidsanvändningen i aktiviternågramaterial vi undersöker hurmedger att

timlönen. aktiviteter-marknadsaltemativ samvarierar med Dehar tresom
"trädgårdsarbete" ochreparation hem,"underhåll ochär egetavna

ibilen. uttryckes kronorreparation den Lönen"underhåll och egnaav
marginalskatteskillnader-tillföre analys med hänsyntimme skatt. Enper

reparationvisar underhåll ochföljer Tabell 5 resultaten. Förnedan. avna
samvariationfinner medbilenoch denhemmetdet enegnaegna

aktivi-mindre tiddesto användes åt dessalönen ärbruttolönen. Ju större
samvariation.finner inte denna EndäremotträdgårdsarbeteFörteter.

för så lustbetonattolkning trädgårdsarbete många ärtänkbar är attatt
inkomsteffekten dominerar.

underhåll reparation i träd-efter i ochtidsanvändning bruttolönTabell 5 Mäns samt
daggårdsarbeteminuter per

AllatimmeAktivitet Lön per
50-64 65--34 35-49

Underhåll, repara-
1823 9tion 48 15hemegetav
2234 206 20Trädgårdsarbete

Underhåll, repara-
1210 17 5 5tion bilegenav
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jämförelserInternationella3

i ländertidsanvändningKvinnors och mäns sex

olika ländertidsanvändningen mellanjämförelsersvårt göraDet är att av
Populationsavgräns-i flera avseenden.sigskiljer åtundersökningarnadå

definitionernain data ochsamlaliksomolika även sättetningarna är att av
försöktfinns harsvårigheter attTrots deaktiviteterna. samman-som

vissai tabell Iolika länderfrånkvinnorochförställa data män sex
skillnaderväsentligafinnsdetkällornaframgår detavseenden attav

gjortsåldersavgränsningengällerundersökningarna. Detmellan somex.

Tim.minnågra ländertidsanvändningenmellan6 jämförelseTabell En av
KvinnorMän

År Vila Fri-TransFri- Markn Hush.VilaTransMarkn HushLand
tidtid arb.arb.arb. port etcarb. etcport

10.23 5.480.486.11 2.39 4.2210.082.34 0.514.16Sverige 1984
5.3610.366.00 5.5410.24 1.545.24 2.121971/72Norge
6.0610.182.24 4.36 0.3610.12 6.120.364.42 2.181980/81Norge

10.24 7.110.217.26 1.50 4.149.500.28 0.305.46Danmark 1964
7.040.24 10.432.10 3.3810.17 7.190.33Danmark 1975 4.41 1.11

0.58 10.03 7.053.069.36 7.14 2.461.034.28 1.371987Danmark
10.20 5.360.4610.20 6.18 3.25 3.431.47 0.51Finland 4.461979

3.5210.294.30 4.45 0.5710.36 3.571.39 1.146.0176/77Ungern
10.53 5.433.55 1.045.34 2.250.59 10.534.53 1.40USA 1975

Källor, definitioner m m:
befolkningen i åldrarnaPopulationen helaUniversitet. ärHUS-undersökningen 1984,GöteborgsSverige

talar svenska.institution för demochför påundantag dem bor18-74 medär somsom
1984.täckte helaFältarbetet

Statistisk SentralbyråStatistikk B378,Oñisielle1980-81,Tidsnyttingsundersökelsen NorgesNorge
1980tillperioden oktoberutfördes underFältarbetetbefolkningen 16- 74år.Population1983. är

minuter.6till noggrannhetUppgifterna avrundadeför1981. Norge äroch med september omen
aktiviterna.ingår i övrigaför deTidsanvändningen transporter

sidenogforbrugsmänrtrt 60erne. TabellTidsanvendelsedögnet.al, 24 iSchmidt, E.l., timmerDanmark et
Fältarbeteti 16-74 år.befolkningen åldernPopulationenHerning 1989.Systime a/s,2,2 avser

definitionsskillna-bortfallför ochfebruari månad För kompenseragenomfördesunder år. attresp
uppgifterna viktats.undersökningarna harmellan deder tre

andof time in PolandHungary,Economic and theDevelopmentFinland Andorka, R. Harcsa, use Ås Statistikcent-Applications Dagfinnand ed. byStudies:DimensionsFinland, in Time Use m
utfördesUndersökningenbefolkningen 15-64 år.PopulationenHelsingfors 1986.ralen, avser

september-november 1979.periodenunder
gjordesUndersökningenbefolkningen 15-64 år.PopulationenFinland.För källaUngern no-avserse september-november harfrånuppgifter månadernaendastl976-oktober 1977,vember men

använts.
University oflSRWell-Being, Table 7.A.1,Goods Ch.Stafford, Time.Juster,T. F.,USA

1985.Michigan, ArborAnn
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i respektive land. SverigeFör gäller data 18-74 år, i depersoner men
finska och ungerska undersökningarna intervalletär 16 64 år, föroch de-
flesta andra länder har valt åldrarna 16-74 Finlandår. För ochman
Ungern bör således uppgifterna tidsanvändningen i marknadsarbeteom

fritidennågot ochstörre något mindre än ålders-ävenvara om vara om
65-74 år varit imed undersökningarna. En skillnad ärgrupperna annan

flera undersökningar endast gäller del året.att De danska undersök-en av
ningarna gäller februariendast månad respektive vilketår borde ledaex.
till överskattar tiden i marknadsarbete någotatt och underskattarman
fritiden. finnsDet dock inget i uppgifterna visar sådana skevheterattsom
finns. Danska och kvinnormän har fritidstörre i någotän landannat som

iär med vårjämförelse.

Marknadsarbete och hushållsarbete

För marknadsarbete och hushållsarbete har tidsuppgifterna iäven plottats
figurerna respektive3 4 det respektiveår gjordesundersökning förmot att

bli förändringardet ska lättare vilka iägt tidsanvändningenatt se som rum
och för i jämförelsen mellan länderna ska kunna hänsyn tillatt ta att
undersökningarna gjorts vid olika tidpunkter. Figurerna visar kvin-hur

sin tid iökat marknadsarbete minskatoch iden hushållsarbete,norna
omvändningen förmedan gäller männen. Med några finnerundantag vi

människor i fördelardessa länder sin tid ungefär på Iatt sätt.sex samma
Ungern använder dock både kvinnor förhållandevisochmän tidmycket åt
förvärvsarbete fritid.och de har liten Finska kvinnor arbetar också ganska
mycket. kvinnornas tidDe svenska i marknadsarbete framträder i denna
jämförelse relativt normal. Det höga arbetskraftsdeltagandet motver-som

deltidsarbetekas således betydligt vanligare i Sverigeär iän andraattav
länder.

Spridningen mellan länderna är något detstörre när gäller hushållsarbe-
Möjligen kan det bero definitionsskillnader.på Enligt diagrammette.

skulle norska och kvinnor förhållandevismän använda mycket tid
hushållsarbete medan skulle jämförelsegälla danskar. l medmotsatsen
andra länder arbetar svenska relativt imän mycket hushållet och det gäller
i någon mån svenska kvinnor.även

alla europeiskaI de länderna kvinnornahar genomsnittligt något mind-
fritid än medan amerikanska kvinnormännen, har fritidnågot änre mer

amerikanska män.
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olika länderiFigur Marknadsarbete3 sex
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Figur 4 Hushållsarbete i olika ländersex
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Arbetsdelning komplementaritet ioch4

tidsanvändninghushållens

Teorin för arbetsdelninghushållets

sin treatise the family diskuterar GaryI banbrytande bok A on
hushållsarbeteBecker 1981 hur två makar delar marknadsarbete och

sig. visar i i vilken marknadsarbete ochmellan Han modell bådeatt en
välfärd fa-bidrar till familjens i boken kalladhushållsarbete samlade

förmiljens konsumtion, specialisera sig hushål-totala måste makarna att
visarsig effektivt. användes Beckerlet ska bete Med de antaganden som

makarna både med marknadsarbete och hushållsar-högst arbetaratt en av
viktiga produktivite-bete. resultat bygger bl. det antagandetDetta på atta.

i respektive i sysslarmarknadsarbete hushållsarbete ökarten mer man
fårrespektive Genom på marknadenmed arbete. arbetaatttyp manav

erfarenheter just förkunskaper behövs marknadsarbe-den ochtyp somav
förMotsvarande gälla hushållsarbete.te. antages

förtill traditionella modellenBeckers modell kan analog denses som en
sig produktion iinternationell Varje specialiserar på denhandel. land

fördel. Därigenomvilken komparativ ökar den totala produk-harman en
tionen land inågot land behöver samarbeta med någotutan att annat
själva produktionen modell dock enkelDenna välär represen-varor. enav

itation i samarbetar makarna normaltvad sker hushåll. Därettav som
själva Vissa nyttigheter fordrarproduktionen nyttigheter. atto. m.av

församtidigt sig demakarna samarbetar, åt producera dem,ägnar att att
till Exempel brukarhuvud ska komma stånd. nämnas äröver taget som

komplementaritetkamratskap, kärlek och ärbarn. Dennat.ex. typ av
nöjes- rekreationsaktiviteter i hushållsarbetet. lkanske vanligare i och än

fall de samarbete kanandra kompletterar makarna varandra så att genom
förhållan-skulle kunna. Under dessaåstadkomma vad ochänmer var en

specialiseringen mellanden följer inte längre nödvändigtvis den extrema
tidmycket ochblev resultatet Beckers modell. Hurmakarna enav varsom

utbytesförhållandeti respektive aktivitet mellan makar-använder beror på
effektivare kvinnan itid i hushållsarbetet och på deras löner. Ju ärnas

i förhållande till sin destohushållsarbetet och lägre lön hon har man,
i i marknadsarbe-tid kommer hon använda hushållsarbete och hanattmer

5 utförlig diskus-Förte.5 en
forsion denna modellavutjämning kvin-föregånde avsnittet skett mellanI det såg detatt en hushållsproduktion och

beträffanderesultattidsanvändning. Kvinnorna ökat sitt marknadsarbete dessoch harmänsnors
hushållsmedlemmarnasförstås hjälpsitt utveckling kan medoch hushållsarbete. Dennamännen Cignotidsanvändning sehöjningen utbild-Genom den allmännaovanstående modell. att 1990.av av
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ningsnivån tillkommit kvinnorna del jämnställdheten ioch attgenom
utbildningsväsendet kvinnornaökat har ökat sin produktivitet i mark-

sin i förhållande tillnadsarbete och därmed lön männen. Detta har med-
Övergång-fört de använder sin tid iandel marknadsarbete.störreatt en av

från sambeskattning till särbeskattning förstärkt effekt.har denna Manen
förmodligen hävda relativa produktivitet ikan också männens hus-att

hållsarbetet Ökat. Genom den mekaniseringhar hushållsarbetetav som
efterkrigstiden, humankapital förskett under har hushållsproduktion er-

maskiner. inte blivitmed Resultatet har bara allmän produktivi-satts en
relativatetshöjning i kvinnornashushållssarbetet fördelävenutan att

Ävenminskat. bidragit till tid idetta har hushållsarbetemännens ökatatt
kvinnornas minskat.och
hushållsproduktionsmodellen vanligenI brukar marknads-anta attman

välfärdeller tjänsterarbete endast de och kannytta genomger varor man
för arbetsinkomsterna och tidsanvändningen iköpa hushållsarbetetatt

förinsatsvara producera de nyttigheter vill haendast är såsomatten
vällagade måltider, och städad bostad. Om itvätt stället antarren en man

själva utförandet aktivitet bidrar till hushållsmedlemmar-ävenatt av en
välfärd medförakan detta arbetsdelningen mellanäven makarnaattnas

blir mindre Vi inledningsvisutpräglad. kunde redan konstatera bådeatt
kvinnor förvärvsarbete r0ligt, förvärvsarbetetoch tycker dvs.män äratt

positiva lön signyttovärden den det Man kan således tänkautöverger ger.
tid förvärvsarbetelågavlönad kan mycket åtäven ägnaatt personen om

roligthan eller hon tycker det arbeta, eller annorlunda uttrycktär att man
jobb,flera timmar i roligt, stimulerandeberedd arbeta ochär äratt ett som

kvalitetenjobb iutvecklande i inte har dessa hushållän Iett ettsom
vilket kvinnan finner roligthon lågavlönad det mycketärtrots att att
förvärvsarbeta och han högavlönad inte särskiltär ärtrots attmannen
förtjust i sitt kvinnan förmodligen förvärvsarbetaarbete, kommer att mer

mindre relativlönerna utbytesförhållandet ioch enbart ochänmannen om
hushållsarbetet avgörande. starka entydiga resultat,Några ochvore somfungerandeperfektl en skillnader preferenser,bygger på kan dock inte i modellenutan attmanskullemarknad sådana
specificera prefe-hur de två makarna respekterar och beaktar varandrasiskillnader arbetetsegen-

sig iavspeglaskaper Möjligen skulle kunna hävda kvinnornas preferenser för-attrenser. manArbetsgivarnalönen. efterkrigstiden i riktning förvärvsarbete frånändrats under och bortmotskulle atttvungnavara
vilket i fall bidragit till utveckling erfarit.i hushållsarbete, så denlite högre lön debetala

ointressantatråkiga och
Forskningenjobben. om

kompenserandede s.
löneskillnaderna har Empirisk belysning arbetsdelning och isamarbeteavgivitemellertid inte enty-

hushålletdiga resultat. Arbets-
fungerar intemarknaden

i avseende.perfekt detta få empirisk beskrivning arbetsdelning komplementaritetFör ochatt en avDessutom kan note-man i tidsanvändninghushållens har bott ensamstående och sådanasorteratgjordedenävenatt omra
lönerna i vilka inte tidsanvändningsuppgifter förskulle samboende lämnatdet, av- par mannen

genomsnittet despegla av dagar kvinnan och tidsanvänd-studerat de återståendesamma som parensvärderingarbetssökandes
ning. fördelarTabell 2b visar hur de sin tid huvudaktivitetema.på de åttakaraktäristi-jobbensav

vilket lämnarska, utrym- jämförelseEn med tabell 2a gäller alla hushåll visar det inte ärattsomindividuella avvi-förme skillnader. tid förnågra Samboende använder hushållsarbete,stora meri preferenserochkelser
barnomsorg måltider, hygien vilaoch och ensamstående. sambo-än Ungabeteende.
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ende och samboende imän medelåldern förvärvsarbetarmän övre något
än ensamstående imän åldrar och kvinnorsamboende i övremer samma

förvärvsarbetarmedelåldern också likanågot än gamla ensamståendemer
kvinnor.

Figurerna 10 visar tidsanvändningen5- hur i hemmet beror på hur
förvärvsarbetar.mycket makarna Varje diagram visar tidsanvändningen i

aktivitet för fyra olika hushåll: hushåll i vilka ingen makar-typeren av av
förvärvsarbetar, förvärvsarbetar kvinnan, bägge makar-na mannen men
förvärvsarbetar kvinnan deltidendast och slutligen i vilkahushållna men

bägge makarna heltid. Heltidarbetar därvid definieratshar minst 30som
timmar vecka.per

figur deltidsarbetande kvinnor ungefär likaI kan vi använder5 attse,
tid till hushållsarbete, inte förvärvsarbetar.mycket de Det ärsom som

först blir heltidsarbete, mins-marknadsarbetet hushållsarbetetnär ett som
från till timmar.kar 25 timmar knappt 15 Det anmärk-är mestca som

ningsvärt tid for intehushållsarbete påverkasär männens nämnvärtatt av
kvinnan förvärvsarbetar. hushållsarbetar drygt tim-hur mycket Männen 5

intevecka kvinnan arbetar heltid, deltid eller alls.oavsettmar per om
i ingen förvärvsarbetar finner litenEndast hushåll där makarnaav man en

till arbetsdelning. Bilden äri förantydan densamma barnomsorgstort sett
figur bidrag till i6. Mannens barnomsorgen hemmet påverkas mycket
litet kvinnan insats minskarhur mycket arbetar. Hennes däremotav egen

förvärvsarbetar. Underhåll reparation figur 7hon och ärmer en
aktivitet för aktivitethuvudsakligen heller i denna påverkasmän. Inte

tidsanvändning kvinnan förvärvsarbetar. mins-deras hur mycket Honav
sin insats omfattande förvärvsarbete blir.kar däremot hennesegen mer

därförUtbildning liten aktivitet skattningarna relativtmycket ochär en
Figur tid i utbildningosäkra. 8 antyder dock kvinnor använder änatt mer

kvinnorna förvärvsarbetar. Kvinnor deltids-hur mycketmän oavsett som
tid för studier heltidsarbe-arbetar eller inte arbetar alls använder änmer

figurkvinnor. tid för vila, hygien måltider 9tande När det gäller och
finner för kvinnor kvinnanvi den minskar både ochmänatt mer
förvärvsarbetar. diagram finnsdetta således antydan komple-I en om en
mentaritet i tidsanvändningen, reduktionen i tid för vila,männensmen
hygien kvinnan sin tid för förvärvsarbe-och måltider användernär mer av

betydligt mindre kvinnornas reduktion. Figur 10 antyderär änte attegen
finns i tidsanvändningen för nöjedet viss komplementaritet ochäven en

rekreation. förvärvsarbetar heltidhushåll där bägge makarna använderI
timmar aktiviter kvinnorna.dock 4 vecka åt dessamännen änca mer per

Sammanfattningsvis kan vi konstatera, kvinnorna sitt för-när ökaratt
medför minskning aktivite-värvsarbete, detta deras tid i andraen av egen

finns ingeninklusive hushållsarbete och barnomsorg, däremot detter
i diagram sin insats i förantydan dessa ökar hushålletmännenatt att

för bortfallet i kvinnornas hushållsarbete. tid ikompensera Deras hushålls-
underhållsarbete iarbete, barnomsorg och är opåverkad hurstort sett av

kvinnorna förvärvsarbetar. Däremot har vimycket kunnat konstatera en
tidsanvändningen förviss komplementaritet i måltider, vila, rekreation

nöjen.och
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efter arbetsstatusHushållsarbeteFigur 5
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Figur 6 Barnomsorgefter arbetsstatus
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Figur 7 Underhåll och reparation efter arbetsstatus
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Figur 9 Vila, hygien, måltid efter arbetsstatus
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Figur 10 Nöjen, rekreation efter arbetsstatus
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genomsnittliga tidsanvänd-visat denjust studerat hardiagramDe
ytterligareefter Föraktiviteter arbetsstatus.utvaldaningen i några att

tagitkomplementaritet viharspecialisering respektivefråganbelysa om
tidsanvändningkvinnansvisar ochdiagram, hurfram några mannenssom

iden vågräta axelnspridningen i beteendet Påär.hursamvarierar och stor
och på den lodrätatimmar veckakvinnans14 harfigurerna avsatsl l per-

principidiagrammenVarje itimmar. korsaxeln representerarmannens
speciali-utprägladkaraktäriserasaktivitet skulleOmhushåll. enett aven

ligga utefterantingenarbetsdelning punktsvärrnenkommersering eller att
negativfigur medbeskrivamöjligenelleranslutning till axlarnaieller en

börkomplementärtidsanvändning däremot ärmakarnaslutning. Om
positiv lut-origo medlinje kurvakringliggapunktsvärmen genomen

ning.
delintryck. EnblandatförvärvsarbeteFigur storl l ett avgeravsersom

specialisering mel-utefter vilket antyderligger axlarnaobservationema en
inte ärkvinnan arbetari hushåll därdemakarna,lan mannenmenmen
specialiseringenfall såledespensionär. dettaflesta fall I äri dedenne

spridning i beteen-figurenövrigt visarbetingad. Förinstitutionellt storen
för ochi veckantill 40-50 timmar mänkoncentrationvissdet med en

slutsatservidare och draföra analysenför kvinnor.timmar För5025 att-
arbets-för makarnas utbudbetydelsefaktorersoch andralönernas avom

avsnittmultivariat analys. Se nästakraft behövs en
tillkoncentration denvisar vissfigur 12,hushållsarbete,förFiguren en

kvin-hushållspecialisering. I mångaoch därmedaxelnvågräta svararen
tid läggermycket dehurhushållsarbetetför helanästan oavsett nernorna

finnsfigur l3 detI barnomsorgenSpridningen dockärdetta.på stor. en
formakenvid dvs. enderakoncentration axlarna,tillliten tendens svarar

övrigt uppenbarspridningen i mycketär stor utanbarnomsorgen, men
beteendet.systematik i

nöjefritiden ochtidsanvändningen underslutligen visarFigur 14 re-
starktvilket antydersamvariation,tydlig positivVi finnerkreation. enen

utsträckning tillsam-itillbringarFritidenkomplementaritet. storman
mans.
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Figur ll Mannens och kvinnans arbetstid
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hushållsarbeteFigur 12 Mannens och kvinnans
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Figur 13 Mannens och kvinnans barnomsorg
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Figur 14 Mannens kvinnans fritidoch
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Sverigeitidsanvändningenanalys5 En av

1984

tidsanvändningenförmodellEn
ispecificeras7Modellen

appendix. Para-detalj iförhållandendet mångainledningeni ärredanvi kunnat konstateraSom redo-meterskattningarna
analysdensvaghet medtid.vår Envi använder typhurbestämmer av Klevmar-i Floodvisassom

1989.kentidsanvändningenhurkanbarahittills är,ägnat att semanosssom BLöneuppgifterna avserför andraStandardiseringivariablertvåellervarierar med taget utanen vid inter-förhållandena
imultivariat analysgenomförtdärför underi regelVi har vjutillfället,påverkan.variablers en s.

