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och inkomsterKvinnor, män

Inledningl

skall ha likaochkvinnor mänmålJämställdhetspolitikens är att
väsentligaallainommöjligheterochskyldigheterrättigheter, om-

möjligheterlikaochkvinnors mänshörnsten äri livet. Enråden
lönearbe-försörjningochoberoendeekonomiskt egettill genom

kartläggai uppdragfåttdärförKvinnomaktutredningen har attte.
kvin-mellanolika slaginkomsterfördelningenanalyseraoch avav

1994:102.Dir.och männor
frågor:antalbesvaraärmed denna ettSyftet attrapport

mansdomi-respektivekvinno-jämställda,inkomster ärVilka
nerade

varifrån kom-ochinkomsterochkvinnors mänsHur ärstora
demer

jäm-ekonomisktochkvinnor mänutsträckningvilken ärI
och1970-taletmellanförändratsdettaharställda och hur

1990-talet
sina inkomsterochfår kvinnor mänutsträckningvilkenI

välfárdsstatenrespektivemarknadenfrån
Är mänvälfärdsstaten änberoendekvinnor avmer

mellanÖkar inkomstskillnadernavälfárdsstatenminskareller
mänkvinnor och

ekonomisktkvinnorsammanboendeutsträckningvilken ärI
mänberoende av

i fa-oberoendeekonomiskakvinnorsvälfärdsstatenStärker
miljen

inkomsternavårdansvarochpåverkar könHur
pensionärerolika inkomsterochkvinnor mänHar som

feminiseringfattigdomensGår mot en
Är kvinnorrikare änmän

företaga-manligakvinnliga ochmellanfinnsskillnaderVilka
inkomsterres

beroendesammanboende mänutsträckningvilken ärI av
vårdarbetehushålls- ochoavlönadekvinnors

ekono-begreppendiskuterasfrågorpå dessasökerviInnan svar
jämställdhet.ekonomiskoberoende ochmiskt



jämställdhetoch ekonomiskEkonomiskt oberoende2

besvärligt begreppoberoendeEkonomiskt ett

anledning tillbesvärligt begrepp.oberoende EnEkonomiskt är ett
betydelse för kvinnor ochhar olika mänbegreppetdetta är att av-

erfarenheter. Kvin-skilda historiskakvinnors ochhängigt mänsav
hushållet, i ladugår-arbetat itider fått arbeta. De hari allaharnor

med osäkra, lågti arbetsmarknadens utkanterpå åkrarna ochden,
inte varit kvinnors problemfå arbeta harbetalda arbeten. Att

få tillträde till utbildningarhar varit1989. ProblemetNyberg att
nivåi medlönearbeta och lön mänsyrken, få äroch att somen

depå få bestämmagår leva överoch attsamtatt egna peng-som
särskilt gifta kvinnor.gällerDetarna.

varitbörjan har dess viktigaste kravkvinnorörelsensAlltsedan
självkunna försörja sigkvinnorna skaekonomiskt oberoende, att

liv. kravet kombesluta sittdärmed makt Detoch ha över egetatt
Redan årpolitiska området.på delaktighet inom detkravetföre

rättigheter iekonomiska Före-sig kvinnor förorganiserade1873
medan det dröjde till år 1903äganderätt,för gift kvinnasningen

politiska rättigheter i Landsforening-sig förorganiseradeinnan de
politiskakvinnansför rösträtt.en

År kvinnanlikafick kvinnor och1845 män arvsrätt, men om
bestämde familjens ekono-det ändå övergift mannen somvarvar

förtjänstlagen hand hustrunskunde med stödmi. Han ta omav
Åranvändas till. 1874 komvad skulleoch avgöra pengarnaensam

ochbestämma sin löngifta kvinnor överden lag rätt attsom gav
förfoganderätt sin förmö-demår den lag även över1884 som gav

kvinnortill år 1920 innan giftadröjde det ändagenhet. Däremot
år fick modem bestäm-myndiga. 1950formellt blev Först samma

fram tillekonomi fadern, och ändabarnensmanderätt över som
kvinnolönelistor inom industrinfanns särskilda1960-talet

Strömberg 1997.Hamrin-Thorell Ohlander1969;
inte haftockså alltid fått arbeta, harharMän samma pro-men

sinsjälva in-kvinnor. har kunnat bestämmablem De översom
någon. har inteförmögenhet, i den mån de hade Deoch sinkomst

utbildningar.utestängda från yrken ochsitt kön varitpå grund av
kvinnor.haft och har högre lönerhar änDe

medförde allt fleroch urbaniseringenIndustrialiseringen att
uppstod iberoende lönearbete.människor blev Nya grupperav

inteindustriarbetare.industriägare och Desamhället män som-
arbetskraft på arbetsmarknadenförväntades sälja sinkapitalägde
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Kvinnor, och inkomstermän

på heltid. Avlönat arbete garanterade dock inte inkomst hela ti-en
den och hela livet. Vid sjukdom, arbetskada, arbetslöshet och ålder-
dom riskerade lönearbetaren sitt ekonomiska oberoende. Det be-
hövdes någon form skyddsnät försörjningen sviktade.när Deav
s.k. arbetarförsäkringarna skulle minimumgarantera ettsom av-
inkomsttrygghet började diskuteras. Syftet lönearbetarnaattvar-
inte skulle behöva bli beroende fattigvården. Den anlitadeav som
fattigvården förlorade sina medborgerliga rättigheter och hamnade
under fattigvårdsstyrelsens formyndarskap Olofsson 1996.

slutetI 1800-talet och början 1900-talet började de olikaav av
fram blevväxa grunden för det socialförsäkringssys-system som

vi har idag. På 1930-talet, i spåren dentem depressionen,storaav
Åtgärdernautbyggnaden välfärdsstaten fart. hade docktog av mest

selektiv prägel endast vissa berördes. Underatten genom grupper
efterkrigstiden började generell välfárdspolitik bedrivas.atten mer
Levnadsstandarden hade stigit och låg det delvis filo-nu en annan
soñ bakom utbyggnaden. Strävan inte endast att garanteravar en
grundtrygghet, utjämna för inkomstbortfall, vid sjuk-utan att t.ex.
dom eller ålderdom. Gemensamt för dessa stöd deär på olikaatt

koppladesätt tillär den löneinkomst har eller har haftman
Ringqvist 1996.

Fram till 1960-talet dominerade den manliga försörjarmodellen
for familjen. Mannen och skulle i varierandestatensom norm pro-

portioner stå för de ekonomiska insatserna och modern for om-
sorgsarbetet. Denna förändrades under slutet 1960-talet ochsyn av
l970-talet. Familjepolitiken omformades och fick uttryckligtsom
syfte möjliggöra familjetyp tvåforsörjarfamiljenatt Wen-en ny -

1996.nemo

Begreppet ekonomiskt oberoende
har olika betydelse för kvinnor och män

På grund kvinnors och olika historiska erfarenhetermäns harav
ekonomisktbegreppet oberoende olika betydelse beroende på om

det syftar på kvinnor eller män. En ekonomiskt oberoende kvinna
kvinnaär lönearbetar och försörjer sig själv: hon ären som som

ekonomiskt oberoende av en man.
Ekonomiskt oberoende talas det sällanmän uttrycketNärom.

förekommer, så syftar det inte på ekonomiskt obe-ären man som
roende kvinna, kan försörja sigutanav en utan atten man som
lönearbeta. Han ekonomisktär oberoende lönearbete. Tidigareav
menades med ekonomiskt oberoende gentleman med såen man, en

förmögenhet han kunde leva den.stor Alternativet till löne-att

3



varitfåtal,litetmycketföraldrig,dock storarbete har ettutom en
minskar löne-socialförsäkringssystemförmögenhet, utan ett som

arbetsgivarna.ochmarknadenberoendearbetarnas av
viset ipå detuttrycksoberoendeekonomisktBegreppet

det gälleri könstermer närgällerdet män,klasstermer när men
ochfrån lönearbetebefriasoberoendeEkonomiskt mänkvinnor.

lönearbete.kvinnoroberoendeekonomiskt genom
utsträckning kvin-i vilkenundersökningendenna ärI rapport

gällabegränsad tilloberoende mänekonomiskt attär avnor
oberoendeekonomiskaKvinnorsgifta/sammanboende kvinnor. av

familjeinkoms-andelundersöka kvinnorsmätsmän att avgenom
kvin-beroendehävda äremellertid mänkan ävenMan att avten.

vårdarbete.och Detta mätshushålls-hemarbeteoavlönadenors
hemarbete.familjensandelundersöka männensatt avgenom

oberoendeekonomiskt ärtill begreppetanledningEn attannan
möjligtfaktisktdet ärantyderdet attbesvärligt är attatt vara

ekono-meningabsoluti någonoberoende. Attekonomiskt vara
människor,flestaallramöjligt. Dedock inteoberoende ärmiskt

beroendenkombinationiidagleverochkvinnor män, avaven
fåMycketeventuelltvälfardsstatenmarknaden, partner.samt en

enbartsina inkomsterlivsperspektiv,isärskilterhåller, sett ett
oberoendeekonomisktKvinnor ärkällor.dessafrån avsomaven

marknadenberoendeekonomisktställetexempel itillärmän av
minskarökar såbidragvälfärdsstatensvälfärdsstaten. Omoch/eller

beroendetoch/ellermarknadenberoendet partner, avmenenav
och viceökar,beslutoch politiskavälfärdsstaten versa.

jämställdhetEkonomisk

hurundersökeranvänds vijämställdhet närekonomiskBegreppet
och varifrån de kommer.inkomsteroch ärkvinnors mänsstora

sammanboende. Eko-och deensamståendedå både degällerDet
fördelas i lika höginkomsterföreliggerjämställdhet närnomisk

inkomster likakvinnorsoch ärtill närkvinnor mängrad till som
hur andelundersökaDetta mäts stormäns. attstora avgenomsom

särskild inkomst, kvin-harrespektive männenkvinnorna ensom
kvinnorsoch medelin-inkomstsummantotalaandel dennors av

andel kvinnorhurVi visarandel mäns. storkomster t.ex.som av
hur den totala lönesum-löneinkomster,harrespektive män som

kvinnors medellönein-ochpå kvinnor mänfördelas samtman
Även och ikvinnor katego-mänandelkomst mäns. enomavsom

nödvändigtvisintebetyder det deekonomiskt jämställda,är att
kompletterar viDärför uppgift-sig på denna inkomst.försörjakan

4



och inkomsterKvinnor, män

inkomster med inkomstensandelkvinnors mäns stor-avema om
räknat.lek i kronor

inkomster ochkvinnors ochundersöker hur mäns ärVi stora
respektive välfärdsstaten.från marknadenkommer:varifrån de
till välfárdsstaten. Mark-används imarknadenBegreppet motsats

detkapitalmarknader, härbåde arbets- och ärbestårnaden menav
därifrån in-arbetsmarknaden och inkomsternahandi första som

i arbetsförkvinnor ochligger främst mänFokustresserar oss.
transfereringarna till hus-här endast påsyftarålder. Välfärdsstaten

och den offentli-tjänsteproduktionoffentliga sektornshållen. Den
i dennaintearbetsgivaresektorn rapport,tas menuppsomga

Kvinnomaktutred-tillandraanalyseras ikommer rapporteratt
ningen.

fördelashur inkomsterStudier3 av

relativt vanliga. Kvinno-inkomsterna fördelasStudier hur ärav
dessa i två viktigaskiljer sig frånmaktutredningens undersökning

inkomstensfördelningsstudier undersöksavseenden. traditionellaI
ekono-syftet denfördelning mellan olika hushåll och mätaär att