1984,första delen me-antal avtidsanvändningen störreeñekterna på ettpartiellavilken de av ärmarginalskattendan
skattats.variabler har respekti-gälldeden, som

aktivitet, för in-viss individutfört utvalddem,vi bådefinnerurvalvårtl ensom vepersonerav 1983.komståret Att an-aktivitettillflera skälfinnaskan attutfört den. Detintedem enoch som marginal-1983årsvändapåkan beroavsåg. Detintervjuerna attdagar,utförts under deinte estima-förenklarskattsom
Alter-väsentligt.tionenaktivitetenutföraeller kundevilleinteöverhuvudintervjuadeden taget 1984användanativet attmindreellervederbörandeellernågotföredrog göra attannat, merattutan marginalskatt, ärårs somintervjuervårajust två dagarde variabel,underutfört den endogeninteslump som en s.av en arbetsti-påberordå denitidsanvändningenhuruppskattakunnakorrekt sättpåFörgällde. att ett tidsan-längd, dvs.denstillhänsynförklaringsfaktorer måsteolika tavarierar medgenomsnitt skulle1984,vändningen

iingår ochtill helt andradel de ledautförtsendastflesta aktiviteterde sompersoneravenatt av estima-betydligt svårareaktiviteten skaförsannolikhetenuppskatta attvi behöverdvs.urvalet, tionsförfaranden, utanvarjeförrelationerdärför tvåinnehållermodell använtutföras. Den egenskaperestimatensatt
särskilt mycketblirsäkertochutföra den,sannolikhetenförklarar attaktivitet, somensomen kanFörfarandetbättre.förutsättning denför underden attåttid gårförklarar hur lång som medmotiverasockså att

kvinnor.ochgjorts för både mänutförs marginalskatt, män-Beräkningarna har den
vid in-tillkändeniskorindivi-tidsanvändningenteoriekonomisk bestämstraditionellEnligt av förmodli-tervjutillfället,införställsindividenbudgetrestriktion samtpreferenser, den avdens som kun-deden, somgenvar

365 dagar vid deklara-och beräknatimmar dygntill 24begränsadtiden natärfaktumdet att per februaritionstillfället imänniskorspåform beroendeolikaBudgetrestriktionen kanår. taper gälldeden1984,dvs. somhellånemöjligheter. Sett överplaneringsförmåga ochframförhållning, en inkomster.för 1983års
undersökningframtida Enförväntadetillgångar och avnuvarandelivscykel detär avsumman skattebetalaressvenskafölja sinakanutsträckningi hurbestämmertillgångar, stor mansom margi-medvetenhetomtill-framtidaförväntadesvårt mäta i sambandpraktiken detär nalskatternapreferenser. l att

skattereformernamedvariablerbudgetvillkoretlåta representerasbrukargångar och avman redovisad i1983-85transfereringarkapital, samtinkomsterellerförmögenhetlön, av stöd1987Wahlundsom ger
sistnämndatvåarbetsmarknadserfarenhet. för detta.Deutbildning ochäven av ° förmögenhetsbegrep-llångsiktig förmågaindikatorer på attska genereravariablerna ensomses till-finansiellaingårpetsåledesstudie använderhumankapital. dennalinkomster, en s. ochfastighetergångar,s.

kapitalvaror,varaktigavariablerdetidsanvändningen ochförklaraförlivscykelansats somatt intedäremot pen-menmarginalskattf familjensefter netto-lönnettolön, dvs.ingår i modellen är Skuldersionsrättigheter.
ålder. Deochyrkeserfarenhetförmögenhet° utbildning, tre fråndragna.senare ärsamt
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variablerna användes alla för mäta produktivitetsskillnader i mark-att
nadsarbetet, dvs. i normal lön, medan enbart utbildning fåroch ålder

produktivitetsskillnader i aktiviteter.andrarepresentera
Preferensskillnader mellan människor fångaär och svåra medstora att
fåtal förklarande variabler. Det dock rimligtett är preferenser-att anta att
förändras livscykeln, vilketöver ytterligareär motiv medna ett att ta

Ävenåldersvariabeln. den sociala bakgrund från vilken kommer. och
utbildningden vi formargenomgått, våra preferenser för olika aktiviteter.

Något mått på social bakgrund intehar med, däremot, redansom
utbildningsvariabel.nämnts, en

Tidsanvändningen bestämms vilka familjeförhållandenäven leverav
under. Den lever tillsammans med människor,andra måste hänsyntasom
till dem och samverka med flerpersonshushålldem. I kan finnasdet

för arbetsdelning och utnyttjande stordriftsfördelarutrymme i hus-av
hållsarbetet, det kan också aktuellt utföra särskilt tidskrävan-attmen vara

aktiviteterde barn och uppfostran eller gamla sjukaatt ochsom ge omsorg
variablervård. De indikatoranvänt är på individen sambo-ären om

ende eller ej, antalet hushållsmedlemmar antalet ibarn olika åldrar.samt
variabelvalMot detta skulle möjligen kunna invända människorattman

själva bestämmer, delvis under inflytande ekonomiska förhållanden,av
de ska leva eller samboende och hur många barn de ska ha.om ensamma

Dessa variabler därförär endogena, dvs. beslutar samtidigt sinman om
Åframtida tidsanvändning sina familjeförhållanden.och andra sidanom

kan konstatera, den gång fött barn till världen, kan inteattman som en
detta ogjort,göra och beslut samboende i regelär något endastom som

med svårighet ändras. familjeförhållandenaDå dessutom i hög grad påver-
kar familjens tidsanvändning, har valt betinga på dessa variabler.att
Med analog argumentering har tagitäven med variabler, som anger
vilken bostad hushållet har eget hem eller ej,typ bostadsytan,samtav

för förklara vissa aktiviteter, variablersamt att hushållet harsom anger om
fritidshus, bil eller båt.

regelI har alla dessa variabler både för förklaraanvänts sannolikhe-att
för aktivitet ska utföras tidsåtgångenoch förutsättningten att underen att

den utförs. Sannolikheten har dessutom förklarats med variabler som
ochsäsong veckodag. Exakt vilka variablerrepresenterar föranväntssom

respektive aktivitet finns redovisat i Flood Klevmarken 1989.
tidsåtgången förDå alla aktiviteter under dygn måste till 24ett summera

timmar tidsåtgångenär i olikade aktiviteterna inte oberoende. Väljer man
använda tid för ändamål måste minskaatt tidsåtgångenett förmer man

andra ändamål. Detta leder till modellens alla relationer för alla aktivi-att
borde skattas tillsammans så hänsynteter kan till detta beroende.att tas

aktiviteterDå antalet relativtär har intedet varit praktiskt möjligt. Istort
stället har valt införa beroendet mellan tidsåtgången i olikaatt aktivite-

på sätt. För många människor förvärvsarbeteter ett ärannat priorite-en
aktivitetrad efter vilken andra aktiviteter får sig. Vi har därföranpassa

antagit hushållen först bestämmer hur mycket förvärvsarbetaatt de ska
därefteroch hur fördelade ska återstoden tiden på andra aktiviteter.av

Tidsåtgången för förvärvsarbete ingår därför förklarande variabel isom
relationerna for de Övriga aktiviteterna.
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Förväntade effekten tidsanvändningenDen på marginell föränd-av en
ring i förklarande variabel ikan delas två komponenter, delsen upp
effekten sannolikheten utförapå aktiviteten effektenoch dels tidsåt-påatt
gången aktiviteten utförs. Som exempel vilken effektnär kanett se en
reallönehöjning för tid ihar på den de genomsnitt förmän använder
underhåll och reparation. Lönehöjningen medför enligt de skattningar

dels,fått den frekvens vilken aktiviteten utförsmed och antalet mänatt
utför den minskar, dels de faktiskt utförmän reparations- ochattsom som

minskarunderhållsarbete antalet timmar förvecka detta ändamål. Avper
totaleffekten genomsnittligapå den tidsanvändningen sigbelöper i detta
fall 30% förstapå den komponenten 70%och på den andra. I detca
följande huvudsakligenkommer studera och kommentera denatt ge-
nomsnittliga marginella totaleffekten respektive förklarande variabelav
och endast i undantagsfall uppdelningen ikommentera de två komponen-
terna.

empirisk tidsanvändningEn analys hushållensav

figur ökning tidenI l5 åskådliggörs hur i ñrvärvsarbete timmemed len av
förändrar genomsnittliga tidsanvändningenvecka den i de övrigaper

huvudgrupperna aktiviteter. De staplarna och demän gråsvartaav avser
kvinnor. förvärvsarbetarDe timme vecka har 0,4som en mer per ca
timmar fritid timmar förkortare och 0,2 mindre tid vila, personligsömn,
hygien måltider. figuren aktivitetoch I denna endast benämnd "Vila".är
Män och kvinnor lika i dessa avseenden. Förvärvsarbetande kvinnorär
drar däremot tiden ipå hushållsarbete ochän männen, männenner mer
drar tiden ipå underhålls- reparationsarbete, mins-och dvs.merner man
kar tidsåtgången i aktivitet förhållandevisden tidägnar mycket åt.man
Figur 16 visar vilka effekterna blir förvärvsarbete olikaökat på deettav
delaktiviteterna inom hushållsarbetet för-och på barnomsorgen. Ett ökat

medför kvinnor framförvärvsarbete både och allt kvinnor,män,att men
drar tid för matlagningpå den användes och städning, medanner som
effekterna på diskning, tvättning och barnomsorg små.är

finner från figur nöjePå motsvarande 17 inom och rekreationsätt att
främstdet tid för förär med och bekanta och TV ochvännersamvaro

radio minskar. Skillnaden mellan könen små.ärsom
timlönen,"Figur l8 visar ökning sänkningeller motsvarandeatt en av

marginalskatten, har kraftig negativ effektmycket på utbudetav en av
arbetskraft inga effektersmå eller övriga aktiviteter. Medpåmen reserva-
tion för den finns i skattningar, visarosäkerhet våra de med ° Klevmar-Floodatt Sesom en

appendix1989ken ta-ökningkronas timlönen efter kvinnorskatt, reducerar både ochmänav A10.bellden faktiskt arbetade tiden 0,4 timmarmed vecka. Dånärmare per individer,deFör som
i fleragenomsnitt arbetar timmar vecka och har högremännen lön än hararbete,inte har ettper en

uppskattning derasavkvinnorna, medför till löneelasticiteter,dessa resultat översatta löne-att "reservationslön"s.elasticiteten för för kvinnor-0,23 och -O,38.män är Dessa resultat minstadendvs.använts,
vilken skulletill deavviker från erhållits i studier. Vanligen får lönvad andra småsom man för-sigtänkakunna attpositiva insignifikanta elasticiteter för och något positivamän störremen vidareSevärvsarbeta.

elasticiteter för kvinnor. Visserligen finns det viss osäkerhet i våra 6avsnitten
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skattningar, den inteär ändå vi förkastastörre än kan hypotesenattmen
positiva elasticiteter. En uppdelning den effektentotala på mark-om av

nadsarbetet i de två komponenterna visar, för del effekter-männens äratt
reducering förvärvsfrekvensen och neddragningna av en av av en av

antalet timmar vecka ungefär lika medan den minskade för-stora,per
värvsfrekvensen för 75% totaleffekten för kvinnorna. Dessasvarar ca av
resultat kommer diskuteras utförligare i avsnittatt

Skillnader i nettoförmögenhet har regel inga signifikanta effekter påsom
tidsanvändningen. i förmögnaUndantag är hushåll använder kvinnor-att

förhållandevis mycket tid tidningar,åt läsa tidskrifter och böcker,attna
medan förgäller männen. Förmögna sitter intemän heller såmotsatsen

framförlänge TV:n. I stället sig förvärvsarbete.ägnar de åt Detta resultat
strider konventionellt ekonomiskt tänkande Enligt denna bordemot ar-
betsinsatsen minska och tiden för nöje rekreationoch öka med ökad
förmögenhet. förklaringEn tänkbar till det fåttresultat förmögnaär att

vanligen intressantahar arbeten de tycker roligt utföra.är attpersoner som
använder därför relativtDe lång tid förvärvsarbete.åt

Ålderskillnader för förklaringenbetyder ganska mycket skillnaderna iav
19.tidsanvändning, vilket framgår figur Datamaterialet indelats iharav

fyra ålderklasser och staplarna tidsåtgångenhur mycket i respektiveanger
åldersklass skiljer sig från tidsåtgången för de äldsta. När det gäller för-
värvsarbete jämförelsenormen tidsåtgångenär i åldersklassen 45-65 år,
då de 65 vanligen inteär över år arbetar. förDen stapelvänstrasom
respektive aktivitet i figurenoch kön gäller de den andra stapelnyngsta,
från åldersklassen 31 -45 år och den tredjevänster 46-65 år.

De betydligt mindreär över 45 år arbetar än de är Försom som yngre.
skillnaden dock inte signifikant,män är då det svårt särskilja effekterär att

åldersskillnader från effekter skillnader i erfarenhet. Om yrkeserfa-av av
renhet inte förklarandemed variabel skillnadenskulle mellantogs som en
dem är än 45 år och dem äldre bliär så 9- 10storsom yngre som som
timmar Samvariationenvecka. mellan yrkeserfarenhetålder och ärper
inte lika stark för kvinnor varför det lättare effekterna förär att separera

jämförelsedem. I mellan kvinnor likatvå med lång yrkeserfarenhet,en
finner betydligtden arbetar Sambandet mellan yrkeserfa-att yngre mer.

tid visarrenhet och arbetad arbetstiden iökar avtagande taktatt men en
med ökande erfarenhet. Arbetsinsatsen i hushållet betydligt mindreär

kvinnorbland bland äldre skillnadernaän medan mellan ochunga yngre
äldre liten.män är

Unga ungefär lika tidmän använder mycket tillgamla män sömn,som
vila personligoch hygien, medan medelålders har 3-4 timmarmän korta-

vila. Bland kvinnorna det de förär använder tid dettamestre unga som
ändamål och kvinnor i minst.medelåldern Skillnaden timmarövre 4- 5är

vecka.per
Åldersberoendet i TV-tittandet ungefär fördetsamma kvin-är ochmän

Pensionärer tittar TV minst.på och de Tiden formest yngstanor. samvaro
uppvisarmed andra det omvända åldersberoendet. De umgås 5 7yngsta -Z figuren har endastI timmar vecka med och pensionärernavänner bekanta vadän gör.mer peraktiviteter medmedtagits Utbildning variabel klassindelats följandeär på Tillsätt: korten somsig-effekt, ärnågon som utbildning folkskola,räknas realskola tilloch grundskola, medellång räk-frånnifikant skild noll.
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tilleller motsvarande och långyrkesutbildning och studentexamennas
högskoleutbildning utbildningochutbildning utöverräknas stu-annan

tidsanvändningen blandi figur 20 visar hurStaplarnadentexamen. perso-
utbildningstapeln och medellångutbildning denmed kort vänstraner

tidsanvändningen medskiljer sig från blandhögra stapelnden personer
utbildning,nollinjen. Vi finner de, har kortutbildninglång att som

övriga. Effektentimmar mindre i marknadsarbete är3-5 änanvänder
praktiskt ingenför detför kvinnor Däremot ärän män.något större taget

utbildning.medellång och lång Ju kortaremedskillnad mellan personer
i hushållsarbetetid använder honutbildning kvinnan har desto me-mer

ifor beteendeutbildning inte betyder någotskillnader i männensdan
relativt väl medkvinnorna dessa resultatFör stämmerhushållsarbetet.

hjälp ekonomisk teori. Outbildade kvin-förutsäga medskullevad avman
inte tycks gällarelativ fördel i hushållsarbetet, medan dettaharnor en

utbildning destoövriga resultat kan längreBlandmän. notera att
ungefärpersonlig hygien. har likatid for vila och Mänmindre användes

kvin-skillnader mellanutbildning, medan detfritid ärlång storaoavsett
utbildning 4-6utbildning. Kvinnor harmed långmed kort och långnor

förefallerövriga kvinnor. såledesfritid Dettimmar längre än som om
produktivitet i marknadsarbetetkvinnor inte bara har högvälutbildade

nöjenfår tid för ochi hushållsarbetet så de överäven attutan mer
i specialiserade aktivite-tidsanvändningenrekreation. Undersöker mer

utbildning använderoch kvinnor med långfinner både mänattter ca
utbildning.har kortbarnomsorg detimme vecka åt än3/4 som enpermer

utbildningsaktiviteterungefär lika tid åtmycketanvänder ocksåDe mer
inteutbildning. de påkort Däremotde haroch de läser än sersom enmer

timmar kortare vecka.TV-tittande 3lika länge. Deras ärTV perca
Hushållets sammansättning har för tidsanvändning-också betydelsestor

kvinnor förvärvsarbetarEnsamstående i genomsnitt timmar7en. mer per
förvärvsarbetevecka samboende. Ensamstående skiljer sig inteän mäns

signifikant från de samboendes, däremot använder de timmar4 änca mer
forsamboende hushållsarbete. Såväl kvinnorensamstående mänsom

tittar mindre på TV samboende. Skillnaden timmar förän 4,5 ochär män
2 timmar för kvinnor.

familjer med kvinnan sitt för-I små barn reducerar både och mannen
varjevärvsarbete. För barn i åldern 0-3 år minskar kvinnan i genomsnitt

sitt förvärvsarbete 12 timmar sittmed och med 6,5 timmar,mannen se
21.figur kvinnans effekten till jobbar färreFör del beror 60 på honatt

från förvärvsarbeteveckor eller helt avstår till 40%och hon reduceraratt
timmar siffrorantalet vecka. För 80% ochmännen är motsvarandeper