FritzellUusitalo 1990; 1991;välfärden Gustafssonmiska t.ex.
Sandqvist Officiell1993.Björklund Fritzell 1992; Jansson
år, visar fördelningenpubliceras varjestatistik från SCB, avsom

inkomster mellan hushåll.
utgår dåindividperspektiv,Ibland använder ett men manman
alla hus-fördelar demhushållets samlade inkomster ochifrån

kvinnors ochundersökahållsmedlemmar. Vårt syfte mänsär att
hushållens.så möjligt, inteindividuella inkomster långt

i första handinte hellerKvinnomaktutredningens syfte är att
studeravälfärd,kvinnors och ekonomiskaundersöka mäns attutan

varifrånoch de kom-kvinnors inkomsterhur och ärmänsstora
ekonomiskt oberoen-detden ekonomiska jämställdheten ochmer,

i vilken mån desig ochhur kvinnor och försörjerdet, dvs. män
från markna-kommerförsörjer sig själva inkomsternaoavsett om

hävdakunnaeller välfárdsstaten. Alternativt skulleden attman
konsumtionsnivå,ekonomisk välfärd inte endast frågaär omen

eko-väsentlig del dentill inkomsterrätten ärutan att avenegna
nomiska välfärden.

inledningsvis främstVi söker de frågor nämndessvar som
Kvinnomaktut-tagit särskilt förmed hjälp data, SCB framsomav

vilket1990-talen,Jämförelser mellan ochredningen. 1970-görs
ochvill få övergripande bild utvecklingenberor på viatt un-en av

påver-lönearbeteförändringarna i kvinnors ochdersöka hur mäns

5



beroende markna-och inkomster deraskvinnorskat mäns samt av
årrespektive 1975 det första medvälfärdsstaten ärden, partner.

med och 1994 detjämförbara dagens,inkomstdata är senastesom
analys. slutethar funnits tillgängliga för denna Ivilket dataår för

finns tabellbilaga.rapporten enav
Kvinnomaktutredningen kommertillkommandeI rapporter
oavlönade arbete, löner, transfer-avlönade ochkvinnors och mäns

redovisasanalyseras ochskatter och mycketeringar, att mermera
ingående.

Könsarbetsdelning och inkomster4

Tid är pengar

fördelningeninkomsterför kvinnors ochAvgörande mäns är av
idagkönen. Kvinnor arbetaroavlönat arbete mellanochavlönat

de tid till oavlönatmycketeller lika ägnarmän, men mersommer
GråsjöFlood 1995; Ny-avlönat Rydenstam 1992;tillarbete än

så fortfarandeeller inte detsig de lönearbetar1996a. ärberg Vare
hushâllsar-för vård barn ochhuvudansvaretharkvinnorna avsom

familjeförhål-sig, idäremotbete. Männen ägnar stort sett oavsett
grundläg-Könsarbetsdelningenhuvudsak lönearbete. ärlanden, i

begrän-kvinnor ochinkomstskillnader mellan Denför män.gande
ekonomisk jämställdhet och ekono-tillmöjligheterkvinnorssar

oberoendemiskt män.av
och har dess-arbetstimmarfår betalt för färre än mänKvinnor

oftatransfereringartimme. Därtill kommerlägre lön attutom per
endastLönearbete innebär intetill löneinkomsterna.knutnaär att

också sjukpenning, föräld-sig förkvalificerarfår lön,man en man
inkomstberättigad tilldvs.rapenning, pension är enm.m., man

vård ochHushållsarbete, barninte lönearbetar.näräven avman
berättigar inte heller ioavlönat ochgamla i familjen däremotär

ersättning inte utför det.allmänhet till någon när man
samband med hurbörja medLöneinkomster har till att ett

dag, hurmånga timmarlönearbetar hurmycket peren person -
andra lönenår många år och för detmånga dagar och hur perper -

rättigheternastorlek påverkar i sintidsenhet. Löneinkomstens tur
Är löneinkomsten låg kan behovs-förhållande till välfárdsstaten.i

bli aktuella.bidrag bostads- och socialbidrag Harprövade mansom
får barnbidrag och bi-därmed försörjningsansvarochbarn man

Inkomstförsäkringar ATP-pension ochdragsförskott. t.ex.som
Kvinnor lönearbetar korta-sjukpenning däremot lönerelaterade.är

löneinkomster Sammantaget talar det-har lägretid och än män.re
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Kvinnor, och inkomstermän

för skillnader i inkomster från lönearbeteta mellan kvinnoratt
och återskapas i välfärdssystemenmän Persson 1993.

Lönenivån och den tid åt lönearbeteägnar spelar således en
avgörande roll för våra totala inkomster. Det framförär allt på ar-
betsmarknaden till ekonomiskarätten grundläggs.som resurser
Dänned handlar könsarbetsdelningen inte bara fördelningenom av
arbetsuppgifter, i allra högsta grad fördelningenutan in-om av
komster. Förhandlingar tidens användning i familjen gäller iom
förlängningen löneinkomster, pensionspoäng m.m.

Könsarbetsdelningen i familjen, det vill det faktumsäga att
kvinnor tid till oavlönatägnar arbete än ochmän tidmänmer mer
till avlönat arbete kvinnor, påverkarän alltså kvinnors och mäns
ställning arbetsmarknaden och i förhållande till välfårdsstatens
transfereringar. Men påverkan går i riktning:även villkor-motsatt

på arbetsmarknaden och transfereringamas utformning påver-en
kar könsarbetsdelningen mellan oavlönat och avlönat arbete i
hemmet. kan såvälDe stödja motverka ekonomisk jämställd-som
het och kvinnors ekonomiska oberoende män.av

Pengar maktär

Sociologer och ekonomer har betraktat kvinnors ekonomiska be-
roende oproblematiskt. Familjesociologer har betonat köns-som
rollerna, där kvinnan specialiserar sig på de emotionella aktivitet-

och på de instrumentellamän Parsons 1942. På liknandeerna
har ekonomersätt förklarat arbetsdelningen inom familjen ettsom

maximerasätt den materiella välfärden.att Om kvinnor är mer
produktiva i hemarbetetän män och lika eller mindre produktiva i
lönearbetet har lägre lön, så detär för familjens eko-gynnsamt
nomiska välfärd kvinnorna specialiserar sig hemarbete ochatt

lönearbete.män teorinI altruistisk hushållsförestånda-antas en
kontrollera och fatta beslut i hela hushållets intressere resurserna

Becker 1965; 1981.
Andra forskare har ifrågasatt dessa teorier. Man har bl.a. undrat

hur den på marknaden uppföra sig egois-antasman, som som en
tisk, konkurrerande Mr Hyde kan förvandlas till altruistisk,en om-
tänksam Jekyl inomDr familjen Ferber 1993. Där finns också ett
cirkelresonemang. Kvinnor specialiserar sig på oavlönat hemarbete
därför de har lägre lön och har lägre lön därför deatt specialise-att

sig på hemarbete Ferber Bimbaum 1977. Man ocksårar menar
på familjen enhet inte hänsynatt till intresse-tarsynen som en

konflikter och maktrelationer inom familjen Folbre Hartmann
1988; England 1993; Strassman 1993. Sådana förekommer dock.
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Även maxime-har intresse samarbeta förbåda attparter attavom
materiella levnadsstandarden, så kan de haden gemensammara

"överskottethur ska fördelas Sen 1985.olika åsikter om
förhandlingar där diskussion-kan förFamiljen ses som en arena

fördelningen tid och tyckerbl.a. Närrör parternaav pengar.erna
frågan förhandlingar antingen slutar iolika avgörs som engenom

sig. blirnågon med Vad resultatetkompromiss eller att gergenom
förhandlingsstyrka. har denberoende Denär partparternas somav

positionen","fall-back den klarar sig bäst efterdvs.bästa som en
har starkare förhandlingsposition.separation eller skilsmässa, en

utbildning och inkomst får kvinnor för-Med högre störreen egen
högre inkomst har och det finnshandlingsstyrka, mannen om

hon Ott Kvin-mindre förhandlingsstyrka har 1992.barn desto
således på deras möjligheter löne-ställning i familjen beror attnors

från välfärdssta-också tillgång till transfereringararbeta, men
för kvinnors fall-back position och möjlig-har betydelseDeten.

eventuella barn vid separation ellerförsörja sig ochheterna att en
skilsmässa.

och oavlönat arbete i familjen på-Könsfördelningen avlönatav
påställning arbetsmarknaden ochverkar kvinnors och rät-mäns

förhållandenatigheteri förhållande till välfárdsstaten. Men ar-
påverkarvälfårdsstatens transfereringar ocksåbetsmarknaden och

familjen. Arbetsmarknaden och väl-och situation ikvinnors mäns
tillsammans ekonomiska incita-regelsystem skapar defardsstatens

eller motverkar den ekonomiska jäm-antingen stärkerment som
kvinnors ekonomiska oberoendeställdheten och män.av

Inkomstbildningen5

påundersöker hur inkomster fördelas kvinnor ochvi mänInnan
byggs från löner bidrag ochbeskrivs hur inkomsterna överupp

disponibel inkomst.skatter till egen
börja erhåller individerna inkomster i form lö-Till medatt av

företagarinkomstneinkomster eller näringsinkomst samt av-
inkomster klassificeras inkomsterkastning på kapital. Dessa som

de faktorinkomster, dvs. defrån marknaden. Ibland kallas utgör
produktionsfaktorerna arbete och kapital.fråninkomster

transfereringar från välfärdsstaten.kommer Kate-I nästa steg
och olika Vårtgoriseringen dessa kan syftegörs sätt.göras ärav

fördelningen inkomster mellan kvinnor ochstudera ochmänatt av
bidrag,bidragen i vad vi kallar lönerelaterade pensioner,delar in

generella och behovsprövade selektivaförsörjningsrelaterade
bidrag.
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och inkomsterKvinnor, män

Syftet med de lönerelaterade sjukpenning, arbetsmarknadsstöd-
och föräldrapenning utjämna inkomster mellan perioderär att av-
lönearbete respektive lönearbete. blandformPensionerna är en

bidrag.lönerelaterade och generella och de kol-ATP-systemetav
lektiva avtalspensionema form lönerelaterade bidrag. Manär en av

inkomstforluster går i pension.försäkrad Folkpen-närär mot man
sionen och eventuella pensionstillskott däremot generella bidrag.är

folkpensionen lika alla, alltsåSjälva för tidigare inkoms-är oavsett
Lönerelaterade bidrag och pensioner skattepliktiga. under-är Iter.

sökningen skiljer vi inte på olika slag pensioner.av
försörjningsrelaterade bidragen barnbidrag och bidragsför-De -

andra syften. Syftet med barnbidragetskott har dels utjäm-är att-
inkomsterna mellan familjer med respektive barn, delsutan attna

barnens eftersom hela samhället beroendeuppväxt ärtrygga av
kommande generationers produktion och skatteinbetalningar. Syf-

med bidragsförskottet barn inte skall drabbas vidär atttet en sepa-
skilsmässa.ration eller Om bara den föräldern har vårdnadenena

barnet, så har vanligendet barnet till under-rättom gemensamma
hållsbidrag från den föråldem.andra Om den underhållskyldige inte

eller vill betala får barnet ändåkan stöd, bidragsförskottet, frånett
Barnbidrag och bidragsförskott gesi form generella bi-staten. av

behovsprövning.drag utan
Syftet med de selektiva behovsprövade bidragen social- och-

bostadsbidrag förstärka köpkraften för människor med lågaär att-
och/eller Socialbidrageninkomster bam. ska alla medbor-garantera

skälig levnadsnivå. till socialbidragRätten beror på dengare en
aktuella ekonomiska situation.sökandes Bostadsbidraget in-är

och beräknas efter hushållenskomstprövat storlek beräknat i antal
och bam och det utgår delvis i relation till bostadskostnadenvuxna

Ringqvist 1996.
bostads- och socialbidrag har i denna studie, det gällerBam-, när

gifta/sammanboende delats med hälften till kvinnan respektivepar,
Barnbidrag bidragsförskott registreras på föräldrarna,ochmannen.

barnen. studiebidrag tillinte gäller l6-l7-åringar,Detta även
liten skattefriavilket del det totala studiebidraget.utgör en av

Därtill har vi kategori, bidrag, i huvudsak bestårövriga somen
skattefria och skattepliktiga studiestöd.av
Därefter har vi de transfereringarna. består främstDenegativa

fastighets- förmögenhetsskatt, inkluderarinkomst-, och menav
studielån underhållsbidrag.återbetalt ochäven

Slutligen har vi den disponibla inkomsten, dvs inkomsterna från
välfärdsstaten minus negativa transfereringar.marknaden och