%.20 blir mindre blir totaleffekterna.Ju äldre barnen desto Antalet barn
effekterhar inga på den tid förgår åt hushållsarbete. Totalastora som

antalet hushållsmedlemmar ingår också i i princip fångamodellen och ska3 varje aktivitetFör och
effekterna jfrhushållets storlek, nedan. påverkarDäremot detkön den vänstra upp avavser

förändringen istapeln naturligtvis tid för varjeden användes barnomsorg. För barn i åldernsomtidsanvändning barnper 0-3 kvinnan i genomsnitt timmar för aktivår använder 4 veckaperi 0-3 föl-åldern år. De
jande staplarna 2,5. ibarnomsorg och För barn åldern 4-7 år motsvarandeäravser mannen

ibarn åldrarna 4- 7 år, uppgifter 2,5 respektive timmar för i1,5 vecka och barn åldrarna 8-per8- 12år respektive 13-
för12 år omkring timme kvinnor.både ochmän18år. en
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fler demindre barnindikerarPunktskattningarna även mänatt sover
för vila ochtidanvänder sömn,kvinnor med små barnhar och att mer

effektenendast denövriga kvinnor. Det dockpersonlig hygien ärän senare
barnföräldrar mind-harindikerar ocksåsignifikant. Resultatenär attsom

signifikant, dock medeffektenheller denövriga inte ärfritid än menre
övriga. tidmindre Denläsermed små barn änför Föräldrarundantag att
mindre krävan-uppfattasTV-tittande, kanföravsättes som ensomsom

inte.däremotfritidssyssla, påverkasde
förstandardiseratvisedanför hushållets storlek,utslagstarkaNågra att

inte.tidsanvändingen finner vipåverkaskullei olika åldrar,antalet barn
förvärvs-kvinnorochindikation på både mänvissdockResultaten attger

förtidkvinnor använderi små,i hushåll änarbetar attstora mermer
hygien mindreför vila ochtid sömn,ochhushållsarbete menmermannen

bekanta.ochtid för med vännersamvaro
deförvärvsarbetari änbor hemkvinnorochBåde män eget mersom

skillnadfråga sådetdel äri bostad. Förbor hyrd storom enmannenssom
för bostadenDå låneräntomatimmar vecka.omkring 6 varpersom

självdeklarationen 1984 och dåvidarbetsinkomsternaavdragsgilla mot
och dåmarginalskatten, det lönsamt,den högstai regel hade varmannen

för med ökatkostnadernafinansiera räntornaförsärskilt attmannen,
intekvinnan barai använderbor hemförvärvsarbete. hushållI egetsom

särskilt för matlag-for hushållsarbete,för förvärvsarbete äventid utanmer
kvinnorhushåll. Både ochi mänandraning, städar änmedan männen mer

reparation, deunderhåll ochmeri medtimmar veckanarbetar ett menpar
i hyrd bostad.bormindre deoch läser änmindre på TV somser

användafritidshus, bil och båt skasig de harförväntakanMan att som
kapitalva-inte har dessareparationer deför äntid underhåll och sommer
effektensignifikanta ärden endainte detta,Resultaten motsäger menror.

förtimmar veckaomkring 2bilägare, använderärmän,att mer persom
bilägare.ickedetta ändamål än

framgår figur i vilkentidsanvändningen 22iregionala skilladernaDe av
jämföresNorrland och Värmland medtidsanvändningen i skogslänen

ii övriga län. stapelni och Dentidsanvändningen storstadslänen vänstra
övriga Diagrammetden län.varje stapelpar storstadslänen och högraavser

avvikertidsanvändningen i regionerdessa bådavisar således hur mycket
regionala skillnaderfunnit signifikantafrån Vi inte någraskogslänens. har

utbildning. aktiviteterför och Dessai tid användes barnomsorgden som
figuren.därför inte tagits ihar med

skillnaderna finner i marknadsarbete. I skogs-regionalaDe största
i i delartimmar mindre veckan andra7-9 änlänen arbetar män av

timmar mindre.kvinnor omkringSverige och tre
för ikvinnorna mindre tid hushållsarbeteanvänder änstorstädernaI

för matlagning diskningframför tiden och äralltskogslänen. Det är som
signifikantafinner vi ingaBeträffande hushållsarbetekortare. männens

omkring timmari använder 2regionerna. skogslänskillnader mellan Män
hygien i övrigavila, måltider personligför och änmindre vecka sömn,per

kvinnor iskillnader i avseende mellanfinner vi inga dettalän. Däremot
kvinnor tid förbåde ocholika regioner. storstäderna använderI män mer

Skillnaden omkringi övriga regionerna.inköp de ärvad de görän en
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tid i skogslänenmindreReparationer och underhålltimme vecka. tarper
ifinnerregionala skillnaderna männensStorai övriga områden.än

inte till skogs-höri områdenstorstäderna och defritidsaktiviteter. l som
ifritid veckamindre äntimmar3 och 4mellanlänen har perman

använderframför allttroligen påSkillnaden berorskogslänen. att merman
Sverige.i övrigai skogslänen äninklusive semesterresorförtid resor

signifikantainte någradet ärövriga resultat kanBland notera attman
påtittarsportaktiviteter.för Däremotskillnader i tidregionala man mer

omkring och halvskillnadeni övriga landet, ärTV i storstäderna än enen
iKvinnorskogslänen. storstä-ochstorstädernatimme vecka mellanper

mindreumgås degenomsnittligt. ställetlläser också något änderna mer
tid förmindreförmodligenanvänder ävenmänniskor och deandramed

hobbies.
förhållande-såledeskaraktäriserasi storstädernaTidsanvändningen av
med andra,tid for fritidsresor och umgängelitehushållsarbete,vis lite

underhållsarbete,reparations- ochvila, inköp ochTV,mycket me-samt
karaktäriserar skogslänen.dan motsatsen



Väüät%
.Ifff.å3ik32á asiat,-



135

arbetskraftUtbudet6 av

substitutionseffekterna löne-ochInkomst- enav
förändring efter skatt

uppdelad påtidsanvändningenavsnittet studeradeföregåendeI det
tid använtspå denkoncentreraflera aktiviteter, kommerhär att somoss

förklara vadförsöktstudieråtskilliga hartill förvärvsarbete. I att somman
finns iÖversikter bl. Pen-Utmärktaarbetar.myckethurbestämmer a.

Blomqvist1983 ochKillingsworth1985,1986, Hausmancavel
varit analyserastudierflera harhuvudsyfte dessamed1985. attEtt av

dvs. le-i marginalskattesatsen,förändringararbetstiden påverkashur av
mindreellertill arbetarmarginalskattensänkningder att meraven

marginalskatten tvâsänkningtidigare harSom redan nämnts aven
lnkomsteffektensubstitutionseñekt.inkomsteffekt ocheffekter, sk enen

efter skatt,marginalskattesänkning inkomstenökar attinnebär utanatt en
Substitutions-fritid.därför råd medVi harbehöver arbeta mermer.man

alternativai denblir relativt dyrare,fritideneffekten innebär settatt
motive-ersättning, vilket kanfår högrearbetetidsanvändningen man en

substitutionseffektenInkomsteffekten ocharbeta enavatt mer.ra oss
ekonomiskavarandra och densåledesmarginalskattesänkning motverkar

därför inettoetfekten. högstaDet ärförutsägelserteorin inga klarahar om
marginal-nettoeffekternastudierempiriskaintressant göragrad att avav

arbetsutbudet.skatteförändringar på
i olikatvåstudierna arbetsutbudetin1983 delarKillingsworth av

genomfördesstudier, dessaförsta generationenskallas denEngrupper.
genomgåenderelativt enkla metoder. Ett1970-talen med1960 ochunder

nettoeffekterfanninte någrastudierfrån dessaresultat att avmanvar
arbetstid medan däremotefter skatt påi männensförändringar lönen

höjdes.efter skattnågot lönentroligen skulle ökaarbetstidkvinnans om
modell-kännetecknadesstudiergenerationensandraDen av en mersom

posi-relativt starkadäremotrepresentation skattesystemet,mässig gavav
framförallt HausmanJerryför USA harnettoeffekter lmän.tiva även

höjningarförhållandevisblikanvisat det1981Hausman storaatt av
marginalskattesänkninglönehöjning ellergrundarbetsutbudet på enav en

fram tillkommitBlomqvist 1983BlomqvistSverige Söreni haroch
fl. 1989,genomförd studie MaCurdynyligenliknande resultat. I m.aven

metodologiskaframförifrågasatts, allt påresultatemellertid dessahar
grunder.

diskussionFör en avresultatdetaljerat studera debakgrund kanMed detta nu mersom frågordessa Ekono-sekänslighet för löne-beträffande arbetsutbudetserhållitvi här har misk Debatt 1990.lsom nr



136

respektive marginalskatteförändringar. avsnitt framgårAv 5 ökningatt en
den marginallönen, dvs. lönen efter marginalskatt, medför mins-av s.

kad arbetstid för både män och kvinnor. höjningEn marginallönen medav
medför sänkning arbetstid med 0.23procenten procenten av mannens

och kvinnans med 0.38 En sänkning marginalskatten denprocent.av av av
storleksordning diskuterats i inkomstskatteutredningen skulle såledessom
medföra kraftigt minskad arbetstid. finnsDet dock skäl skep-en att vara
tisk till detta framförresultat, allt beträffande kvinnorna. flestaI de andra
studier funnithar positiv effekt kvinnornaspå arbetsutbud. Dåman en
kvinnorna i utsträckning arbetar deltid borde det kvinnorna,stor vara som
har den potentialen förstörsta ökat utbud arbetstimmar. delsyfteEttett av

avsnitt därförmed detta är närmare studera hur robusta de resultatatt är
presenterade i avsnittsom

tabellerna jämförsI 7- 10 resultatet flertal olika versioner denettav av
förmodell arbetsutbudet användes i föregåendedet avsnittet. tabellIsom

7 de marginella effekterna från i förhållande till avsnitt 4 någotges en mer
modellspecifikation.generell

För männen är resultatet praktiskt identiskt med det,taget som
tidigare diskuterat,har skiljermedan det sig förnågot kvinnorna,åt dock

beträffandeinte effekten marginallöneförändring. De skillna-störstaav en
derna erhålles i förstället ålderseffekten. Enligt de resultaten skullenya
kvinnor i åldern 18 30 år arbeta 19 timmar vecka i förstället 16mer per-
timmar än åldersgruppen 46-65. Kvinnor med barn i denmer yngsta
åldersgruppen skulle arbeta timmar mindrenästan 15 vecka och barn,per

föri stället 12 timmar mindre enligt det tidigare resultatet.
5 Den Double Hurd-s. traditionellaI studier arbetsutbudet ingår arbetsfri inkomstav som enmodellen, appendixse förklaringsvariabel. När denna imed finnervår model vi den hartas att" Pågrund enav progres-
siviteten i inkomstskat- stark negativ effekt på arbetsutbudet, tabell Vi dock det ärattse anserbudgetvillkoretärten tveksamt den variabeln bör ingå Förklaringsvariabel i den modellom somicke linjärt. försökett

diskuteras här. Ett problem med denna variabel det kausalaär attbeakta somdetta haratt
även skattat imodell sambandet åtminstonde delvis deten är dvs. vissa transfereringarmotsatta,vilken lönen ingår netto betalas till dem inte kan arbeta väljereller inte Sålundaut göra det.attsombådeefter marginalskatt

får studielån,studenter arbetslösa arbetslöshetsunderstöd sjuka sjuk-efter ochoch genomsnitts-
skatt. Resultaten redovi- penning. därför inte förvånandeDet är erhållit så starkatt en passi Flood Klevmar-sas negativ effekt. Om med arbetsfri inkomst eller påverkar dock intetarken 1989 appendix ta-

effekten lönevariabeln.bell 39. De skattade den skattadeA av
marginaleffekterna av en
förändring efteri lön
marginalskatt blev -O.49

1.22föroch män re-- Två sätt arbetad tidmätaattspektive kvinnor. Mot-
svaranderesultat av en En intressantare förklaring till har erhållitförändring i lön efter resultatatt ovanliga,ärsom
genomsnittsskatt blev kan använder ovanliga data. Såvittatt har aldrig tidsanvänd-vara vet16respektive0.82 med ningsdata tidigareanvänts vid arbetsutbudsstudier. I HUS-projektet harstandardavvikelser på ca

information0.15. innebärDetta arbetstidenså samlats in på helt olikaatt två förstasätt. För detom
längemarginalskatteför- frågathar respondenterna deras genomsnittliga arbetstid veckaom perändringen är större än föroch det andra har individer intervjuats sin tidsanvändningförändringen i samma omgenom-
snittsskatt även den- under föregående dag. Dessager två metoder mycket olika resultat. Igerminskningmodelna en tidsanvändningsstudien får betydligt variation i arbetstiden iän demerarbetsutbudet vidav en traditionella intervjuerna. fråganDenskattesänkning. önskar besvara, huruvidaärnu
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Tabell Skattade marginalelfekter på från7 arbetsutbudet Double Hurdle modellen
KvinnorMän

Variabel Total Standard Effekt Effektpå Total Standard på
marginell fel arbetstid/ felmarginell arbetstid/
effekt total effekt effekt effekttotal

Marginallön -O.3695 0.0850 0.4720 0.4l7O 0.0755 0.224O-Förmögenhet 0.6969 0.2929 0.4248 0.2376 0.23l0 0.8753-Civilstånd 2.9144 3.2692 0.2088 8.7713 2.5278 0.l322
Ålder 18- 30 62111 5.3931 1.0492 19.2459 2.8001 0.3097
Ålder 31- 45 5.1029 32196 0.5427 5.9021 2.0564 04500
Utbildning låg -28261 2.7256 -01337 6.4785 2.0893 05532-Utbildning 0.8146 2.6761medel -0.4779 0.5868 2.1675 10473-Barn 0-3 år -6.5976 2.7284 01847 -14.7279 22829 0.3124
Barn 4-7 -2.8144år 2.449O 0.0l00 4.8880 19090 02027-8- 12Barn år -3.6992 2.3099 -0.l948 3.4256 l.8023 0.6388-Barn 12- 18 0.3968 2.3664år 4.0793 4.8957 l.8531 0.383l-Husägare 6.2511 2.1729 0.l850 52092 1.8015 -0.3462
Hushállsstorlek 2.3458 1.6485 0.0457 4.7377 1.3277 0.1353
Storstadslän 68699 2.4245 04653 3.6597 1.9833 0.7394
Ovriga län 9.5277 2.1197 0.3218 3.3818 1.7462 0.3307
Yrkeserfarenhet 0.6398 0.4358 0.3974 2.3647 02734 0.3229
Erfarenh. kvadr. -0.0162 00073 02503 00491 00064 03228-

Tabell 8 Skattade marginalelfekter på frånarbetsutbudet Double Hurdle inklusive variabelnmodellen, arbetsfri
inkomst

KvinnorMän
Variabel Total Standard Effekt Effektpå Total Standard på

marginell fel arbetstid/ marginell fel arbetstid/
effekt effekt effekt effekttotal total

Marginallön -03517 00825 04964 03774 00781 02764-Förmögenhet 06902 02912 0.4219 02261 02357 09912-Civilstånd 2.5422 3.l958 02389 7.8863 2.5943 01747
Ålder 18-30 4.4576 52768 1.4530 l4.1536 2.9276 04263
Ålder 31-45 3.8406 3.1593 07205 3.5131 2.1207 07364
Utbildning låg 12318 2.6699 -0.3779 4.7344 2.1383 07594- -Utbildning medel 1.0563 2.5928 -03651 09759 22070 -0.5479

3Barn 0- år 5.4726 2.6603 02080 100996 2.4204 04335- -Barn 4-7 -2.1827 2.3792år 00054 3.5919 1.9473 02854-Barn 8- 12år -3.2627 22511 -0.2351 3.l773 1.8223 07066-Barn 12-18 år 12088 22988 1.3878 42012 1.8807 04663-Husägare 5.0005 2.1462 02092 2.8670 1.8590 -05991
Hushållsstorlek 1.5204 1.6140 00906 3.5969 1.3504 0.1885
Storstadslän 6.4733 2.3685 04869 2.3609 2.0333 1.0880
Ovriga län 9.5277 2.0754 03205 2.0999 1.790l 04956
Yrkeserfarenhet 05423 04257 04950 1.9487 02820 0.4118
Erfarenh. kvadr. -0.0l29 00075 02990 00406 00066 0.4118-Arbetsfri inkomst -4.6265 08672 01123 3.815l 08584 01995-
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på Intervjudata för arbetstidTabell 9 Skattademarginaleffelrter arbetsutbudet. normal
KvinnorMän

Effekt EffektVariabel Standard Total Standard påTotal på
marginell fel arbetstid/ marginell fel arbetstid/

effekt effekt effekteffekt total total

-0.4377 0.0483 0.6649 -0.6345 0.0455 0.5692Marginallön
l.66l70.2775 788 0.0337 -0.0640 0.1427Förmögenhet l

l.1658 l.78l9 0.6563 2.2506 l.6346 0.0422Civilstånd -Ålder 18- 30 3.6l29 3.3135 0.l0l0 l7.0672 l.7038 0.3307
Ålder 7.7854 1.2809 0.249831-45 4.1420 1.8951 O.1153
Utbildning -4.0323 l.7245 -0.0187 -9.0928 l.38l3 0.3592låg

-0.3533 5.92l0 0.3028Utbildning medel l.6228 l.72l2 l.4464--0-3 l.6447 -0.0577 -8.7l03 1.4404 0.1422år 1.7757Barn
1.2382 0.02524-7 l.3609 1.44l0 0.6607 -5.l069Barn år --0.l412 1.3317 -6.6765 -3.8749 1.2049 0.00078-12 årBarn

0.433812 18 -0.4148 1.3133 0.6767 -1.7790 1.2952Barn år- 4.3005 1.2158 0.4755 0.4920 l.10l2 3.2107Husägare
3.0095 0.19290.2028 0.8781 0.2797 0.9260l-lushållsstorlek

2.485l 1.4082 0.6166 0.4897 1.2284 2.7947Storstadslän
00145 1.079 3.1521Ovriga län 2.2075 1.2194 07870

Yrkeserfarenhet 06928 02693 03059 1.490 0.1607 03373
-0.0243 00038 02494Erfarenh. kvadr. -0.0150 00045 03396

arbetstidTidsanvändningsdataför faktiskpåmarginaleñekter arbetsutbudet.10 SkattadeTabell
KvinnorMän

EffektEffekt Total Standard påStandard påTotalVariabel
arbetstid/marginell felfel arbetstid/marginell

effekteffekt totaleffekteffekt total

0352502229 03840 00713-0.3266 00883Marginallön - 1.47880.1278 0215902618 0323306531Förmögenhet - 2.3668 0.145703185 6.87375.l583 2.9l83Civilstånd
Ålder 0346215.8054 2.66051.8396 4.7914 2.047318-30
Ålder 5.0925 1.9262 044422.8570 053024.471931-45

l.952O 04422101764 3.8538-0.2762 2.4302Utbildning låg - 0470606934 1.6513 2.02152.1389 2.3816Utbildning medel
03579-11.4804 2.15272.4357 02583-6.l8610-3 årBarn

3.7831 1.7836 0299002501-3.6995 2.18144-7 årBarn - 05954-0.0740 3.2421 1.67322.0552-4.20258- 12årBarn - 3.8954 1.7250 039572.1005 -0.4371-1.155712-18 årBarn - l.6971 075300.l0l0 2.69664.9281 1.9385Husägare
020744.0419 1.23421.4698 021 193.4088Hushállsstorlek
080362.55l9 l.85382.1652 036594.4185Storstadslän

Övriga 0447802884 2.7757 l.63828.0248 1.8910län
036971.8854 0259503868 -0.033002999Yrkeserfarenhet
0378000385 0006200368-00091 00061Erfarenh. kvadr. -
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arbets-utbudeteffekterna socioekonomiska variabler påskattadede avav
besvaraFörkraft vilken två mätmetoderna använts.beror på de attsomav

arbetstiden. Hittillsmodifiera harmått påfråga behöver vårtdenna
tillbringar sitttid individen såväl påarbetstiden definierats all densom

uppnåeventuellt extraarbete. Förhuvudsakliga påarbete attettsom
arbetstiden,definierarjämförbarhet med de två mäta,sätten att somnu

arbetet.huvudsakligatillbringasden tid, på detsom
arbetstiden framgårSkillnaderna mellan de två metoderna mätaatt av

visar26. Figur 24figurerna och 24 25 ochjämförelse mellan 23 attsamten
arbetstid i intervallet 37.5-42.555% rapporteradedrygt männen enav

tidsanvändningsstudien, i figurfrånresultattimmar/vecka. Motsvarande
exakt tim-40redovisade 43%12%. männen23, enbart Dessutomär av

tidsanvändnings-1°/0enligtintervjufrågan jämfört medenligtmar/vecka
genomsnittarbetstiden i 36framgår ärundersökningen. tabellAv ll att

timmar/vecka enligtintervjufrågan 31enligt och enbarttimmar/vecka
variationen framgår ocksåtidsanvändningsundersökningen. Skillnaden i

standardavvi-Intervjusvaren uppvisarspridningsmåtten i tabell 1 enav
tidsanvändningsdata.jämfört ungefär 23 imedkelse timmar/veckapå 15

för kvinnor visar något annorlunda möns-jämförelseMotsvarande ett
intervjudatakoncentration arbetstiden närVi finner inteter. avsamma

arbetstid i 40-timmarskvinnorna harCa 26användes. uppgett enav
30-timmars15% 20-timmars intervallet, 25 ochi ävenintervallet och ca

11°/0.nämligen respektive Tidsan-relativt 9intervallen andelhar storen
arbetstid ijämn fördelning kvinnornasvisar relativtvändningsdata aven

varje intervall andeltimmar/vecka, har påintervallet från 20 till 40hela en
intervjufrågan timmar/vecka ochGenomsnittstiden från 244-8%. är ca

20 timmar/vecka.från tidsanvändningsdata ca

Tabell ll Deskriptiv statistik
KvinnorMän

7 TidsanvändningsdataStandardVariabel Medel Medel Standard
in-avvikelse avvikelse erhållitsvärde värde har attgenom

tervjua individerna om
fö-tillbringat denarbetstid 36.06 16.03Normal 15.57 24.17 hur de

från kloc-Faktisk arbetstid 31.32 23.22 20.22 20.98 regåendedagen
Varjetill 24.00.Marginallön efter 22.71 24.55 9.05 0.00skatt 9.81 kan

utfrågats be-Nettoförmögenhet 3.38 individ100000 kr 4.06 3.33 4.08 har
slumpvisCivilstånd 0.11 0.32 0.13 0.33 träffande två

Ålder Ett vägt18-30 0.16 0.37 0.21 0.41 utvalda dagar.
Ålder sedanbe-31 0.43 0.49 0.43 0.49 medelvärde har45

tvâ in-Utbildning 0.50 0.50 dessalåg 0.50 0.53 räknats av
viktenUtbildning ärmedel 0.30 0.46 0.32 0.47 tervjudagar, där

intervjun0-3 0.17 0.38Barn år 0.41 0.15 2 avserenom
denBarn 4-7 år 0.22 0.49 0.33 0.49 och 5helg avserom
andra8- 12 0.30 0.29 0.56 Det sät-Barn år 0.57 vardag.en

arbetstidenBarn 13- 18år 0.33 0.62 0.34 0.61 mätatet att
följan-ställaHusägare 0.70 0.46 0.69 0.46 varithar att

många3.12 1.23 fråga: HurHushållsstorlek 5 1.31 del
veckaarbetarStorstadslän 0.29 0.46 0.30 0.46 timmar per

iOvriga 0.48 0.50 0.47 0.50 för närvarandelän du ge-
Yrkeserfarenhet nomsnitt ditt huvud-23.55 12.47 14.11 9.83 på

inklusivesakligaarbete
obetaldUppgifterna individer för vilka uppgifter ochde mellan 18-65 år har betaldAnm. bådeomavser

faktisk arbetstid. övertid.både och normal
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23 marknadsarbeteFigur Mannens
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till mindre for tidsanvänd-orsak det rapporterade medelvärdetEn äratt
relativt hög andel såväl kvinnor inteningsdata mänär att en av som

Enligt tidsanvändningsstudienalls. gäller detnågot arbeterapporterat
13%28% 44% kvinnorna, jämförtoch medmännennästan av caav

intervjuförfarandet. Jämförsrespektive enligt traditionella istäl-24 det
för visarmedelvärdena enbart dem rapporterade de arbetade,let attsom

tidsanvändningsstudien arbetstid försig något längre bådedet att ger en
intervjufrågorna genomsnittligtkvinnor vanligaoch de arbe-män än om

tid.tad
redovisat tid i tidsanvänd-till inte någon arbetadOrsaken så mångaatt

ningsstudien varitrespondent anställd så kan han haär även äratt om en
ledig just tidsanvändningsundersökningende två dagar täckte. Dettasom

lämpliga statistiskaemellertid med metoder. Ettproblem kan hanteras
variation i från intervjufrågan.allvarligare bristen på dataproblem är

fås från tidsan-iskillnaderna de dataväsentligt förståDet är att som
intervjuförfa-traditionelltjämfört medvändningsundersökningen ett mer

slumpmässigvisserligeninnehållerTidsanvändningsdatarande. va-mer
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Figur 24 lntervjudata
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riation, information.också För illustrera Fördelarna medattmen mer
dessa betrakta tilldata exempel de resultat visar hur Förekomstensom av
barn påverkar utbudet arbetskraft. Om genomsnittlig arbetstid användsav
i effekternaanalysen, kommer ha barn bli underskattade. Antagatt attav

sjuktbarn dag föräldrarnaär förvärvsar-när normalt skulleatt ettex. en
beta. förmodligenDå måste föräldrarna hemma den dagen.stannaen av
Om frågar föräldrarna deras arbetstid under normal arbetsvec-man om en
ka, då kan inte vänta de hänsyn till de någon gång då ochatt tar attoss
då förhemma sjuktvård barn. Om de emellertid intervjuadesstannat av

sin tidsanvändning den speciella dagen så skulle de mindreom rapportera
tid för marknadsarbete föroch tid vård bam.mer av

Estimationsresultaten har i tabellerna 9 och 10 för intervju-summerats
tidsanvändningsdata.data respektive Kolumn visar vilka förkla-deett

rande variablerna Kolumnerna femär. två och visar de totala marginella
effekterna definierats tidigare,så de motsvarande standardavvikelsersom

i kolumnerna och Slutligen redovisas i kolumnernapresenteras tre sex.
fyra sjuoch den andel marginella effektenden totala kan tillskrivasav som s estimeradeDe para-

förändring i arbetstiden förutsättningunder individen finnsarbetar.att presente-metrarnaen
appendix tillirade ettMarginallöneñekten estimeratshar med hög precision. Den ären nega- KlevmarkenFloodtiv och den skattade elasticiteten för ungefärmännen är .25 huroavsett 1989.-
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Figur 25 Kvinnans marknadsarbete
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Intervjudataarbetstiden har indikerarmätts. 66% den totalaatt ca av
effekten minskningberor på i antalet arbetade timmar, motsvarandeen

från tidsanvändningsdataresultat är enbart 22 °/o.För kvinnorna skiljer sig
resultatet något åt beroende på hur vi arbetstiden.mäter Den skattade
löneelasticiteten -0.42 för tidsanvändningsdataär och -0.64 för in-
tervjudata. Slutsatsen således vår negativaär skattning inte härrör sigatt
från användningen tidsanvändningsdata.av

Vi tidigarehar variableräven andra löner väsentliga föränsett att är att
förklara arbetskraft.utbudet därförDet kan intresse jämföraattav vara av
huruvida skattningarna för övriga variabler påverkas beroende på om
tidsanvändningsdata eller intervjudata används. variablerDe uppvi-som

skillnadernade förmögenhet,största är civilstånd, utbildning, hus-sar
regionhållsstorlek, och antalet barn.yngre

förmögenhetsökningEn tenderar öka arbetstid.männens Den skatta-att
elasticitetende till föruppgår 0.03 intervjudata och 0.08 för tidsan-ca

vändningsdata. huvudsakliga eñektenDen ökning iär sannolikhetenen
börja arbeta ökning iän antalet arbetade timmar, givetatt attsnarare en



143

Figur 26 intervjudata
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arbetar. teorin stridandeDetta resultat kan förklaras demot attman av
individer i exempelvisarbetar vårt urval, studenter och arbets-som som

förmögenhet.lösa har så Förmögenhetsvariabeln har ingen signifi-stor
effektkant kvinnornaspå arbetsutbud, hur arbetstiden Närmätts.oavsett

intervjudata kraftiga effekterså erhålls utbildninganvänts på arbetsut-av
budet. framgårAv tabell 9 med den lägsta utbildningenmän arbetar 4att
timmar mindre jämförtvecka med dem har den högsta utbild-per som
ningen, skattning för kvinnorna timmarmotsvarande 9 mindre.är Denna
effekten förklaras främst minskning i sannolikheten arbeta.attav en
Effekten civilstånd visar jämförtmönster med utbildnings-ett motsattav
variablen. intervjudata fåsNär används enbart effektersmå och tids-när
användningsdata kraftiga effekter.används så erhålls Ensamstånde män
eller kvinnor arbetar mellan 5-7 timmar vecka jämfört medmer per

Ävengifta/samboende. i falldetta beror detta huvudsakligen skillnaderpå
i sannolikheten Viarbeta. drar slutsatsen hushållstorleken haratt att en
viss positiv förbetydelse arbetsutbud då vi tidsanvänd-männens använt
ningsdata, finner ingen effekt. liknandeEtt resultat erhålles ävenannars
för regionens betydelse. bor iMän storstadsområde eller i övriga länsom
arbetar betydligt enligt tidsanvändningsdata, de iän bor gles-mer, som
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ef-gällerskillnader vadfinner intressantaSlutligen,byggdsområdena.
effekternegativastarkareregel erhållesarbetsutbudet. Ipåfekten bamav

förfr.används, detta gäller männen.tidsanvändningsdatanär a.

arbetsutbudpåverkarbarn även männensSmå

effektenmarginellatotalavi denfigurerna och 28 har27I summerat av
kvinnorna visar starkför påResultatenolika åldersgrupper.ibarn en

vihurbam, mätereffekt arbetstutbudetnegativ på oavsettav yngre
Kvinnorför barnen.skillnaden erhålles dearbetstiden. Den största yngsta

intervjudataenligtmindre veckatimmararbetar 9små barnmed perca
Effektematidsanvändningsdata.mindre enligttimmarjämfört med llca

betydligt beroende mätme-arbetstid ha barn ärpå att mer avmannens av
mindrebetydligttidsanvändningsdata med barnEnligt arbetar mäntoden.

elfekt blir äldre. EttbarnenSom denna närde bam. väntatän avtarutan
timmar mindre vecka.medför arbetar 6barn under 4 år att percamannen

mindre timma. DenFör 12 år något än lresultat barn överMotsvarande är

Figur 27 Betydelsen barn lör männensbenägenhet arbetaattav
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effekterTill delen dessasignifikant. äreffekten emellertid störstasista är
åldersgruppernade tvåminskningar i sannolikheten arbeta. För yngstaatt

sannolikheti minskad arbeta.effekten80% den totalabestår attenca av
genomsnittligt arbetadintervjufråganerhållits frånarbetstidenNär om

finnainte möjligt någraresultat. Dettid får helt ärså attett annat nu
åldersgruppen erhål-densignifikanta effekter överhuvudtaget. För yngsta

enligt tidsanvänd-alltsåpositiv effekt. Slutsatsentill ärles och med atten
arbetstid,effektnegativ påstarktningsdata små barnså har mannensen

intervjufrågafrån vanligenligteffekten liten datamycketmedan är omen
genomsnittligt tid.arbetad

visar tvekan myckettidsanvändningsdataResultaten med star-utan en
arbetskraft vadha barn äneffekt utbudkare på attavmannens av

resultatekonomiska litteraturen. Dettafinner i ärvanligen den ett som
tiden vifaktiska arbetardentidsanvändningsmetoden mäterföljer attav

Tidsanvändningsdatatiden.avtalsenliga normalaellerdenänsnarare
tidsanvändning,föräldrarnaseffekter barn påfångar haalla attavupp

vid sjukdom.för vårda barneninklusive tid går åtden attsom
förtill hushåll 1984ersättning svenskaofficiell statistik avseendeEnligt
förRiksförsäkringsverket 1986, så svarade männentillfällig vård barnav

Figur 28 Betydelsen ñrbarn kvinnors benägenhet arbetaattav
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ialltså44%, Männen hardet totala antalet dagar.del, ersattastor aven
vid sjuk-tillfälligautsträckning tagit den vården barnenhandstor avom

ersättningsreglerrelativtAnledningen till detta kan generösadom. vara
befattningar vanligeni sina har gradstörreoch kanske även männenatt av

kvinnorna.flexibilitet än
medför minskningYtterligare för resultat, små barnstöd vårt attett en

från Arbets-arbetstid, fås från nyligen presenterad rapportenmannensav
23 000 svenskar1988. Ett urvaltidskommitten, Pettersson nästanavse

arbetstider under utvald mätveckatillfrågades och barnomsorg enom
17% småstudie visar 16- medvintern 1987/88. männenDenna att av

åtminstone mätveckan.från någon gång underhemma arbetetbarn var
12%. i timmarför Uttrycktuppgift med äldre barnMotsvarande män var

ungefärmed barn arbetar 3-4innebär detta, småvecka mänattper
jämfört med äldre barn.timmar mindre med män

effektSammanfattningsvis, tycks ha avsevärd påsmå barn mannensen
effekter väsentligt denarbetstid, för upptäcka dessa det mätaär attattmen

arbetstiden. detta användafaktiska variationen i Ett ärsätt göraatt att en
för traditionell intervjutidsanvändningsundersökning istället omen mer

arbetstider.genomsnittliga
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Sammanfattning

kvin-ochskillnaderna mellan mänstraditionellavisar deresultatVåra att
betydligtKvinnor hari grad består.tidsanvändning högännu ennors

hushållsar-sysselsatta medtillarbetstid förlagd hemmen,sindelstörre av
förvärvsarbete använderförutom tillbarnavård, medan männenochbete

underhållsaktiviteter. Svenskareparations- ochtilltidrelativt mycket
irelativt normalavseendeframstår i dettatidsanvändninghushålls ensom

jämförelse.internationell
detvisar dockdatamaterialet åldersgrupperpå attNedbrytningen av

betydligtkvinnor arbetargenerationsskillnader. Yngrefinns betydande
kvinnorfunnitVi ocksåkvinnor. haräldreutanför atthemmet änmer
följerutbildning dekvinnor med långgradutbildning i högre änmed kort

hushållsarbetarmindre ochförvärvsarbetarkönsrollerna. Detraditionella
fler välutbildade kohortersigförvänta närsåledes kunnabörMan attmer.

iskillnadernaminskararbetsmarknaden såpåkvinnor kommer utav
välut-intressantocksåDettidsanvändning mellan könen. är attatt notera

arbetslivet deproduktivitet iinte har störrekvinnor bara utanbildade en
bilden husmoderngamlahushållsarbetet. Deniockså ha dettycks somav

försvinner således.familjeomsorgertidsin påhelalägger nästanner
arbetethushållsarbetet ochdeltagitvisserligen störreharMännen avaven

jämförelse använderinternationellitidigare, ochbarnenmed än svens-en
tilldetdettid i hushållet, ärförhållandevis mycketka trotsmän men

förarbetsinsats i hemmetsinminskatkvinnan attdelenstörsta egensom
itimmar arbetarAntaletförvärvsarbete.förutrymme mannenmer

förvärvsarbetar.kvinnanmycketlitet hurpåverkas myckethemmet av
varitminskat. harDethar såledeshushållsarbetettiden iDen totala

och kanskei hushållsarbetet har ökat,produktivitetendärförmöjligt att
hushålls-i tjänsterkvaliteten deminskadärför valtockså attatt somman

fritid.tjänsteroch ochförtill förmån köptaarbetet mervarorger
nämligen barnom-föräldervarjevadvisar också, attresultat vet,Våra

särskilt barnengäller det näraktivitet ochtidskrävandemycketär ensorg
föräldrarvälutbildadekonstaterakunnatVi har dessutomsmå. attär

föräldrar med kortaretid i änlängre barnomsorgnågotlägger enner
kvinnanvälutbildade,denförefaller såledesutbildning. Det ungasom om

hjälp sköta barnoch medförvärvsarbetaklarar både attatt mannensav
vi dra dessaför rekreation. Skulletidoch ändå över utoch hushåll

i tidsan-könsrollernasamhälle därsåledes på vägtrender är mot ett
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vändningen småningomså raderas finnsDet emellertid även resultatut.
finnskan tolkas så det bromsar på denna utvecklingatt ökadmotsom

jämnställdhet.
Även förvärvsfrekvensen bland kvinnorsvenska mycket högär så ärom

deltidsarbete betydligt vanligare i Sverige iän andra länder. Den potential
för kvinnligtökat förvärvsarbete finns således kvinnornaär över-attsom

till deltidgår längre eller heltidssysselsättningar. En viss utveckling i denna
riktning har också kunnat observeras under 1980-talet SOU 1989:53.
Möjligheterna dra ytterligare på hushållsarbetet, måltider,att sömnner

vilaoch dock begränsadeär och det inte självklartär hushållen föredraratt
utveckling.sådan skattningarVåra elfekterna lönehöjningen av av en

respektive marginalskattesänkning indikerar kvinnorna i ställetatten
väljer minska sin arbetstid än öka den.att När ekonominattsnarare
tillåter, föredrar således barn fritid framföroch lång arbetsdagman en
utanför hemmet. När det gäller den tid förbehövs barnensom omsorg om

visserligendetär så både kvinnormän och minskar sin arbets-attnumera
insats när barnen kvinnornasär små, minskning betydligtär större änmen
männens. Man kan spekuleraäven vadöver kommer hända medattsom
fruktsamheten. Om den under de åren observerade ökningensenaste av
fruktsamheten kommer bestående, och den kommeratt med-attvara om
föra flerbarnsfamiljerantalet ökar, kan tilldet ledaatt ökad arbetsspeci-en
alisering i hemmen. Vi har kunnat konstatera i familjer med mångaattnu
barn förvärvsarbetetstörre del kvinnantar och delstörremannen en av en

hemarbetet jämfört familjermed med endast eller två barn. Detettav
finns flerasåledes förhållanden kan bromsa utvecklingen ökadmotsom
likhet mellan kvinnorsmäns och tidsanvändning.

Förmodligen framtidakommer den skatte- och socialpolitiken haatt en
viss styrelTekt hushållens tidsanvändning.på fåttDe resultat gäller 1984

institutionellaoch speglar de förhållanden rådde då, exempelvis hursom
långa köerna till daghemmen vilka avgifter föräldrarna fickvar, som

förbetala ha sina ibarn barnomsorgen och vilka förmåner föräldraratt
och tillgodogörabarn kunde sig från socialförsäkringarna. studieEn på

urval hushåll ianvänts denna undersökning har visat attsamma av som
föräldrarnas efterfrågan intepå barnomsorg okänslig förär taxestrukturen
Gustafsson Stafford förändring1988. En i tillgången på barnomsorgs-
tjänster i föräldraavgifternaoch kan således påverka hur hushållen väljer

fördela sin tid förvärvsarbete,mellan barnomsorg och hemarbete.att l
studiedenna har vi intedock kunnat uppskatta hur mycket skillnader i

kommunala och i utbudet barnomsorgstjänster betyder för tidsal-taxor av
lokeringen.