InkomststrukturIFigur

och näringsinkomstLöne-Marknaden +
faktorinkomst Ränta+

Utdelning+
Reavinst+

SjukersättningVälfârdsstaten +
FöräldrapenningLönerelaterade bidrag +
Arbetsmarknadsstödskattepliktiga +

Pensioner+

örsörjningsrelaterade BarnbidragF +
Bidragsförskottbidrag skattefria +

BostadsbidragBehovsprövade bidrag +
Socialbidragskattefria +

Övriga skattefritt studiestödSkattepliktigt och+
Övriga skattepliktiga och skattefria bidrag+

transfereringar SkattNegativa -
Återbetalt studielån-

underhållsbidragGivet-

Disponibel inkomst

respektive mansdomineradeJämställda, kvinno-6

inkomster

uppdelade på kvinno-visar olika slag inkomsterTabellen nedan av
Sommansdominerade inkomstslag.jämställda ochdominerade,

jämställda mindrekön har 40inkomstslag där inget änräknas
negativa transfere-Därefter följer de s.k.inkomsterna.procent av

kvinnors respek-studielån m.m.återbetaltringarna skatter, samt
Samtliga uppgifter gäller kvin-inkomst.disponiblative mäns egna

totala negativaolika slag, desamlade inkomsteroch mäns avnors
i miljarderdisponibla inkomstenden totalatransfereringarna och

åri Sverige 1994.kronor
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och inkomsterKvinnor, män

Tabell 1
Kvinnodominerade, jämställda och mansdominerade inkomstslag, miljarder
kr, kvinnors inkomster andel åramäns, %, 0 1994samt som av

Kvinnor AndelMän

Kvinnodominerade inkomstslag
Bidragsförskott 5,8 0,8 87,9
Föräldrapenning 14,0 79,53
Bostadsbidrag 13,5 4,5 75,0
Skattepliktigt studiestöd 2,4 63,21,4
Övriga skattepliktiga bidrag 3,7 2,3 61,7

Summa 39,4 12,6 75,8

Jämställda inkomstslag
Barnbidrag 10,0 7,2 58,1
Skattefritt studiestöd 7,4 5,9 55,6
Socialbidrag 5,1 4,5 53,1
Sjukersättning 9,5 9,3 50,5
Pensioner 96,2 120,3 44,4

utdelningarRänta, 16,6 22,6 42,3
Reavinst 24,2 34,9 40,9
Arbetsmarknadsstöd, 14,9 22, 1 40,3
kontantersättning

Summa 183,9 226,8 44,8

Mansdominerade inkomstslag
Löner 254,7 386,5 39,7
Övriga skattefria bidrag 0,7 1,2 36,8
Arbetsmarknadsstöd, 6,4 11,2 36,4
arbetsmarknadsutbildning
Näringsinkomst 4,7 13,0 26,6

Summa 266,5 411,9 39,3

Negativa transfereringar
Skatt 115,4 184,7 38,5
Återbetalt studielån 1,9 1,5 55,9
Givet underhållsbidrag 0,3 1,8 14,3
Summa negativa transfereringar l l 7,8 188,1 38,5

Summa disponibel inkomst 372,4 463,5 44,6

Källa: SCB, bearbetning lnkomstfördelningsundersökningenav
se Bilaga, tabell 1-16även

Tabellen visar kvinnor får bidragsförskott ochän mänatt mer av
föräldrapenning men inte barnbidrag, fördelas jämställt.av som

fårMännen däremot inkomsterna från arbetsmarknadsut-mer av
bildning näringsinkomst.och Jämställd fördelning har förutom

l l2 sou 1997;37



sjukersätt-socialbidrag,skattefritt studiestöd,bambidragen även
arbetslöshetser-utdelningar, reavinst ochpensioner,ning, ränta,

sättning.
inkomsterna förde totalaförMarknaden står merparten av
i löner, företag-miljarder kronoroch Av 757kvinnor män.både

till kvin-går knapptkapitalinkomster 40ocharinkomster procent
går till detill Minstresterande 60 män.och procent pengarnor

mansdomine-och till deinkomstslagenkvinnodominerade mest
lönen hamnarrubrikendock påsistnämnda berorrade. Det att

för jämställda inkomster.40-procentsgränsenprecis under
bestårtransfereringarna, 56andelmycket procent,En stor av

bidrag,lönerelaterade 724pensioner, procentprocent avavav
Återstårförsörjningsrelaterade. 7och 6behovsprövade procent av

"övrigt. dvs. i huvudsaktransfereringarna,negativadeAvprocent
resterandeförochkvinnor för 38,5 männenstårskatt, procent

tillgårinkomsten 45disponibladenAv procent61,5 procent.
tilloch 55 män.kvinnor procent

manstimmarkvinnotimmar och färreFler7

löne-försörja sig hamöjligheterna ärGrundläggande för att ettatt
försörjer sighelt lätt avgöradock intearbete. Det är att vem som

arbete, i arbets-lyderlönearbete. De är termensomsomgenom
lö-försörja sigtvekan sägaskraftsundersökningar, kan utan genom
påhur skallföretagarinkomster. Meninklusivenearbete man se

med sjuk- eller föräldra-från sitt arbetefrånvarandedem ärsom
lönearbetesigFörsörjer depenning genom

lönearbeteförsörjerVem sig genom

arbetskraften" mått på i vilkenAndelen används oftai ettsom
lönearbe-respektive försörjerkvinnor sigutsträckning män genom

arbete, ock-inte bara de iingårarbetskrafteni ärMen utante. som
någonföräldraledigasjuka, ellerarbetslösa,så de är annanavsom

använder vi tillsin arbetsplats.frånvarande från Häranledning att
lönearbete"att försörja sigdefinitionmedbörja snäv genomaven

lönearbete harochtid kvinnorhur den män ägnarundersökeroch
medelarbetstidenjämföraviutvecklats. Det gör att pergenom

beräknasMedelarbetstidenibefolkningen.respektivekvinna man
i arbete di-förarbetstimmarantalettotaladetatt personergenom

befolkningen,kategoriisamtligamedvideras avsammapersoner
fångar viDärigenomellerarbetskrafteniingårdeoavsett om

ii arbete ochochkvinnor mänandelenbåde iförändringar ar-upp
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och inkomsterKvinnor, män

1970 och 1992mellan årenJämförelsen görslängd.betstidens
med ochochKvinnor män,saknas.årförjämförbara data senare

år be-Kvinnor i tabellen7-16barnmedsärredovisas.barn,utan
år,och med 16tilloch med 7frånmed barnkvinnortyder t.ex.