Förutom de indirekta effekterna tidsanvändningenpå i hemmet och på
fritiden förändringar i lön ioch marginalskatt har via tiddensom som
allokeras till marknadsarbete, och därmed inte kan föranvändassom

aktiviteter,andra förändringarhar dessa relativt direkta effekter.små Den
direktaenda substitutionsetfekt kunnat observera är medatt personer
marginallönerhöga förhållandevisanvänder lite tid för underhålls- och

reparationsaktiviteter. rimligEn tolkning de köperär motsvarandeatt
tjänster i förstället dessa aktiviteter själva.göraatt
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Appendix: Modellbeskrivning

flera mind-tilltobit modellenvälbekantageneraliserade denCragg 1971
hurdlevanligen kallad doublealternativ. Ett dessa,restriktiva avre

skrivas,hurdle modellen kanavsnitt Doubleimodellen", har använts

y"axn/.+ua uwN0,a
dTXziB2+Vi 1Vi"N0|

,lomdT0annarsd,0
yTomd,lochy",0

,..i omd,0ochyT0,eller§/iO

y variabel motsvarandelatent, och ärobserverbar ellerickeär en
individenantingen arbetararbetstid. nollvariabel, dvs ärobserverade

Ävenanledning, observerats.har ärarbetstiden, någoneller enavom
arbetstidensannolikheten observeratsvariabel. bestämmerlatent Den att

d0, dvsbinära variabeln värdet 1för izte individen. Denden tar om
variabel kanVi dennaarbetstiden ochobserverats, antar attannarsom
variablernaspecifikation.Probit Dehjälpmodelleras med exogenaav en

koefficienterna och 5,.och de okändaoch avges av x., xz,
ochantagandet ärLoglikelihoodfunktionen har härletts under att u, v,

därförDenoberoende. av,ges

-§Ina1+§1nøy,-x,,/2./a+§1n1X2i/32+

21xnl./61xzal2ln;in -
summeringen de Rsummatecknet betecknar görs överunderDär att+

summatecknetpositivt och O undervärde påobservationerna med ett
observationerna med värdetåterståendesummering debetecknar över

fördelningsfunktionen.respektivefrekvensbetecknarnoll på ochøy,.
liknande modell, också den kanavsnitt1 5 har använt somen

fåstobit modellen. Denna modellgeneraliseringbetraktas somavsom en
Vi "nollorna"modellen".specialfall hurdledouble antar attett nuav

modellen" kan"double hurdleannorlunda Inågot sätt.på ettgenereras
olika Antingen hari princip tvåförklaras på sätt.förekomsten nollaenav

ingen arbetstid harföljaktligen korrektdetindividen inget arbete och är att
tidsanvändningsin-dagar dåarbetade han deeller ocksåuppgetts, men

avsnitt skiljer vi inte påi 5modelltervjun gjordes. I den använtssom
skrivas,Modellen kantill arbeta.olika orsakerdessa två att nu
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YTX1iBi+ui UiNNwMJ
diX2iB2+Vi ViN0l

dT0dil diO 3om annars
y dilom
0 omdi0

Loglikelihoodfunktionen ges nu av,

-%1n02+§1f1øi-XiiB|/U)+§ln1 1X2i/32+

§1" 1 $X2i/32 4"
Som vanligt, för modeller det här slaget, så har de estimerade koeñici-av

ingen naturlig tolkning. För erhålla tolkningsbara resultatenterna såatt
har beräknat marginella effekter, dvs öEy,/öx.,k. Där k betecknar den

variablen ikzte förväntadevektom. Det värdet definieratärx., av som
0Ey,|y,Py, O. För double wrdle modellen dettages av,

Eya dxii,3i/ølxzalzxiilfi 5

föroch den andra generaliserade tobit modellen av,

Mxzilizlxiab.Eya 6

marginella effekten förDen double hurdle modellen är,

ÖEOG
åøX2i/32B2k ®XiiB1X|iI3iÖXi

Nzi/zmik øxliBl/øxliBl CNXiiBi/U+ 7i

och för den andra modellen,

ÖEQ/i 5øX2i.32B2kX1iI3i+ cNxzi/zmikÖXiik 8

Där ö0 kzte variablenden inte ingår i 6ärom exogena xzi, annars
MoffitMcDonald 1980 visade för tobit modellen, kan den totalaatt

marginella effekten dekomponeras i två delar.

ÖEYi|YiÖEQG ÖPOG 0 Oyly 0+E Pya 0 9i iaÖxnk ÖXiik Öxiik

förstaDen på högersidan visar förändringen i sannolikhetentermen att
arbetstiden noll, med förväntadeär större än vägt det givetvärdet attav

positivt.det visar förändringenär Den andra förväntadei dettermen
betingatvärdet positivt, sannolikhetenär vägt med fåatt attav av av

observation noll.är störreen som
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Inledning1

ekonomiskt vid sjukdom, arbetsskada, in-Socialförsäkringarna skyddger
finns för-validitet, ålderdom, arbetslöshet Därutöver avtalsbundnam.m.

individuella privata offentliga.säkringar och kompletterar desom
lika i olika försäkringssystemen. Så har detFormellt behandlas alla de
Till i folkpen-emellertid inte alltid varit. exempel reglerna 1913 årsvar

kvinnor. kvinnorsionsreform olika för och På grund levdemän attav
invaliditetsfrekvens fick mindre belopplängre och hade högre de änett

avskaffades 1935.Dessa könsreglermännen.
praktikenikvinnor idag regler kanTrots och mötermänatt samma

forsäkringsförmåner skilja sig från finns flerakvinnornas Detmännens.
skäl till detta:

varför ersättningarKvinnor i genomsnittl har lägre löner mänän som
för kvinnor.inkomstrelaterade lägreär är

2 Kvinnornas arbetsmarknadsbeteende annorlundaär än männens.
organi-väljer deltidsarbete, hur många år arbetar,Om hel- ellerman man

branschtillhörighet faktorersations- exempel på påver-och ärm. m. som
sig olika.kvinnor beterkar ersättningen och där ochmän

förersättning från försäkringarna olika3 Sannolikheten kanatt vara
och kvinnor.män

ändringar i konstruktionen kanFörsäkringarnas konstruktion liksom
olika för kvinnor.därför, de generella, konsekvenser män ochäratttrots

offentligastudie jag och de avtalsbestämda1 denna analyserar delar deav
ekonomiska för kvinnor.försäkringssystemens betydelse och Imän ett

för iavsnitt jämför jag i kvinnorinledande medelpoängen ATP män och
pensionsförmánerolika intjänade i ATP och hurkohorter, antal är stora

tjänat in.kvinnor i olika kohorter harochmänsom
Även får pension frånkvinnorna lägre ATP så kan derasän männenom

förhållande till högre och i denATP i deras löner än männensvara
för avsnittmeningen fördelaktigare för kvinnor 3 beräknarän män. Ivara

pensionsförmåner för kvinnorjag intjänade ochvärdet års mänett respav
jämför Pensionsförmånerna delsutbetalade lönen.det med den kontant är

följande avsnitt diskuterarATP, avtalsbestämda ITP och STP. l 4dels de
framtida situa-jag effekter och kvinnorsdels nuvarande reglers på mäns

avsnitt jagtion, effekterna olika regeländringar. 6dels I gör motsvaran-av
sjukförsäkring-beräkningar för offentliga och den avtalsbestämdade den

jag änkepensionen iDessförinnan kort berört borttagandethar aven.
avsnitt
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2 Kvinnor, ochmän 1960-ATP 1989

januari förstal 1963 betalades de ATP-pensionerna Av de 2 500ut. ca
âlderspensionärema i ATP 13 kvinnor. Deras medelpensionprocentvar

58 Sjumedelpension.männens år år 1970, hadeprocentvar av senare,
antalet ålderspensionärer i stigitATP till 225 Kvinnornasnärmare 000.
andel ATP-pensionärema 21 och medelpensionderasprocentav var nu

Efter60 ytterligaremännens. 10 år, år 1980, kvinnor-hadeprocentvar av
stigit tillandel 34 medelpensionderas bara 48procent,nas men var nu

I december 1986 sommännens. de publiceradeärprocent senastav
uppgifterna utgjorde kvinnliga ATP-pensionäremade 42 detprocent av
totala antalet miljon. Kvinnornapå drygt hade pension1 inu en som
genomsnitt 46 genomsnittliga fram-männens ATP. Dettaprocentvar av
går tabellav

Tabell 2.1 Män kvinnor ålderspensionfrånoch med ATP. Antal och medelbelopp
olika år. Kvinnors medelpensioni mäns.procentav

1963 1970 1980 1986
jan jan jan dec

Antal män med ATP 2 141 177269 498834 604850
kvinnorAntal med ATP 333 47271 257875 431960

Samtliga med ATP 2474 224540 756709 036810l
Medelbelopp för män.
Kronor 541 2288 17482 43637

för kvinnor.Medelbelopp
Kronor 316 1372 8374 20006
Kvinnors andel antalet ATP-av
pensionärer.
Procent 2113 34 42
Kvinnors imedel-ATP procent av
mäns 58 60 48 46

Källor: Försäkring,Allmän beräkningar.egna

flerAllt kvinnor får eftersomATP, flerallt kvinnor arbetar och tjänar in
ATP-poäng. Kvinnornas medelpension fortfarandedock jämförtär låg
med männens. Deras medelpension i männens lägre iärprocent av o. m.

fördag 20än år sedan. behöverDet emellertid inte innebära ATP haratt
blivit för kvinnor.sämre Kvinnor lever i genomsnitt längre vadän män

varförgör, de mycket låga pensionema hos de allra äldsta ATP-pensionä-
drar genomsnittet förned kvinnor. Vill ha reda kvinnornaspå hurrerna
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i relation till bör vi i stället studera utveck-ATP har utvecklats männens,
jaglingen för olika skall påkohorter. Det göra sätt.tre

föddajag jämför pensionspoängantaletDet är att som personerena
tjänat in fram till viss ålder. Pensionsstorlekenolika har och medår en

tjänas in fr. 16pensionspoängen. Pensionspoängen, kanberor o.som m.av
arbetsinkomster mellan och 7,5 basbelopp. Basbe-ålder, baseras på 1års

kr.209 250för 1989 27 900 kr. 7,5 basbelopp ATP-poängenloppet år är är
fås dividera pensionsgrundande inkomsten meddenår attett genom

möjligaför ATP-poäng under år 6,5.basbeloppet året. Högsta ärett
jämför intjänade ijag antalet år ATPandraDet är att personersom

viss Pensionsstorlekenfödda olika vid ålder. beror på antaletår har en
för få full pension frånintjänade krävs normalt 30 år ATP. Harår. Det att

hälften får pensionså många år, halv Förbara man osv. personerman
födda före mindre 30 för full pension. Se tabell1924 krävs antal år änett
2.2.

år för full pensioni ATPTabell 2.2 Antal krävssom
för förAntal år Födelseår Antal årFödelseår

fullfull ATP ATP

1920 2619 204l- 1921 2719 5 21l
2822 19221916

1923 2919 23l 7
1924- 302419 8l

1919 25

tredje jag jämför intjänad pensionsrätthurDet är att stor personer
födda olika vid viss ålder. intjänad pensionsrättår har detsammaären

pensionsförmåner individennuvärdet de de ATP-poängsom av som som
tjänat in berättigar till.har henne eller honom

datamaterial används vid beräkningenDet 1981 års Levnads-ärsom
nivåundersökning vid Institutet för social forskning,LNU Stockholms
universitet. intervjuer individer iLNU bygger på 7 000 åldernnärmareav

uppgiftertill och innehåller bl. olika individuella karakteris-15 75 år a. om
utbildning, anställning,tika kön, ålder, arbetstid, löntyp av m.m.som

finns registeruppgifter individemas årliga inkomsterDärutöver på
HINK-undersökningama, årliga ATP-registret, årliga antalATP-poäng

sjukförsäkringsersättning sjukförsäkringsregistret isjukdagar med m. rn.,
flesta fall varje periodende under år 1960- 1981. min studie intressetI är

till fått i formbegränsat dem lön samband med anställning.någonsom av
Efter finns observationer för individer.sådant urval 3 400närmareett

2.4 2.5 utvecklingenl tabell 2.3, tabell och tabell kan studera av
kvinnors medelpoäng i i vissoch ATP. En medelpoängmäns persons en
ålder medelvärdet hans eller hennes samtliga ATP-poäng i denär av

stiger födelseåråldern. medelpoängen med ålder och hos bådeInte oväntat
kvinnor generationers kvinnoroch Yngre har mycket högre medel-män.

i förhållande till äldre generationers kvinnor i ålder.poäng män än samma
följerBasbeloppet kon- föddaTill hade kvinnor 1935 i genomsnitt medelpoäng deexempel närensumentprisindex och gör i30 knappt 25 medelpoängår männensprocent av sammavar som varpensionernavärdebe-

kvinnor födda igeneration och ålder, medan 15 årständiga. som var senare genom-
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30 66 männens.snitt medelpoäng de århade när procent avvar som varen
25-årsåldem medelpoängbörjan 1950-talet hade iKvinnor födda i enav

30-årsåldem hadeålder. Iidrygt 80 männensprocent av sammasom var
förmodligen påsjunkit till 65deras andel poängmännens procent,caav

Troligenbarnafödandemindre i åldrar.förvärvsarbetadegrund deattav
generationers kvinnor ökadeefter Tidigarestiger igen antal år.andelen ett

sin från 35-årsåldern och uppåt.andel

Kvinnor.i olika åldrar och kohorter.Genomsnittlig ATP-poängTabell 2.3
iför kvinnor åldernGenomsnittlig ATP-poängFödel-

6050 5540 4530 35seår 25

0,93 1,400,271917
1,94 50,88 1,511920 ,0,91 1,45 1,881923
2,000,58 1,33 1,751926

1,20 1,750,650,411929
1,72 2,171,151932

1,901,430,55 0,891935
1,880,89 1,361938

1,73 2,230,83 1,301941
1,60 1,861944 1,02
1,931947 1,39

1950 1,62 1,97
1953 1,97
1956 2,09

slumpfelenvarje varför kanobservationer i kohort,finns inte så mångaAnm. Det
slumpfel.sannolikti tabellen beror påOregelbundenheternastora.vara

Källa: beräkningar LNU.Egna på

åldrar kohorter. Män.i olika ochTabell 2.4 Genomsnittlig ATP-poäng
iför åldernGenomsnittlig mänATP-poängFödel-

50 55 6040 4530 35seår 25

3,37 3,733,161917
3,08 3,62 3,87 4,121920

3,62 3 813,371923
3 55 3,88 4,063,121926

3,732,60 3,08 3,471929
3,48 3 822 661932

3 892,23 2,79 3,501935
3,18 3,722,231938
3,21 3,591,38 2,431941

2,88 3,431944 1,81
1947 2,03 2,96

2,971950 1,99
1953 2,40
1956 2,85

2.3SeTabellAnm.
Källa: beräkningar på LNU.Egna

10-0723. 90.Bil23ll- LU
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Genomsnittlig i olika åldrarTabell 2.5 ATP-poäng och kohorter. Kvinnors ipoäng
mäns.procentav

Födel- Kvinnors ATP-poäng i imäns åldernprocent av
25 30seår 35 40 45 50 55 60

1917 8,5 27,6 37,5
1920 28,6 50,141,7 54,6
1923 27,0 40,1 49,3
1926 18,6 37,5 49,345,1
1929 15,8 21,1 34,6 46,9
1932 43,2 49,4 56 8

40,91935 24,7 31,9 48 8
1938 39,9 42,8 50,5
1941 60,1 53,5 53,9 62,1
1944 56,4 55,6 54,2

65,21947 68,5
1950 81,4 66,3

82,11953
1956 73,3

SeTabell 2.3Anm.
Källa: beräkningarEgna på LNU.

likartat iMönstret det gäller antalet ATP-år, vilket kan studerasär när
tabell 2.6, tabell 2.7 och tabell 2.8. Med antal ATP-år det antal årmenas en

haft inkomster.har ATP-grundande Antalet ATP-år hos 1935 årsperson
kvinnor vid 30 35 kvinnorårs ålder Men 1956 årsmännens.procentvar av

lika vid 25 2.9hade många ATP-år års ålder l tabell ochmännen.som
genomsnittligttabell 2.10 visas också antal ATP-år i vad ärprocent av som

möjligt i viss Tillålder. exempel hade 1929 96års män procenten av
möjliga vid 50 kvinnorantalet ATP-år års ålder. 1929 års hade 53 procent

möjliga ATP-år i 1950antalet den åldern. års hade 73män procentav av
möjligt vid 30 års ålder. 1950 kvinnor hade 66vad års procent.som var

Skillnaderna inte likalängre stora.var

2.6 Genomsnittligt intjänade år åldrarTabell antal i ATP i olika och kohorter.
Kvinnor.

möjliga inomMaximalt antal år parentes.anges
Genomsnittligt för kvinnor iFödel- antal ATP-år åldern

seår 25 30 35 40 50 6045 55

1917 2,28 5,613 9,618
1920 3,06 7,101 11,516 16,321
1923 4,39 8,114 12,609
1926 2,50 5,812 10,107 14,822
1929 0,95 3,100 6,21510,620
1932 3,48 6,613 10,808
1935 1,86 3,701 7,21611,421

3,891938 6,614 10,509
1941 3,87 6,712 l0,6l7 l5,322

5,0l01944 8,2l5 l2,020
1947 5,0l0 8,915
1950 5,4l0 9,9l5
1953 5,2l0
1956 6,710

SeTabell 2.3Anm.
Källa: beräkningarEgna på LNU.
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åldrar Män.intjänade år i ATP i olika och kohorter.Tabell 2.7 Genomsnittligt antal
möjliga inomMaximalt antal år parentes.anges

för iGenomsnittligt antal ATP-år åldernFödel- män
6035 40 45 50 5525 30seår

7,48 11,91316,9181917
19,9215,46 10,111 14,9161920

8,69 13,5l418,5191923
21,2226,97 11,712 16,4171926

9,610 19,2201929 4,85 14,415
15,7181932 6,48 10,9l3

14,416 19,2211935 5,26 9,511
11,414 16,1191938 7,09

19,1221941 4,77 9,212 14,217
1944 15,6205,910 10,715
1947 6,410 11,315
1950 6,210 11,015
1953 6,510
1956 6,710

SeTabell 2.3Anm.
Källa: Egnaberäkningar på LNU.

Kvinnors ATP-årATP-år olika åldrar och kohorter.iTabell 2.8 Genomsnittligt antal
i mäns.procentav

ii åldernKvinnors antal ATP-år mänsFödel- procent av
6040 50 5530 35 4525seår

29,7 56,847,11917
81,955,6 70,3 77,21920

50,0 60,0 68,11923
69,836,2 49,6 61,61926

43,1 55,218,8 32,31929
60,6 68,81932 53,1
50,0 59,438,91935 34,6

57,9 65,21938 54,3
80,180,9 72,8 74,61941

76,91944 84,7 76,6
1947 78,878,1
1950 87,1 90,0
1953 80,0
1956 100,0

SeTabell 2.3Anm.
Källa: beräkningar på LNU.Egna



Tabell 2.9 Genomsnittligt ATP-år iantal maximalt möjligt Olikaantal.procent av
åldrar och kohorter. Kvinnor.
Födel- Kvinnors antal ATP-år i antalet möjliga i åldernprocent av
seår 25 30 35 40 45 50 55 60

1917 27,5 43,1 53,3
1920 50,0 64,5 71,9 77,6
1923 47,8 57,9 66,3
1926 35,7 48,3 59,4 67,3
1929 18,0 31,0 41,3 53,0
1932 42,5 50,8 60,0
1935 30,0 33,6 45,0 54,3
1938 42,2 47,1 55,3
1941 54,3 55,8 62,4 69,5
1944 50,0 54,7 60,0
1947 50,0 59,3
1950 54,0 66,0
1953 52,0
1956 67,0

SeTabell 2.3Anm.
Källa: beräkningarEgna på LNU.

Tabell 2.10 Genomsnittligt antal ATP-âr i maximalt möjligt antal. Olikaprocent av
åldrar och kohorter. Män.
Födel- Mäns antal ATP-år i möjligaantalet i åldernprocent av
seár 25 30 35 40 45 50 55 60

1917 92,5 91,5 93,9
1920 90,0 91,8 93,1 94,8
1923 95,6 96,4 97,4
1926 98,6 97,5 96,5 96,4
1929 96,0 96,0 96,0 96,0
1932 80,0 83,8 87,2
1935 86,7 86,4 90,0 91,4
1938 77,8 81,4 84,7
1941 67,1 76,7 83,5 86,8
1944 59,0 71,3 78,0
1947 64,0 75,3
1950 62,0 73,3
1953 65,0
1956 67,0

SeTabell 2.3Anm.
Källa: Egnaberäkningar på LNU.

l tabell 2.11, tabell 2.12 och tabell 2.13 redovisas kvinnors och mäns
genomsnittliga ATP-förmögenhet i olika åldersgrupperåldrar och ATP-
förmögenheten är nuvärdet de pensionsförmåner de ATP-poängav som

individen tjänat inhar berättigar henne eller honom till. lntjänadesom
ATP-fordringar ökar med ålder och Födelseår hos kvinnorbåde och män.
Till exempel hade 1917 års dåmän de 50 sigår samlat på ATP-var2 enjagkostnadsskälkanAv
förmögenhet ihänsyn till på genomsnitt 138bara 000 kr i 1989 års priser, medan 1929ta att års

olika förlivslängden är vidmän ålder hade ATP-förmögenhet på 349000 ikr 1989 årssamma enkvinnor, inteochmän att priser. Kvinnornas ATP-förmögenhet betydligt lägre. 1917 kvinnorårsför olikaockså det varden är
kohorter. Det gör hade tjänat in ATP-förmögenhetatt de 50 inär år genomsnitt baraen var somATP-förmögenheten i de 10500 kvinnorkr och födda 1929 hade ATP-förmögenhet påvar enallra äldsta kohorterna

131000 kr 1989 priser.årsblir någotöverskattad.
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ATP-förmögenhetfödda 1929kvinnorhadeVid 35 års ålder somen
och medi åldervad männenbara 10 procent sammasammaavvar

tillSå hadesin andel.kvinnorfödda har ökatFödelseår hade. Senare
35 årATP-förmögenhet denärfödda 1944kvinnorexempel somvaren

62 männens.procent avvar

Kvinnor.olika åldrar och kohorter.ATP-rätt iGenomsnittlig intjänadTabell 2.11
priser.1989års

för kvinnor i åldernGenomsnittlig intjänad ATP-rättFödel-
6050 5540 4530 3525seår

16468810566 560951917
37360219263588289246771920

20057892411380291923
24764351643 126501146781926

13115621010 5618540951929
15642772542307511932

58708 1332102274389421935
11320320178 461861938
1812758536938528129571941

54272 108075216011944
6904826 5051947

31529 776751950
380081953
473191956

2diskonteringsräntan ärrealaDen procent.Anm.
Källa: beräkningar på LNU.Egna

Män.åldrar och kohorter.i olikaATP-rättGenomsnittlig intjänadTabell 2.12
priser.1989års

i åldernförintjänad ATP-rätt mänGenomsnittligFödel-
6050 5540 45353025seår

5163302747201384391917
612412352334191501802101920

3882242217601174971923
291136 480428160415744761926
34903919370939152 1027501929

25882463889 1371641932
32915288263 177964364811935

238696118513518511938
27955614503163298171841941

17505426318 821511944
33198 903211947

86630960 901950
8591953 39

47 1631956

2diskonteringsräntan ärrealaDen procent.Anm.
LNU.Källa: beräkningar påEgna
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Tabell 2.13 Genomsnittlig intjänad ATP-rätt i olika åldrar och kohorter. Kvinnors
ATP-rätt i mäns.procentav
Födel- Kvinnors intjänade ATP-rätt i imäns åldernprocent av
seår 25 45 50 55 60

1917 7,6 20,4 31,9
1920 30,8 46,1 54,7 61,0
1923 32,4 41,7 51,7
1926 19,7 32,2 43,5 51,5
1929 10,5 20,4 29,0 37,6
1932 48,1 52,9 60,4
1935 24,5 25,8 33,0 40,5
1938 38,9 39,0 47,4
1941 75,4 60,9 58,9 64,8
1944 82,1 66,1 61,7
1947 79,8 76,4
1950 101,8 85,5
1953 95,4
1956 100,3

DenAnm. reala diskonteringsräntan 2är procent.
Källa: Egnaberäkningar på LNU.

Pensionen från ATP 60är den pensionsgrundande inkoms-procent av
under de bäst15 betalda inkomståren i fastaten priser. intjänade30 år

krävs för fullnormalt pension. Vid ATP-starten 1960 skillnaderna ivar
lön arbetstidoch mellan och kvinnormän större än vad de idag, varförär
kvinnornas AIP-förmåner i förhållande till männens måste störrevara nu

tidigare.än
Pensionen emellertid inte fullständigär spegling arbetsinkomster-en av

eftersom bara viss del lönen och bara lönen vissaunder år harna, en av
Ävenbetydelse för pensionsstorleken. kvinnorna får lägre pension frånom

ATP än så kan deras i förhållandemännen ATP till deras löner högrevara
och iän männens den meningen fördelaktigare för kvinnor föränvara

avsnittmän. I 3 beräknar jag värdet års intjänade pensionsförmånerettav
för kvinnor jämförmän och det med den kontant utbetalade lönen.resp.



167

löneskillnader3 Icke kontanta

Lönen

kontantinte bara denfår för sitt arbete ärersättning arbetstagarenDen
allavärdetför arbetstagarenlönen ärtotalaDenutbetalade lönen. av
sittföljdfår tillframtiden,iochbådeeller hon,hanförmåner avnusom

betal-kontantfår arbetstagarenOmedelbartanställd.förvärvsarbete som
försäkrings-får eller honhandettanaturaförmåner. Utövervissaning och

avgångs-sjukpenning ochITP,till ATP,ledighetsförmåner, rättoch som
hararbetstagarenpersonliga förmåneringårlönen ävenvederlag. I avsom

figurSe 3.1.meritvärde.arbetetsanställning,sin t exsom

för arbetstagarenFigur 3.1 lönen
anställningInkomst av

personligaförsäkrings-kontant- natura-
förmånerförmånerförmån etcförmån

löneförmå-icke-kontantaderelationen mellanenkeltinte såDet är att
göralla löntagare. Detför attdensammakontantlönen ärochnerna

beskriv-korrektinte någonlönenkontantadenjämförelser enbart gerav
vid lö-skulleIdealtsamhället.ilöneskillnadernafaktiskadening av

ersättning3. Ettanställdes totaladenmått pånejämförelser behöva ett
lön ochkontantbådeersättningar i forminkluderadåmått börsådant av

sjukersättningsvillkor ochsemestervillkor,förmånerandra pen-som
sionsvillkor.

förvän-nuvärdesberäkningförmåner måstevärdera dessaFör avatt en
ålder, hälsa1985. ArbetstagarensStåhlbergseutbetalningar görastade

emellertid schab-vissa fall ärbetydelse. Iläggning dåharpersonligaoch
vid uppskatt-ochvid valofrånkomliga, räntesatslonberäkningar avsom

pensionärstid dyl.sannolikaning arbetstagarens o.av
förmånsrättigheter,vissaindividuella värdetjag detberäknarHär av

bety-derasstuderarsjukersättning, ochpensioner ochtillnämligen rätten
kvinnor.ochmellan mänlöneskillnadernafördelse 3 SchwarzEhrenberg

det1986 konstaterar att
nästanlönebegreppsom

harundantagslöstförsäkringsförmåner an-Kvinnors och mäns amerikanskaivänts stu-
tillinte hänsyndier tarsjukdom,videkonomiskt skyddsocialförsäkringarnaoffentligaDe ger sidoför-olikavärdet avfinnsDärutöverarbetslöshet måner.invaliditet, ålderdom,arbetsskada, m.m.
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avtalsbundna försäkringar individuellaoch privata kompletterar desom
offentliga. Det offentliga transfereringssystemet bygger på skildatvå prin-
ciper: grundtrygghetsprincipen och inkomstbortfallsprincipen. Med
grundtrygghetsprincipen alla standardgiven vid inkomst-garanteras en
bortfall till följd ålderdom dyl. Folkpensionen är sådant exempel.av etto.

årligaDet belopp folkpensionären får förär alla som har likasom samma
civilstånd. Inkomstbonfallsprincipen tidigaregaranterar stan-personens
dard. Ersättningsbeloppet i falletär det beroende tidigareav personens
inkomst. Så falletär bl. i ATP sjukförsäkringssystemet.och Högre in-a.
komst berättigar till högre ersättning från socialförsäkringssystemet. De
avtalsbestämda försäkringsformånerna ITP, STP, statliga och kommuna-

försäkringsförmåner bestäms enligt inkomstboitfallsprincipen. Rätten
till inkomstrelateradede försäkringarna löneförmån.är en

Formellt behandlas alla lika i olika försäkrmgssystemen.de Män och
kvinnor möter regler. I praktiken skiljer sig emellertid kvinnornassamma
försäkringsförmåner från männens. finns fleraDet skäl till detta. För det
första kvinnorhar i genomsnitt lägre löner varförän män, ersättningen till
kvinnor enligt inkomstbortfallsprincipen blir lägre. För det andra kvin-är

arbetsmarknadsbeteende annorlunda, varför reglerna vilka in-nornas om
komster skall ligga till förgrund ersättningsbeloppet har olika konse-som
kvenser för kvinnor och män. För det tredje kan sannolikheten fåatt
sjukersättning skilja sig mellan könen. T.etc. är den sannolika livsläng-ex.

förden större kvinnor förän varförmän, kvinnor förväntas pension i
fler år än män.

Pensionsförmånerna

Löntagaren får pension baserad tidigarepå arbetsinkomster, fråndels det
offentliga tilläggspensionssystemet ATP, dels från de avtalsbestämda
kompletteringspensionerna ITP, STP, statlig och kommunal tjänstepen-
sion. ITP privattjänstemännensär tilläggspension, STP de privatanställda
arbetarnas, medan statlig och kommunal tjänstepension betalas tillut
statligt kommunalt anställda arbetare tjänstemän.och Rätten tillresp.
ATP kan intjänas fr. 16 års ålder, till statlig tjänstepensionrätteno.m.
fr. 20 års ålder men diskussioner pågår höja tillgränsen 28 åro. m. attom
och tillrätten ITP, STP och kommunal tjänstepension fr. 28 årso.m.
ålder.

Som tidigare fullnämnts pension frånär ATP 60 denprocent av genom-
snittliga pensionsgrundande inkomsten de bästl5 betalda inkomståren i
fasta priser, enbart inkomster mellan l och 7,5 basbelopp är ATP-grun-
dande och 30 år krävs förnormalt få full ATP.att

De avtalsbestämda pensionema kompletterar offentligaden pensionen.
fyllerDels de på ATP-pensionen så de samlade pensionsförmånernaatt
ungefärutgör 70 tidigare inkomster tillprocent ATP-av en persons upp

taket, dels med undantag STP fyller förde på inkomster ATP-överav
fulltaket. För pension krävs 30 intjänandeår.

Jämfört med de avtalsbestämda kompletteringspensionema i vissaär
avseenden reglerna i ATP utformade.generöst För få heltatt ettmera
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STP-år privatanställdade arbetarnas avtalspension arbe-hamåste man
minst 832 timmar under året 40 heltid. arbetatHartat procent av man

mindre räknar sitt STP-år timmardela arbetadeantaletut attman genom
med 832. arbetat mindre timmar heltid,Har 208än 10 procentman av
får inget STP-år alls.man

tillRätten ATP däremot inte knuten till till inkoms-är arbetstiden utan
Om arbetstiden mindreunder året 208 timmar för privatan-är änten. en

ställd arbetare, årsinkomsten igolvetär större än vad motsvararmen som
fårATP, tillgodogöra sig ingethelt ATP-år for detta,ettpersonen men

STP-år alls. Och arbetat 416 timmar får ellerunder året hanom personen
forhon detta halvt STP-år, kan barahelt ATP-årett ettmen om

årsinkomsten överstiger golvet i ATP.
pension frånFull ITP privattjänstemännens fåravtalspension man om

kan uppnå 360 pensionsgrundande tjänstetid. tjänste-månaders Omman
tiden blir kortare, minskar pensionsformånema motsvarande. Har man

180 fårmånader 180/360 full pension. Deltidsanställda måsteex. man av
minst 16 timmar i forarbeta veckan 40 heltid imedattprocent av vara

ITP-planen. från barnafödande,Frånvaro arbetet militär-på grund av
tjänst och liknande pensionsrätt.ger

tillgodoräkna sig intjänandeår för statlig tjäns-För och kommunalatt
tepension måste minst heltidstjänst. fall fårarbeta 40 I såprocentman av

tillgodoräkna sig intjänandeår i förhållande till hur stor procentman av
heltidstjänst har arbetat.man

de flesta huvudsakliga tilläggspen-För dagens löntagare ATP denärav
sionen. iFör dem inkomster inte överstiger ATPtaket avtalspen-gervars
sionerna omkring 10 slutlönen. närvarande har 13,1Förprocent av pro-

kvinnorna inkomster ATP-taket.och 1,7 övermännencent procentav av
Om i framtiden inkomsterreallönerna stiger flerkommer allt överatt
taket avtalspensionemas öka.och betydelse kommer då att

intjänadVärdet ATP-rättav

fordelningssystem,ATP vilket innebär finansierasär pensionemaett att
samtida förvärvsarbetandesde inkomster. for-ATP-avgiften betalasav

mellt in arbetsgivaren foroch är närvarande ll lönesum-procentav av
fullständigNågon koppling, isåsom icke obligatoriskt premiere-ettman.

mellan vad betalar till ATP eller honoch vad hanservsystem, personen
förväntas i pension finns inte. Värdet pensionsrättårs intjänadettav

därförkan inte beräknas utifrån ATP-avgiften, nuvärdesberäkningutan en
förväntade pensionsutbetalningar måste göras.av

Eftersom ATP både beror forvärvsinkomstemaspå och påstorlek anta-
förvärvsinkomster varjelet år med kan inkomstår bidra till öka denatt

pension får från i framtiden. Nuvärdet bidrag tillATP årsettman av
framtida pensionsutbetalningar lika med värdet det intjänadeåretsär av

Det del löneformåner, utbetalningenpensionsrätt. är det åretsen av men
skjuten framtiden.är på ATP-rätt bestämtEn år beräknasettpersons som

skillnaden mellan pensionsförmånernuvärdet de samla-av som personens
de ATP-poäng berättigar till ioch nuvärdet priser de pensions-samma av



170

berättigartidigare till.förmåner samlade ATP-poäng årettpersonenssom
intjänad forATP-rätt DPi såledesVärdet års i ärett en personav

T
a1+r"-Hix,Drama z

x65

T
nix,a-11+r--“ 1Pia-l z

x65

undersökningsåret. sannolikheten För ii:s ålder Hix, adär ärära person
maximal livslängd,bli gammal då han eller hon år. Tår är är äratt a rx

iårliga pensionsbelopp i fasta priserdetrealräntesatsen. aär som person
tjänats intjänat in fram till ålder och det beloppoch med års Pi,a| soma

dessförinnan. ifram till och Pm bestäms reglernaoch med året PM av1
Följande:enligtATP

P;,a0,60°-øi,..*Bu
N

a-1Piya,O,60 ñLa-l Bu
N

13 StLSN 1sE

varierar födelseåret enligt tabell 2.2.N med

finnsgenomsnittet is om detATP-poäng de 15 bästa åren 15 årär av
isgenomsnittet samtliga år och pifBumed ATP-poäng, ärannars av

pensionsgrundande inkomst i undersökningsårets priser.genomsnittliga
u." intjänandeårundersökningsáret, antaletdet basbeloppet ärBUär s.

pensionspoäng.i ATP år med
från 19793.2 visas med enkelt räkneexempel Ståhlberg hurI tabell ett

intjänadeintjänad variera livscykeln.värdet ATP-rätt kan Denöverav
för varje inkomstår för börjarpensionsrätten beräknatshar en man som

yt, utvecklas enligtarbeta han 20 år och reallön, mönstretnär är vars

ytal-be-°l-&#39;;t -45l- -

sig asymptotiskt sitt-b begynnelselönen. Lönen högstaal är närmar
tillväxttakt. exemplet harvärde värde på desto högre IJu större gettsc, aa.

80000, 0,6 och värdet 10.värdet b värdet c° bestämsATP-poängen
arbetsinkomstenochav

basbeloppet.ATP-poäng-
fåsår attetten genom

minska den del arbets-av
inkomsten inte över-som
stiger 7,5 basbeloppmed

för Bubasbeloppet året
skill-divideraoch sedan

naden med basbeloppct.
för årBasbeloppet

1989 27900 kr.är
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Tabell 3.2 Intjänad pensionsrättolika år. Ett räkneexempel.
Ålder Ålder in-under in- Den under åretDen året

tjänade pensions- tjänade pensions-
andel andelrättens rättensav av

kontantlönen. Procentkontantlönen. Procent

20 5,0 45 14,7
21 46 14,95,5
22 5,9 47 15,1
23 6,2 48 15,3
24 496,5 15,5

3,225 6,8 50
26 7,0 3,051
27 52 2,87,3
28 7,5 53 2,6
29 2,47,7 54
30 7,9 55 2,2
31 8,2 56 2,0
32 1,98,4 57
33 58 1,88,6
34 8,8 59 1,6
35 6012,9 1,5
36 13,1 61 1,4
37 62 1,313,3
38 13,5 63 1,3
39 64 1,213,7
40 13,9
41 14,0
42 14,2
43 14,4
44 14,5

diskonteringsräntan 2Den reala ärAnm. procent.
Källa: Ståhlberg1979

Pâ pensionen inkomstengrund bestäms under 3015 år och årattav av
tillräckligt för full pension kraftig ökningär sker i pensionsrätten efteren

mindre efter15 år och bara ökning 30 år.en
ATP-rätten i 2exemplet månadslöner. varierar,är Värdetmestsom ca

dels befinnermed lönen, dels med sig i arbetscykeln. Personervar man
lika likagamla och harär kontantlön således olikakan ha storasom

pensionssidoformåner.

Undersökningen och resultaten
5 diskonterings-Valet avfor individsinformation beräkna ATP-rätt,All behövs att somsom en alltid ifråga-faktor kan

finnsolika pensionspoäng,pensionspoängens storlek år och antal år med knappastDet ärsättas
möjligt bestämmaatttillgänglig i Riksförsäkringsverkets ATP-register. en

förkorrekt realränta endifferentierad medundersökningen overI är 60-70 år,tidsperiod på
procentfdiskonteringsfaktornkön. reala har värdet 2avseende på Den fråganvilket det här är

sätetJagtror att enom.Individens enligt l Ståhl-ATP-rätt år 1981 har beräknats ekv se även vilket2påränta procent,Individens bruttotimlön antal årsarbetstimmarberg 1989a. kontanta och varitungefär denhar ge-Årsarbetstimmarna nomsnittliga ochATP-rätten/tim- räntanfinns i forbehövs räknaLNU. utatt
detillväxttakten underGenomsnittligPensionsrättens beräknats.andel kontantlönen harma. av 100åren, är ettsenastegenomsnittligför kvinnor 1981, beräknad totalkontant timlön och årmän rimligt antagande.
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timlön, då med total lön kontant lön plus värdet pensionsrätten,menas av
pensionsrättens 3.33andel kontantlönen, visas i tabellsamt av

årTabell 3.3 Medelvärde 1981 mäns och kvinnors kontanta och totala timlön,av
ATP-rätt/tim ,ensionsrättens andel kontantlönen.samt av

inkl sidoförmånenTotallön kontant lön ATP-är rätt.
Genomsnitt- Genomsnitt- Genomsnitt- Pensions-
lig kontant lig ATP- lig total andelrättens
timlön rätt/tim timlön kontant-av

lönen.Kronor Kronor Kronor Procent

40,6 7,9 48,6 19,4Män
Kvinnor 33,0 7,0 39,9 2l,l
Samtliga 37,0 7,5 20,244,4
Kvinnors lön
i procent av

81.1 87,9 82,2mäns

Pensionsrättens andel kontantlönen år 1981 20 Andelenprocent.av var
för förkvinnor 21 for kvinnornahögre än män, och 19procent procentvar

för Fler kvinnor har inkomster flermännen. män än taket ochöver
kvinnor deltidsarbetar. tillDet skälän män är ATP-rättens andelatt av

i genomsnitt för kvinnor forkontantlönen bör Kvin-större än män.vara
timlönerkontanta 81 värdet derasmännens,procentnornas var av men av

intjänade ATP-rätt 88 Kvinnornasmännens. högre ATP-procentvar av
timlön ideras totala högre enbarträtt gör männens är änatt procent av om

jämförs. Kvinnornaslönen totala timlönden kontanta 82är procent av
timlön, vilkettotala procentenhet kon-männens är än baraen mera om

jämförs.tantlönen
jagtabell 3.4 redovisar värdet ATP-rätten betydelse förI och dessav

löneskillnaderna kvinnor i privat, statligmellan och anställda ochmän
tjänst.kommunal

Statligt kvinnor i förhållandeanställda har tabellen högre ATP-rätt ien
till kontantlönen andra kan bero slumpfel,än Det på ocksågrupper. men

deltid vanligt kvinnor i statlig tjänst liksompå bland i kommunaläratt
tjänst.