år ål-män i denbetyder män16-24ochålder,modernsoavsett
1996a.Nybergbarn sederskategorin utan

arbetstid ökatkategorierså deuppställdTabellen är att vars
kom-minskatarbetstidoch dehögst mestkommermest varsupp,

längst ner.mer

Tabell 2
och 1992vecka, 1970befolkningen, timmarMedelarbetstid i perper person

Förändring19921970

26,1 8,1år 18,0med barn 7-16Kvinnor
26,5 7,419,1årKvinnor 45-54

4,611,9 16,5årKvinnor 55-64
4,315,7år l 1,4med barn 0-6Kvinnor
1,426,1 27,5årKvinnor 25-44

-2,233,635,8år45-54Män
-3,036,439,4årmed barn 7-16Män

30,6 -3,434,0år25-44Män
33,2 -5,438,6årmed barn 0-6Män

-6,115,621,7år16-24Män
-6,114,820,9år16-24Kvinnor
-8,431,2 22,2år55-64Män

Nyberg 1996aKälla:

Äldre intågstorbarnsmödrarsuttåg ochmäns

ikvinnorökat förmedelarbetstidenframgår samt-tabellenAv att
samtli-minskat fördenmedanför dekategorier,liga yngsta,utom

tid kvin-arbete och denkvinnor iandelenBådekategorier män.ga
utvecklingen varitmedanperioden,underhar ökatlönearbetarnor

berorarbetstidiMinskningen männensförden männen.motsatta
40-timmarsvecka mellan årentillfrån 45-på övergångenbl.a.

arbetsmark-många lämnatockså mänoch 1973,1966 attmen
uttågäldre Deras ärminskningen gäller män.naden. Den största

ingick1960-talet 40börjanoch markant. Itydligtmycket caav
finnsarbetskraften. Idagår imellan 65 och 74männenprocent av

i realite-pensionsåldem idagfaktiska äralls kvar. Dende knappast
år59inte 65 utanten
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Även antalet arbetstimmar minskat kraftigt,ungdomar harför
arbetslöshet. gäller1990-talet med dess höga Dettasärskilt under

kvinnor. övriga kvinnokategorier haroch Förbåde män ar-unga
år.för kvinnor med barn 7-16betstiden ökat, Detstoramest

småbamsfáder de arbetarofta Det stämmerärsägs mest.att som
siffror, visar med barnmed tabellensdock inte mänatt storasom

år lönearbetar vilket blandbarn 45-54och även män utan mer,
små högre frånvaro;med riktigt barn harpå faderberor attannat

i samtliga kategorier lönearbetar kor-föräldralediga. Kvinnorde är
jämställda med avseende lönearbetstidentid Mestän män.tare

barn och minst småbarnsför-kvinnor ochidag mänär utanyngre
äldrar.

kvinnor och delar lika på detvisarårs siffror män1992 att mer
viktigt1970-talet. dockidag Detavlönade arbetet ärän att

jämställdheten i detta avseende inteökadeuppmärksamma denatt
också påpå lönearbetarkvinnornabara beror attutanatt mer,

mindre.lönearbetarmännen
manstimmar" hör med deminskade antaletDet storasamman

arbetsmarknaden. Produktiviteten harskett påförändringar som
därmed behövs mindre arbets-varuproduktionen, ochinomökat
jordbruket, industrinökar i och bygg-produktionenkraft atttrots

manliga arbetstillfällen försvunnit.har månganadssektom. Här
pågått inom jordbruket åt-sysselsatta harMinskningen antaletav

inom industrin mittenseklets slut, sedanända sedan förraminstone
sedaninom byggsektorn 1970.1960-talet ochav

minskat i betydelse sysselsätt-industrisektomSamtidigt ursom
i Ofta hävdastjänstesektom ökat betydelse.ningssynpunkt, så har

från övergick till denfriställdes industrinarbetskraftdenatt som
Åberg Sander Holmer 1996.1996;sektorn seoffentliga t.ex.

framför alltså fallet. ochtveksamt Detdock är ärDet är varom
arbetar i denindustrin och det kvinnorarbetade i ärmän somsom
fick iMånga de inte längre arbetesektorn.offentliga mänav som

anställninglämnade arbetskraften. ficksektorn Deprivataden som
tidigare inte lönearbetat.kvinnoroffentliga sektorni den somvar

uttåg arbetskraf-frågaalltså i högre grad männensDet är uren om
individer från stagnerandeintåg flödeoch kvinnornas än ettten av

bakgrundenNyberg l996a.expanderande sektorer Dettatill är
"kvinnotimmar. 1960-talet har deSedanökningen i antalettill

områden sedan längearbetstillfällena tillkommitflesta somnya
undervisning, sjuk-verksamhetsfält, framför alltutgjort kvinnors

vård och social omsorg.
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inkomsterochKvinnor, män

arbetsmarknaden problemet,könssegregeradeDen

lönediskrimineringinte

jäm-gjort kvinnor ochpå mänFörändringarna har sättett mer
jämställdheteninte påverkat sär-har sättställda, ett annatmen

på arbets-kvinnor har kommit inantalskilt mycket. Ett stort
Kvinnor ochhar lämnat den.antaloch mänmarknaden ett stort

be-ungefär lika hög grad.arbetsmarknaden i Detfinns idagmän
praktiken harövertagit platser. Ikvinnordock inte mänstyder att

för ocharbetsmarknader;grad två skilda mäni högSverige enen
sektor finns de köns-däremellanlitenmycketför kvinnor. I en

tiokvinnor.40-60 Barajämställda yrkenamässigt procent pro-
arbe-och åttakvinnornade sysselsatta männenprocentcent avav