Om påskattesatsen
framtida pensionsutbe-

skiljer sig fråntalningar
kontant-skattesatsenpå

efterblir resultatenlönen
skatt annorlunda.
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timlön lörATP-rätt/tim, och totalår 1981 intjänad kontantTabell 3.4 Medelvärdet av
tjänst.privat, statlig och kommunaloch tjänstemänimanliga och kvinnliga arbetare

sidoförmåneninkl. ATP-rätt.Total lön här kontant lönär
Genomsnitt- ATP-rättensGenomsnitt- Genomsnitt-Kategori
lig andellig ATP-rätt totallig kontant av

kontantlönentim timlöntimlön per
Kronor ProcentKronor Kronor

Män
58.9 18,7tjm 49.6 9.3Priv
56.0 21,09,7Statl tjm 46.3

19,359,3tjm 9,6Komm 49.7
19,458,2tjm 48,8 9.4Samtl

41,9 19,46,8Priv 35.1arb
19,844,57,4Statl arb 37.1

40,2 21,07.033.2Komm arb
42,0 19,66.9Samtl arb 35.1

19.57.9 48,6Tjm 40.6arb+
Kvinnor

21,341,033.8 7,2Priv tjm
22,99.2 49,4tjm 40.2Statl

43,9 19,97,3Komm tjm 36,6
21,27,8 44,3tjmSamtl 36.5

34,9 20,96,0Priv 28,8arb
27,242,533.4 9,1Statl arb

36,8 20,16,230.6Komm arb
21,036,36,3Samtl arb 30.0

39,9 21,17.0Tjm 33.0arb+
20,244 437.0 7,5Män Kv+

timlön iATP-rätt/tim och totalatimlön,Kvinnors kontanta procent av
i privat, statlig och kom-tjänstemänFör arbetare ochberäknasmännens

visas i tabell 3.5.tjänst.munal Resultaten

ATP-rätt/tim i mäns.3.5 Kvinnors ochTabell lön procentav
sidoformånen ATP-rätt.Total lön kontant lön plusär

i då med lönKategori Kvinnors lön mänsprocent av menas
ATP-rätt totalkontant

tim timlöntimlön per

69,577,4Priv tjm 68,1
88,1tjm 86.8 94,5Statl
74,176,1Komm tjm 73.7
76,1Samtl tjm 74,9 82,1
83,382.2 88,7Priv arb

123.3 95.4Statl 89,9arb
91,592.2 88.3Komm arb
86.5Samtl 85.6 91,4arb
82,287.9Tjm arb 81.1+

timlön ikvinnornasinkluderas iintjänad ATP-rätt lönebegreppet ärDå
baraflesta fall högrei 1-2 procentenheter ändemännensprocent omav

tjänst ATP-jämförs. Kvinnliga i hararbetarekontantlönerna statens en
medföri Det123 männensrätt är attprocent samma grupp.avsom

förblir i stället dei 95kvinnornas totala lön männens procentprocent av
blir dekontantlönen Däremot90 gäller baraprocent avses.omsom

i lägrekvinnliga lön männenskommunalt anställda arbetarnas procent av
förmodli-bero på,in. på vad det kanATP-rätten räknas Jag är osäkernär

slumpfel.detärgen
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intjänad pensionsrätt iVärdet de avtalsbestämdaav
pensionssystemen

framgått reglerna i avtalsbestämda pensionssystemenDet har de äratt
förmindre fördelaktiga deltidsarbetande reglerna i offentligaän det ATP-

Eftersom deltidsarbete vanligarebetydligt bland kvinnorär änsystemet.
vi kvinnornas pensionsrättbland kan imän, vänta ITP äratt etc.oss

Vidare inkomstermindre ATP-taket pensionsgrun-än männens. är över
i pensionssystemendande de avtalsbestämda med undantag för STP.

Betydligt fler kvinnor inkomster varförhar taket, också påmän än över
kvinnornas pensionsrättgrund detta kan i avtalsbe-vänta deattav oss

pensionssystemen mindrestämda är än männens.
förutsättning ligger nivåUnder ATP-taket kvar på nuvarande kom-att

stiger, pensionsrätten i avtalsbestämdareallönerna värdet demer, om av
Förhållandepensionssystemen i till pensionsrätten i Seöka ATP.att

vidare tabell 4.1
Eftersom pensionsrätt tjänas in från statligakan redan 20 års ålder i det

tjänstepensionssystemet, inte fore i28 års ålder ITP, STP och detmen
tjänstepensionssystemet, har möjlighetkommunala statsanställda att sam-

pensionsår i 8 privat och kommunalt iår anställda. Detänmer gagnar
kvinnorkvinnorna. Många arbetar nämligen full tid i 20-25-synnerhet

vilket intjänandeår, förstdem hela och går påårsåldem, överger senare
deltid.

individuella pensionsrättenkorrekt kunna beräkna värdet denFör att av
intjänandetideni uppgifter iITP, STP behövs på Dessaetc system.resp.

inteuppgifter jag emellertid tillgång till. studie jaghar I denna måste
därför mig till beskriva hur den avtalsbestämda pensionsrät-begränsa att

schablonmässigaidealt skall beräknas med beräkningarsamtten ge en
uppskattning värdet.avgrov

I TP-rä tten

tjänstemännens tilläggspension, organiseratde privataITP, är är somsom
förpremiereservsystem. Premien betalas in arbetsgivaren ärett som av

premien varierari genomsnitt 8 på lönesummannärvarande procentca
företag. Pensionen från och 10för olika ITP beräknas på slutlönen är

till basbelopp, 65 på lönedelar mellanpå lönedelar 7,5 procentprocent upp
30och 32,5 på lönedelar mellan 20 och7,5 och 20 basbelopp procent

ingen pension.lönedelar därutöverbasbelopp. På ges
till minst 40 heltid. 30ITP krävs arbetarFör rätt procentatt man av

Halvtids tjänstgöringintjänandeår för full pension. halvtkrävs ettger
intjänandeår osv.

intjänade liknan-ITP-rätt under året beräknas påVärdet löntagarensav
jag bidrag tillför ATP, dvs. beräknar nuvärdet åretsde sätt avsom

ITP-förmåner appendix.framtida se
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STP-rätten

STP privatanställda avtalspension, organiseratde arbetarnas ochär är
fördelningssystem.mellanting mellan premiereservsystem ochettsom

Premien in för 3betalas arbetsgivaren närvarandeär procentsom av ca av
lönesumman. Pensionen genomsnittsinkomsten 3beräknas på de bästaav
inkomståren och 59 7,5 basbeloppmellan 55 års ålder. Inkomster över är
inte för full pension.pensionsgrundande i STP. Normalt krävs 30 år För

till arbetsinsats minst heltid forrätt STP krävs på 10 ochprocent etten av
intjänandeår i 40 heltid. Se appendix förhelt STP krävs procent av

beräkningarna.

det statliga och det kommunalaPensionsrätten tjänstepensionssyste-i
met

Tjänstepensionema från organiserade fördel-kommun enligtoch ärstat
ningsprincipen. offentliga pensionssystemenDe samordnade med deär
folkpensionen viss pensionsnivå alltidoch ATP på så sätt äratt en

Individen får alltid minst förmåner tjänstepensionssy-garanterad. de som
berättigar till. Pensionen beräknas i princip slutlönen ipå och ärstemet

tillhuvudsak 65 lönedelar 20 basbelopp och 32,5påprocent procentupp
på lönedelar mellan 20 och 30 basbelopp. Lönedelar 30 basbeloppöver är
inte pensionsgrundande.

Beräkningarna

intjänandeåringa uppgifter i olikaJag har på hur många har deen person
basis inkomståruppskattat antalet bl. på antaletharsystemen, utan a. av

för uppgift finns bara från 1960 och framåt och fås frånDennaen person.
varje inkomst registreras.ATP-registret där med ATP-grundandeår Det

framgått deltidsarbete mindre 40 heltid intehar änäratt procentsom av
statligberättigar sig till eller kommunal pension och deltids-ITP, attvare

mindre heltid inte pensionsrätt iarbete 10 STP. Nårän procent ger manav
mindre fåstill arbetar heltid, intjänandetid idessa ängränser,upp men

förhållande till heltidstjänst arbetat.hur Detta görstor procent attmanav
framförallt kvinnornas pensionsrätt kraftigtbliskulle överskattad med

intjänandeår.ovanstående räknasätt att
Därför jag pensionsrätt i Kvinnornasberäknar enbart ITPmännens etc.

jagpensionsrätt uppskattar i basis genomsnittligastället på den arbets-av
inkomsten för pensionsrättenkvinnor och 1981. Kvinnornas andelmän av
i pensionssystemende avtalsbestämda densamma derasantas somvara

arbetsinkomsten vilket sannolikt överskattning.andel ärav en
har beräkningarna avtalspensionsrätten till privataJag begränsat denav

tjänstemansektorn, ITP STP. varje privatanställd i undersök-dvs och För
ningen intjänade för varjehar dennes ITP-rätt 1981 beräknats och privat-
anställd arbetare har dennes STP-rätt beräknats.

tabell 3.6 avtalsenliga pensionsrätten STPI har den ITP och beräknats,
se Ståhlberg l989a. Genomsnittlig timlön jämförs medäven kontant det

pensionsrätten/timberäknade värdet ATP-rätten/tim, avtalsenligadenav
timlönen,och den totala då med total lön kontant lön plus värdetmenas
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pensionsrätten ITP eller STP. Pensionsrättens andel kontant-ATP, avav
redovisas.lönen

År kvinnornas arbetsinkomsten 381981 andel I tabellenprocent.var av
antagits andel avtalsbestämda pensionsrätten likahar deras den äratt av

stor.

år tim, timTabell 3.6 Medelvärdet 1981 kontant timlön, ATP-rätt ITP-rättav per per
tjänstemänSTP-rätt tim lör manliga och kvinnliga privat anställda ochoch per

sidoförmånen avtalsenligTotal lön kontant lön inkl. ATP-rätt ocharbetare. är pen-
sionsrätt.

TotalKategori Genom- Genom- ATP- Genom- Avtals- Pen-
snittl sions-snittl snittl lönrättens rättens
avtals- timkontant ATP- andel andel rättens per

timlön rätt/ andel Kronorrätt/ av av
tim tim kontantKronor kontant av

timlön Kronor timlön kontantKronor
timlönProcent Procent
Procent

Män
3,9 26,7 62,8Priv tjm 49.6 9,3 18,7 7,9

19,4 2,2 6,2 25,5Priv arb 35.1 6,8 44,0
26,0priv 40,1 7,7 19,1 2,8 6,9 50,6Samtl

Kvinnor
Priv tjm 33,8 7,2 21,3 4,4 25,7 42,51,5

2,8 23,8 35,7Priv 28,8 6.0 20,9 0,8arb
21.1 3,4 24,5 38,5Samtl priv 30.9 6,5 1,1

36,9 7,3 19,7 2,2 5,9 25,6 46,3Män+kv pr

Avtalsrätten lägre Medan ATP-rättensär mycket än ATP-rätten. andel
i genomsnittkontantlönen 20 andelen bara 6 forär ärprocent, procentav

för för kvinnorna.avtalsrätten. Avtalsrätten högre ITP-är männen än
högre STP-rätten. pensionsrättensDen totala andel kon-rätten är än av

for förblir kvinnor. högretantlönen större män än Männens ITP- ochnu
kvinnornaSTP-rätt upphäver har högre ATP-rätt än männen.att en

Beräkningar kvinnors i i tabelllön 3.7.mäns Ipresenterasprocentav av
Vi foringår både ATP-rätt, ITP-rätt eller STP-rätt. privatalönen attser

tjänstemän kvinnornas timlöner 68kontantaär männens.procent av
totala timlöner också 68Deras männens, ATP-är procent trots attav

utjämnar visserligen77 ATP löneskillnader-är männens.rätten procent av
förstärkeroch STP dem. privatanställdamellan könen, ITP Förna men

ikvinnornas kontantlön 82arbetare är männens ochprocent procentav
ATP-rätt 89 deras totallön bara 81deras män-procent, procentmen av

jämförelsenprocentenhet lägredvs. än gällt enbart kontant-nens, en om
kvinnornaprivatanställda har kontantlön/timlönen. De 77ären som

totallön/tim lägre, 76männens, ärprocent procentmen en somav av
kontant lön ingått iOm enbart plus ATP-rätt hade totallönenmännens.

haftprivatanställda kvinnorna timlön varithade de 78 procenten som av
männens.
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STP-rätt/tim ilTP-rätt/tim ochATP-rätt/tim,3.7 Kvinnors timlön, procentTabell av
avtalsbestämdsidoförmånerna ochATP-rättkontant lön plusTotal lön ärmännens.

pensionsrätt.
löni då medKvinnors lön mänsKategori procent menasav

avtalsrätt totalATP-rättkontant
timlöntimtimlön timper per

67,738,077,4tjm 68,1Priv
38,0 81,188,782,2Priv arb

76,138,077,0 85,0Tjm arb+

be-schabloner. Detbygger påSTP- och ITP-rättenBeräkningarna av
till för exakthaft tillgång görajag hardata dehövs andra än att en

beräkning.

Slutsatser

kvinnor regler.i och möteralla lika ATP. MänFormellt behandlas samma
till iskällöner män ärkvinnor i genomsnitt har lägre än attAtt ett

från detskiljer sigATP-förmåner männens,praktiken kvinnornas men
antalKvinnornas arbetsmarknadsbeteendefinns andra orsaker.också

annorlundaarbetsmarknaden än män-antal på ärårsarbetstimmar, år
till förskall ligga grundvilka inkomstervarför reglerna somomnens,
olikai ATP har konse-30-årsreglernat.ex. 15- ochpensionsbeloppet

för kvinnor ochkvenser män.
arbetsin-arbetstiden enbart tilltillinte knutentill ATPRätten är utan

i medintjänandeår ATP räcker detsigtillgodoräknaFörkomsten. ettatt
tillöverstiger igolvet ATP. Det ärhaft inkomst under årethaatt somen

kvinnor. San-delen bestårtillför deltidsarbetande, störstafördel avsom
förvän-kvinnorolika för och Denpension män.ocksånolikheten äratt

förantal pensionärförväntat år är störredärmedlivslängden ochtade som
förkvinnor än män.

skillnaderna i arbetsmarknadsbete-till skillnaderna i löner ärI motsats
få reda på hurtill fördel för kvinnorna.medellivslängd Förochende att

kontantlönenjag jämförtfördelen har hurden är procentstorstor somav
för kvinnorintjänade ATP-förmån män.utgörårets resp.

pension frånkvinnorna får lägreberäkningar visarMina trots attatt
förhållande till löner högre äni derasså deras ATPATP ärän männen

för kvinnor förfördelaktigare män.meningen ATP änärI denmännens.
avtalsbestämdai offentligaolika det och dePensionsreglerna är pen-

särskildafinnspensionssystemenavtalsbestämdasionssystemen. l de reg-
alla krävsförekommer inte i ATP. Iför deltidsarbetande.ler Det systemen

intjänandeårförför full pension. reglerna hurintjänandeår Men30 ett
avtalspension,privattjänstemännensolika. ITPbestäms I ärär ex., som

mindreintjänandeår de arbetarhelt ochheltidsarbetekan bara ett somge
motsvarandepensionsrätt alls. I ATPheltid ingen är40än procent av ges

tilldeltidsarbetande, störstavilketmycketregler generösa, somgynnar
kvinnor.delen är

pensionsrätten ärpensionsförmåner under åretintjänadeVärdet av

12-10-0723.LU90.Bil23
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normalt inte beaktasfördelat kontantlönerna, någotannorlunda än som
offentligavisarlöneskillnader. Mina beräkningar denvid studier attav

för kvinnorpensionsrättens andel kontantlönen störreATP-rättens ärav
i lönernautjämnar skillnaderna de kontantaför vilket någotmän,än

beräkningar avtalsbestämdakvinnor. mina denmellan och I ärmän pen-
för vilketsionsrättens andel kontantlönen däremot större männenav

löneskillnaderna förstärks.medför att
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pensioner i framtidenKvinnor och4

iTaket ATP

fördelaktigahar deATPidag detär mestSom pensionsreglerna ut somser
Vissaför kvinnor.därmedochkorttidsarbetandedeltids- ochförreglerna

idessapensionssystemet görstatligai deti STP och attbestämmelser
pensionssy-ochfor kvinnor ITPfördelaktigare änpraktiken bli någotkan

denpensionssystemet detstatliga ärdetanställda. Iför kommunaltstemet
det lägrekvinnor, STP detI ärintjänandeperiodenlängre gynnarsom

tjänstgöringstid.pensionsgrundandepåkravet
ifor intjänanderätthöja åldersgränsenönskemålfinns idagDet attom

främstfördeltill 28 år. Denfrån 20statliga pensionssystemetdet som
försvinna.skulle dåintjänandeperiodenlängrekvinnorna har denav

ipensionsgrundandeintebasbelopp är7,5inkomsterEftersom över
inkomsterflerstiger, alltreallönerna attkommer,ATP personerom

beräkningar kom-1987RiksförsäkringsverketsEnligtATP-taket.över
inkomsterkvinnorna ha50och attmännen75 procentprocent avavmer

i genomsnitt 2påi reallönernaårlig tillväxtvid2025taket åröver en
40 männenkommertillväxten lägre, l procentBlir procent, avprocent.

Se tabelltaket år 2025.inkomster överkvinnorna ha10och attprocent av
4.1.

vid olika antagandenbasbelopp7,5inkomster överaktiva medTabell 4.1 Andel om
tillväxt.
Procent.
År KvinnorochMänKvinnorMän

procentuell tillväxt i BNPårligReal
322 3 0 13 0 120 1

5,05,0 5,05,00,7 0,7 0,79,2 0,79,2 9,21985 9,2
12,2 18,49,72,9 6,2 4,90,6 2,021,3 30,19,0 17,21995

46,913,3 25,43,4 10,9 31,1 4,162,3 0,523,0 41,52005 7,5
68,217,9 45,429,8 58,7 3,70,4 6,160,6 77,62015 6,9 29,5
79,362,33,7 25,511,2 50,2 74,774,2 83,8 0,539,52025 6,8

736 844351663 81,7 4,487,0 06 19,480,62035 8,0 50,4

1987Källa: Riksförsäkringsverket

pensionssyste-kommunalastatliga ochdeITPIdag kompenserar samt
liggerATP-taketOmATP-taket.for inkomster överinte STP,men, men

avtalsbestämdadenstiger kommerreallönennivå ochnuvarandekvar på
minska.andeloch ATP-rättensöka attandel lönenpensionsrättens attav
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Det kvinnornasgör situation sämre, ATP, inteeftersom avtalspensio-men
fördelaktigare förär kvinnor för Den del kvinnornasmän.än lönnerna, av

pensionsrätten minskarutgör förhållande tilli männens. Ett sättsom att
undvika detta höjaär i höjningtaket EnATP. ATP-taketatt kanav
emellertid, förutom iden sig dra med sigär kostsam, kostsammaatt krav
på motsvarande åtgärder på Tillandra områden. exempel kan det resas
krav på taket för den sjukpenninggrundande inkomsten,att ärsom nu

i ATP, följer med förändringeventuell iuppåt ATP-taket.samma som en
finnsDet också andra skäl talar höjt ATP-tak se Ståhlbergmotsom

l989b.

och 30-ársregeln15-

l5- och 30-årsreglema i ATP reglerär frånärvde detsystemetsom
tjänstepensionssystemet.gamla Det kvinnoransågs även hem-att som var

då barnen små och akademiker med lång utbildningstid skullema var
hinna få ihop Eftersom30 år. arbetarna, till skillnad från tjänstemännen,

inte sinanormalt hade inkomstårbästa före pensioneringen, bestäm-strax
des ATP inte tjänstepensionerna skulle beräknas på slutlönenatt som utan
på de bästal5 åren.

I den aktuella politiska hardebatten ändringar i l5- och 30-årsregler-nu
föreslagits. elfektivitetssynpunktFrån frånoch kostnadssynpunkt kanna
finnasdet tillskäl ändra reglerna 30 år krävs for fullatt änatt mer

pension pensionen fleroch beräknas på än 15 år. incitamentDet tillger
ökat arbetsutbud, den väljer ökad fritid intekan längre subventione-som

i och pensionsutbetalningarna blir lägre. Deltidsarbetandesystemetras
och intede arbetar i årså många skulle emellertid missgynnassom av en
sådan ändring i 15- och 30-årsreglerna. I praktiken skulle främst kvinnorna
drabbas.

I vårt grannland Norge, har pensionssystem liktett vårt, bestämssom
pensionen de 20 detbästa åren och krävs 40 forår full pension. Deav
norska kvinnorna har betydligt lägre pensioner än de svenska. Till delen
förklaras det deras lägre arbetsmarknadsdeltagande, i övrigt deav men av
annorlunda reglerna.

Någon liten inblick i vad sådana skulle kunna innebära minska-regler av
ATP-förmånerde kan faktisktjämför den intjänade ATP-om

7 beräkningar finnsDessa förmögenheten i tabell 2.1 l och 2.12 beräkningar ATP-förmögen-med avtillgängliga författa-hos heten då l5- och 30-årsreglema med 20- och 40-årsregel. Pen-ersattsEftersom väldigt i enren.
material tjä-mitt kan ha sionsfordringama skulle då minska till 25-30med i vissaprocentuppATP-poäng inat mer kohorter.7jagkan inte be-än l5 år

Oförändrad taknivå tillsammans utvidgningar 30-årsreg-med 15- ocheffekten för-räkna avav en
ändring i och 30-års-15- lerna missgynnar förstai hand kvinnorna på arbetsmarknaden. Frågan ärkvinnornasreglernapå finnsdet andra sätt kompensera på.demattomframtida intjä-ännu

ATPjämförtnad med
För dettamännens. räc-

inte historiskaker pen-
sionspoäng det be-utan

uppgifter på ytterli-hövs
framåt.20-tal årettgare
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Änkepensionerna5

1990Före

änkepensionen.tidigareavskaffades denjan 1990denFrån och med l
kvarlevandefallflesta denfick i debestämmelsernaEnligt gamlade

bara mänänklingspension. Det nästanellermaken änke-makan eller var
fickinteförvärvsarbetateller aldrigvarit LO-arbetarekvinnor ensomvars

pension.sådan
enbartoch ATP gälldefolkpensionenfrånskyddetlagstadgadeDet

träffat avtalemellertidhadeArbetsmarknadens ettänkorna. parter om
ochänklingspensionerformilagstadgadedetefterlevandeskydd utöver av
detLO/SAF-kollektivet därpensionsförmåner. Undantagetvidgade var

änklingspension.fanns änke- ellervarken
änkling-fick såledesjanuari 1990 gällandefram till den ldet systemetI

anställda,kommunaltstatligt ellervarittillhört ITP ellerkvinnorar, vars
fickänkorförsäkringarna, medanavtalsbestämdaänklingspension från de

avtalsbe-från deförsäkringen ochfrån allmännaänkepension denbåde
motsvaradepensionfickdegälldebådastämda. För attparter somen

tidigare inkomster.avlidnesdenungefär 30 procent av

Efter 1990

avskaf-efterlevandepensionenlagstadgadeinnebär denLagändringen att
fårkvinnorochbådeomställningspension mänfas medoch ersätts somen

självefterlevande kunnadenomställningsår skallEfter dettaunder år.ett
kraftireglerna träderdeänkorförsörja sig. Kvinnor redan är när nyasom

änkepensionfårinte,emellertidföre 1930 berörskvinnor föddaoch utan
föddaför kvinnorgällerVissa övergångsreglergamlaenligt det systemet.

1944.1930-
stundi skrivandeäri de avtalsbestämdahänderVad systemensom

harmoniseringskeri dessatroliga dock detovisst. ärDet systematt en
lagligaden delen.med

vad gällerfortfarandekvinnormellan och ärSkillnaderna män stora
pensionspoäng låga.genomsnittliga ärKvinnornasarbetstider och löner.

vuxit i detinteoch 60 år hari mellan 45kvinnor dag ärDe uppsom
karri-utbildningtill ochmöjlighetoch likalika lönjämlika samhälle med

bliri framtidenreformen. de gångför Närutgångspunktenärär, ensom
pensionmindre änmycketblir, fårflesta kvinnor devilket deänkor, en
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de har haft anledningvad räkna med och deras möjligheteratt att nu
sig Förkompensera detta är små. Se SOU 1987:55.

30-årsreglerna15- och har betydelse för särskilt kvinnornasstor möjlig-
tjänaheter in hygglig nivå på egenpensionen.att Egenpensionen frånen

avtalsförsäkringarna förär ännu lägre kvinnor förän män än egenpen-
sionen från ATP. försämringEn 15- och 30-årsreglerna i ATP kan göraav

ekonomisktdet kärvt för de många änkor inte haft arbets-som samma
marknadsbeteende flertalet män.som
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Sjukförsäkringsrätten6

sjukför-gälla ocksåtillutvidgaskanpensionsrätten attBeräkningarna av
till lönen.försäkringsförmåner knutnaandraochsäkringsrätten

lagfás-delsärpensionsformånerna,liksomSjukförsäkringsformånema,
varjeavtalsbestämda, därdelssjukforsäkringssystemet,offentligai detta

sjukförsäkring bestämstillVärdet rättensina regler.haravtalsområde av
utbetaladedetpåstorlekendelsutfallen,försannolikhetendels avav
inkomstensjukpenninggrundandedenreglerna,vi kännerDåbeloppet.

individuella värdetkan detolikaisjukfallsfrekvensen avoch grupper,
utbetaladeden kontantandeldessochberäknassjukforsäkringsrätten av

bestämmas.lönen
uppgifter hurfinns påsjukförsäkringsregisterRiksförsäkringsverketsI

sjukpenning-obligatoriskafrån densjukersättningmedsjukdagarmånga
6.1 har medelvär-tabelllhaft under året.harförsäkradeförsäkringen den

anställda ochprivat mänfor1981årsjukpenningdagarantaletdet av
beräknats.åldersgrupperi olikakvinnor

från obligatoriskadenersättning1981medsjukdagarantalGenomsnittligtTabell 6.1
sjukförsäkringen.

sjukdagarÅlder antalGenomsnittligt
KvinnorMän

PrivPriv PrivPrivPrivPriv
anställdatjm arbanställdaarbtjm

29,436,215,112,814,43,816-25
27,039,712,518,025,04,426-35
34,816,3 56,821,931,88,936-45
28,935,017,033,753,410,746-55
39,450,015,531,237,819,056-64
31,142,515,022,429,69,016-64

sjukskrivningspe-iingårsjukpenningdagarhänförs alla1981Till år somAnm. ovan
under året.avslutatsriod som

Levnadsnivåundersökningensjukförsäkringsregister,RiksförsäkringsverketsKällor:
beräkningar.1981.egna

Medeltalet för privatsjukdagar män.fler ängenomsnittiKvinnor har
privatanställda 22,4.mänförochdagar1981 3 lårkvinnoranställda var

Kvinnliga arbetaretjänstemän.sjukdagar änflergenomsnittiharArbetare
kvinnli-medanåretundersjukdagargenomsnitt 42,5itjänst hadei privat

hade arbetarnaBland männen15 dagar.hadebaraprivattjänstemänga
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29,6 tjänstemännendagar, Det positiva sambandet mellan ålder och
sjuktal tydligareär hos männen än hos kvinnorna.

offentligaDen sjukpenningförsäkringen

Sjukpenninggrundande inkomst i offentligaden sjukförsäkringen är ar-
betsinkomster till 7,5 basbelopp. Försäkringen 90ersätterupp procent av

Årsjukpenninggrundandedet inkomstbortfallet vid sjukdom. 1981, som
undersökningsåret,är offentligaden sjukförsäkringen ingen ersättninggav

för insjuknandedagen. Med dagens regelsystem däremot ersättningges
för insjuknandedagen.även

Den avtalsbestämda sjukförsäkringen för privat-
anställda arbetare tjänstemänoch

Genom avtal har de privatanställda tjänstemännen till sjuklön.rätt Avtals-
försäkringen kompletterar offentligaden så sjukpenningen från denatt
offentliga försäkringen tillsammans med sjuklönen från avtalsförsäkringen
i princip vanligaden lönen. Avtalsforsäkringen fullmotsvarar lön ävenger
under insjuknandedagen.

De privatanställda arbetarnas avtalssjukförsäkring AGS lämnar ersätt-
ning för sjukperiod utöver karenstid på 30 dagar. Dåen som varar en
lämnas ersättning fr. åttonde dagen beräknat från insjuknandedagen.o. m.
År 1981 dagersättningen 3 kr.var

Kvinnor och i sjukförsäkringenmän

Reglerna lika förär och kvinnor,män värdet sjukförsäkringsrättenmen av
olika. Detär beror dels skillnaderpå i lön, dels skillnaderpå i förväntat

utfall. Kvinnor har i genomsnitt lägre löner varför sjukpenningen,än män,
inkomstrelaterad,är i genomsnitt lägre för kvinnorär förän män. Avsom

tabell 6.l har det framgått förväntade utfall försäkringenatt däremot ärav
för kvinnorstörre förän män. Det gör enbart empirisk analys kanatt

sjukförsäkringsrättensavgöra andel kvinnornas kontanta löner ärom av
annorlunda än männens.

Beräkning sjukförsäkringsrättenav

Avsikten är beräkna värdetatt den offentliga och den avtalsbestämdaav
sjukförsäkringsrätten år 1981 för manliga och kvinnliga arbetare tjäns-och

i privat tjänsttemän se Ståhlbergäven 1990. Förväntade utfall under året
baseras sjuktalsstatistikenpå i sjukförsäkringsregistret. Uppgifterna där är
emellertid inte tillräckliga för bestämma förväntade utfallatt från avtals-
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försäkringen. inga uppgifter karensdagarhar antalet ersättsJag om som av
inte vilka sjukatjänstemännens avtalsförsäkring. arbetareJag ärvet som

följd till AGS-ersättning.i och därmed har Dessa30 dagar rättänmer
till i mina beräkningar.förmåner jag därför inte hänsynavtalade kan ta

från beräk-sjukförsäkringsrätten underskattas. Resultaten deDet gör att
ningar jag därför inte skallskall adgör notam, utantas mer ses som

försäkringsförmånema fördelade.indikationer på hur är
offentligaden och dentabell 6.2 redovisas det beräknade värdetl av

sjukförsäkringsrätten.avtalade

ñrår 1981 offentlig och avtalad sjuklörsâkringsrätt/timTabell 6.2 Medelvärdet av
kvinnliga privat tjänstemän och arbetare. Totallön är härmanliga och anställda

inkl. offentlig och avtaladsjukiörsäkringsrätt.kontant lön
OlT 011Kategori Total TotalKontant Avt Avt

sjukförs sjukförs sjukförssjukförs sjukförs lön/timlön
timandel rätt/ andel andelKronor rätt/

tim tim kont kont Kronorkont av avav
lön Kronor lön lönKronor

Procent ProcentProcent

Män
2,0 0,3 0,5 2,5 50,9Privtjm 49,6 1,0

7,2 37,6Priv 2,5 7,2arb 35,1 - -Samtl 2.0 5,0 5,0 42,140,1 --Kvinnor
35,1Priv 1,2 3,6 0,1 0,4 4,133,8

3,0 10,4 10,4 3l,8Priv arb 28,8 -- 7,3 33,lSamtl 30,9 2,3 7,3 - - 39,0Män+Kv 36.9 2,1 5,7 - -

offentliga sjukförsäkringsrätten för kvinnorVärdet den är större änav
förför för tjänstemän. andelden arbetare Dessmän och är större än av

för förkvinnor, Värdetkontantlönen 7 5 män.är procentprocent men av
den sjukförsäkringsrätten så långt den här har kunnat beräknasavtalade

förför för kvinnor och sannolikt ocksådäremot störreär större män än
förtjänstemän för andel kontantlönen låg bådearbetare. Dess ärän av

ungefärkvinnor, halvmän och procent.en
iKvinnors "lön" i beräknas nedan tabell 6.3.mänsprocent av

Tabell 6.3 Kvinnors lön sjuklörsäkringsrätt timmaoch i mäns. Totalprocentper av
sidolörmånernalön är kontant lön plus offentlig sjukiörsäkringsrätt.och avtalad

Kategori Kvinnors lön i då med lönmänsprocent av menas
oñ"sjukförs sjukförkontant Totalavt

timlön rätt/tim rätt/tim timlön

Priv tjm 68,1 121,8 51,9 69,0
Priv arb 82,1 119,0 84,6-Tjm+arb 77,1 113,0 78,6-

sjukförsäkringsrättenDå ingår i blir kvinnornasvärdet lönen andelav
förlöner något högre vad gällermännens än kontantlönerna.av som

offentliga sjukförsäkringenBåde ATP och den fördelaktigare förär
kvinnorna pensions- sjukförsäkringarna.de avtalsbestämda ochän l ATP
beror för kvinnor,det på reglerna i offentligaär denatt gynnsammare
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sjukförsäkringen kvinnorna oftarepå utnyttjar försäkring-än männenatt
Privattjänstemännens avtalsförsäkringar fördelaktigaockså mindreären.

för eftersom Försäkringenkvinnor kompenserar för inkomster 7,5över
inkomsterbasbelopp och sådana vanligare bland bland kvinnor.är män än

harjagl tabell 6.4 sammanställt det beräknade värdet pensions- ochav
sjukförsäkringsrätten för kvinnor i privat tjänst.ochmän

år 1981 for privatanställdaTabell 6.4 Medelvärdet kontant och total timlön mänav
sidoförmånernakvinnor. Total lön kontant lön inkl. pensionsrättoch sjukför-och är

säkringsrätt.
Kronor
Kategori Off TotalKont ATP Avt Pens+Avt

sjukförs sjukförs sjukförstimlön lön/rätt/ pens-
tim timrätt/ rätt/ rätt/ rätt/

tim tim tim tim

Män
tjm 9,3 3,9 1,0 0,3 64,1Priv 49,6 14,5

Priv 35,1 6,8 2,2 2,5 11,5 46,6arb -2,8 2,0 l2,4 52,6Samtl 40,1 7,7 -Kvinnor
Priv tjm 33,8 7,2 1,2 0,1 10,1 43,81,5
Priv arb 28,8 6,0 0,8 3,0 9,9 38,7-2,3 9,8 40,7Samtl 30,9 6,5 1,1 -Män+Kv 36,9 7,3 2,2 2,1 11,5 48,4-

kvinnors iI tabell 6.5 lön då i lönen ingårmäns ävenprocentanges av
försäkringsförmånerintjänade frånvärdet under året ATP, ITP, STP,av

sjukförsäkring tjänstemännens sjuklöneförsäkring.allmän och

6.5 Kvinnors i dåTabell lön mäns med total lön kontant lön plusprocent av menas
sidoförmånerna sjukförsäkringsrätt.pensionsrättoch
Kategori Kvinnors lön i meddå lönmänsprocent av menas

kontant total
timlön timlön

enl tab 6.4

Priv tjm 68,368,1
Priv arb 82,1 83,0
Tjm+arb 77,1 77,4

redovisade beräkningarna effektenFör de här den sammanlagda påär
lönerelationen mellan kvinnor liten; positiva negativa effek-och män och

varandra.utter tar
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7 Kommentar

jagharsjukförsäkringssystemenpensions- ochberäkningar påMed dessa
jämföra värdet påochför bestämmatillvägavisat kandels hur attman

visat icke-k0ntan-dels hurbetalas kontant,löneförmåner deandra än som
Ef-kvinnor.mellan ochlöneskillnaderna mänlöneförmåner påverkarta

beräk-uppgifter byggernödvändigatill allahaft tillgångjag intetersom
indikationeroch skall dåfall schablonerningarna i vissa på mera ses som

ochskiljer sig mellanförmånerna mänuppgifter på hurexaktaän som
kvinnor.

ochi praktiken mänutformade reglergenerelltuppenbartDet är att ger
politik 15-medvetenkan detförmåner. Iblandkvinnor olika somenvara

sjukförsäkrings-iinte det allmännaiblandi ATP,30-årsreglernaoch som
systemet.
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Appendix

enligti beräknasintjänad pensionsrätt ITP Dli,Värdet årsettav
följande:

T
Hix,a1+r(X")-Dlilia 2

x65"
T

Hix,a-11+r(x+-1ia,. z
x65

årligainnebörd i ekv 1. La detärH och hardär samma soma- ra,
i tjänat in fram till ochpriser ii fasta ITPpensionsbelopp personsom

i enligt följande.reglerna ITPbestämsmed års ålder. ava a
t.

för 7,5BuIi.a0l0yi.a ytas

apriiO,107,5Bu+0,65*yia-7,5

For7,5BuyiaS20Bu

Bu+0,325Bu+O,65 20-150,10 7,5

yta-zmntgräâ för 20Buyias30Bu

20-7,5 Bu+0,325Bu+0,65O,10 7,5

OO-ZOVBUF-äögför30Buyia
si
30

föroch motsvarande a|
tjänst 1980. Inkomst-is inkomst år 1981 ochoch är person avy, yia,

deklarationsuppgifter från Statistiska centralbyråns HINK-uppgifterna är
tjänas in från 28vilkenintjänad ITP-rätt, kanregister. antalet år medär

undersökningsåret.basbeloppetårs ålder. BUär



190

enligt följande:intjänad STP-rätt DLj, beräknasårsVärdet ettav

E M1-1+n-,x, a rDL, LU,. . x65
T

-x-a+lHix,a-1l+rzLi,,,
x65

W445i s75Bh-Lia0,lOyiadär °° y30° 30

genomsnittsinkomsten 3 inkomstårende bästa mellan 55 och 59 årsärin,
ålder.

Enligt i olika pensionssystemen räknas år varitreglerna de som personen
i statlig tjänst intjänandeåranställd eller kommunal i ITPävenex. som

från eller statlig tjänst tilleller STP. Den byter arbete kommunalsom
privat får tillgodoräkna sig sammanlagda arbetstiden.eller dentvärtom,

militärtjänstfrån grund barnafödande, liknan-Frånvaro arbetet på ochav
pensionsrätt.de ger

jagjag beräknar ITP-rätten undersökningsåretDå antar att en man som
klassificeras privatanställd tjänsteman, lika intjänandeårhar många isom

haft haft arbetsinkomsterITP han eller kan ha sedan 28 ålder.årssom
vid beräkningarnaSåledes gäller att

i intjänandeår i för föddaantalet 1954 ochpersoner
likaITP är med senare

intjänandeårantalet i frånATP
för födda28 års ålder mel-personer

1932 1953lan och
födelseåret1960 minus minus 28

i förplus antalet poängår ATP per-
födda mellan 1917 och 1931soner

tjänati STP det inte möjligt ha in pensionsrättReglerna sådanaär är attatt
i före frånSTP år 1965. Men det året antas personens

i intjänandeår i förintjänandeår STP antalet ATPvara per-
lika födda mellan 1917med och 1937soner

intjänandeårantalet i ATP från
för28 års ålder föddapersoner

1938 och senare
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