Över finns i kvin-kvinnorna70jämställda yrken.i procenttar av
kvinnor, och ännodominerade yrken 60-100 treprocent mer

kvinnor.mansdominerade 0-40ifjärdedelar männen procentav

1Diagram
mansdominerade, jämställda ochochsysselsatta kvinnor mänAndel iav

kvinnodominerade yrken, 1996

80

N0

S O

uO

Oå

wo

No

O

40-60 60-1000-40
kvinnor yrketandel i

beräknat från AKUKälla:

förklaringama tillarbetsmarknadenkönssegregerade ärDen aven
Könssegregeringenkvinnor ochmellan ärlöneskillnaderna män.

låga på delönediskriminering.direkt Lönerna ärinteproblemet,
högre därkvinnor arbetar ochbefattningar därocharbetsplatser
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ochkvinnor1997. NärPetersenarbetar Meyersonmännen
kvinnor högre lönfårjämförs,kvalifikationerlikvärdigamedmän

Zetterberg 1990;sektori privatochsektoroffentlig mäni
1991.Grand

tydlig i diagrammetmycketyrkeefterKönssegregeringen är
ef-Ännu också delades inbli yrkenadenskulletydligare omovan.

mycket koncentre-Vissa yrkensektor. ärprivatoffentlig ochter
yrkenvårdpersonal. Andralärare ochoffentlig sektortillrade t.ex.

juristersektorprivatoffentligsåvälinom t.ex.förekommer som
i högreåterfinnsingenjörerjurister ochKvinnligaingenjörer.eller
syssel-samtligaoffentliga sektorn. Avdenmanliga inomgrad än

offentligainom den56arbetade år 1995kvinnor procentsatta
Motsvarandenäringslivet.privatai detoch 44sektorn procent

1996:56 13.SOUrespektive 7822försiffror män är procent s

traditionellarationella,och intemänKvinnor

sektornoffentligai dengradi så högkvinnornadåfinnsVarför
gårframförts. Enteorier harolikaFleraprivatai denoch männen

ilönearbeteochvård barnkombineralättaredetpå är attatt avut
kvinnorsoch störreprivatai densektornoffentliga än attden

offentlig sek-och karriär ilönbetydelse förmindreharvårdansvar
först-i denlägrevårdavdragets.k. ärprivata.i Detdenäntor

1997.Nordlisistnämnda Hansendennämnda än
därförkanvård bam. DeförhuvudansvaretsällanharMän av

sek-privatai denmansdominerade yrkenhögavlönadesig tillsöka
mansdo-Även ifå hög lönmöjlighetergodaharkvinnor atttom.
vårdav-eftersomnäringslivet,privatayrken i detminerade men

mycket in-kvinnordraget de ärdetta endastgällerhögreär som
karriär.riktade göraatt

ochhöga lönerrelativterbjuder kvinnoroffentliga sektornDen
uppfat-"vårdavdrag. så kvinnortyder på detMycket ärlägre att

familjeansvar,ökandeellermedKvinnorsituationen. storttar
framför allt flyt-ålder, deoch barnens ärmed antal barnmätt som

från andraoffentliga sektorniyrken denkvinnodomineradetilltar
kvinnor1997. DagensNordli Hansenarbetsmarknadendelar av

gradi högändå väljer degårdagens,välutbildade änmycketär mer
offentliga sek-i denleder till arbetenutbildningarkönstypiska som

mansdomineradeoffentliga sektornsdenlockandeSärskilt ärtorn.
"vårdavdraget"ochlönerrelativt högafåkvinnor kandäryrken,
domstolsjurist,yrken,sådanainomkvinnorAndelenlågt. t.ex.är

Nå-tid.påkraftigtökatekonom, harpsykolog ochläkare, senare
näringsli-privatadetinte inomåterfinnsökningmotsvarandegon
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och inkomsterKvinnor, män

rationella,bakgrunddennavalochKvinnors, mäns, är motvet.
traditionella.ofta hävdas,detän somsnarare

näringslivets skilda för-privataoch detsektornsoffentligaDen
kvinnorbidrar tillfamiljenvårdansvar itillhållningssätt att styra

yrken.ocholika sektorertilloch män

löneinkomsterochKvinnors mäns8

grad lönearbe-och i lägregradkvinnor i högre mändagensOm nu
ha påverkatså bör detta1970-talet,falletvadäntar varsom

harlöneinkomster. Dettaochkvinnorsmellan mänsförhållandet
jämställdhetenekonomiskaförändrats. Denriktigtockså mycket

miljarder kronor år641totala lönesummandenökat.har Av
tilltill kvinnor och 60 män.40gick1994 nästan procentprocent

År och 70motsvarande andelar 301975 procent.procentvar
beräkning-har ökat hurlöneinkomstemaandelKvinnornas av

Även medel-kvinnors andeltill mänsän görs. avserom manarna
underhaft löntill dembefolkningen eller endasti helalön som

ökat.ekonomiska jämställdhetenså har denåret,

Tabell 3
med löneinkomst, %,och andelandellöneinkomst mänsKvinnors som av

och 1994år, 197518-64

19941975

medellönmänsandelKvinnors av
66,545,1samtliga
67,054,7löntagare

löneinkomstAndel med
74,3 82,1kvinnor
90,2 82,8män

lnkomstfördelnings-bearbetningKälla: SCB, av
tabell 1-16Bilagaundersökningen Se

andel kvin-visartabellen störredelennederstaDen att avenav
i mindrehar detmedanlöneinkomster, männenharidagnorna

lika, 82exakt överligger könen nästangrad. Nu procent.strax
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löneinkomst17-18 procent utan

fördelningen kvinnor ochnedan visar löner förDiagram 2 mänav
två kraftiga förändringaroch Mellan de åren haråren 1994.1975

År helt lö-saknade omkring 25 kvinnornaskett. 1975 procent av
motsvarande siffra för bara tiomedanneinkomst, män var pro-

År både kvinnor ochsaknade 17-181994 mänprocentcent. av
löneinkomster.helt

inkomsttoppar kvinnor årvisar två mindre förDiagrammet
vid kr och den andra vid 150.000 kr.ligger 100.000Den1975. ena

kvinnor lönearbetade deltid ochdeförstaDen representerar som
i huvudsak arbetarde heltidsarbetande.andra Männen,den som
År kvin-koncentrerade omkring kr. 1994heltid, 180.000 ärvar

lönefördelning lika. Idag arbetar andeloch störremäns mer ennors
försvinner två inkomst-deltid heltid. Därmed dekvinnor lång och

på nivå.fördelningen liknar fast lägreoch männens,topparna en
Överfinns fortfarande hosverkligt höga inkomsterna männen.De

kvinnornaoch mindre tvåsju männen än procentprocent avav
kr.hade löneinkomst 300.0001994 överstegen som

2Diagram
för samtliga 18-64 år års prisnivåFördelning löneinkomster 1994iav

1975

0 Tusmkmmr400100 200 300 500

Kvinna Nlän- - -- - --

---/
Illlllllllll

Tusenkronor200 300 400 5000 100
lnkomstfördelningsundersökningenKälla: SCB
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och inkomsterKvinnor, mån

manslöntvåtredjedelarKvinnolön av

Även såminskat,mellan könen äri löneinkomstskillnaden ga-om
tvåtredjedelaromkringhar baraKvinnorfortfarande stort.pet av

kvinnor lönearbetarHuvudskälen till dettamedellön. ärmäns att
yrkeskategorii mänkvinnortidkortare än män, att somsamma

återfinnsgradkvinnor i högreoch än mänlägre lön,ofta har att
lågyrken med lön.inom

i privat sektor,tjänstemängällerTabellen nedan, gruppensom
uppgårmedellön totalttydligt. Kvinnorsmycketvisar detta sett

till drygt 20.000uppgårmedankit/månad, mäns16.000till knappt
kategorierna lägrede fyraochhar inomKvinnornakr. en avvar
kvinnorna i kate-majoritetfinnsDessutomlön än männen. aven

arbete majoritetkvaliñcerat låg, ochlönendär ärgorin aven
arbetesjälvständigt där lönenkvalificerat ärkategorinimännen

betydligt högre.

Tabell 4
andel %, tjänstemänmedellön mäns, inomkr, kvinnorsMedellön, avsom

sektor efter yrkesnivá, 1994privat

antalAndel BeräknatMedelvärdenYrkesnivå
Kvinnor MänKvinnor Män

5.100 29.70092ställning 35.900Ledande 33.080
84.300 235.20089Självständigtkvalifice- 21.89019.450

arbeterat
141.300163.9009016.480Kvaliñcerat arbete 14.840

85.700 31.9009513.780Rutinarbete 13.060
339.000 438.1007820.560Totalt 15.970

Heltid deltidHeltid och
SCB, LönestatistikKälla:

jämställda fattigaekonomisktUnga men

har lö-ochåldrar år andelen kvinnor mänsamtliga 18-64 ärI som
iinkomster ärlika höga kvinnornasungefär hög.neinkomst Hur

ålderskate-olikamellanvarierar däremotförhållande till männens
jämställda ekono-Bilaga diagram l.gorier se De är mestunga

lönein-uppgår kvinnornasålderskategorin år18-24miskt Isett.
dock ekono-handlartill Det82 männens.komster procent omav

knappastlöneinkomsternapå så låg nivåjämställdhetmisk atten
55.000 krdel,för de kvinnornaspå: 45.000 krlevaräcker att unga
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inkomsterna så låga i medeltal berorför de Attmännens. ärunga
studerar, på höga ungdomsar-ungdomar dels dendels på mångaatt

försörja sigUngdomar har idag svårarebetslösheten. att genom
på l970-talet.lönearbete än

Det ekonomiska jämställdheten bland kvinnormed denär sämre
förhållande tillår. Kvinnors löneinkomster i25och män över

till i ålderskategorin 45-54uppgår endast 69mäns t.ex. procent
liggergengäld högre: kvinnornas löneinkomstlönerna iår. Här är

Även kvinnornas195.000 kr.134.000 kr, männens runtrunt om
möjligheterså deraslöneinkomster lägre,andel är ärmännensav

betydligt bland ungdomarna.sig på sin lön bättreförsörja änatt

3ADiagram
ålder familjesammansättninglöneinkomst 1994 efter ochAndel med

100,0

80,0
ä
äGovo Kvinnor
ä
ä Män40,0
ä

20,00 å

ä0,0
1b 2b 3+

b
Ensamst SammanboendeSammanboendeEnsamst

utanbam medbarn med barnutanbam

Löneinkomst kronor 19943BDiagram i

°"°200000
§wå g ä.

150000 ä ääs
3 ä ä
å KV° .ä100000.

ä Män

g50000

ä

1b 2b3+
b29 49 64

SafllmanboefldeEnSamStSammanboende
med bambarn med barnutan

InkomstfördelningsundersökningenKälla: SCB,
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inkomsterochmänKvinnor,

sigdetlivscykeln visar störreiolika faser atttillSer an-enman
löneinkomster. Un-harkvinnor mänandeleller likadel stor som

barn i ål-sammanboendetvåbara utandantagen utgörs grupper:av
viflera bam. Serellermedbarnfamiljerår och50-64dern tre se-

så uppmätsmännens,ilöneinkomsttill kvinnornas procentdan av
barn.ensamståendeförskillnadernaminstade utaninte oväntat

genomsnitt likaiharbarnår30-49kvinnorEnsamstående utan
blandviskillnaden hittarstörstaDenlöneinkomst män.hög som

harkvinnornadärflera barn,ellermedgifta/sammanboende tre
löneinkomst.männens46hälften,mindre än procent, av

löne-behovtyckas hakan störremed barnEnsamstående attav
märkligt ande-det verkakanDärförsammanboende. attarbeta än

och fädermödrar änensamståendeblandlägrelönearbetare ärlen
delforklaring ärmed barn. Enkvinnorgifta/sammanboendebland

sammanbo-arbetslöshet änhar högreföräldrarensamståendeatt
ende.

idagkvinnor och ärmänSammanfattningsvis kan sägas att mer
vadlöneinkomster änvadjämställdaekonomiskt som varavser

mindre.ochlönearbetar män1970-talet. Kvinnorfallet mer
två tredjedelar män-allt barahar kvinnornaFortfarande trots av

jämställda,relativtUngdomarmedeltal. ärilöneinkomsternens
sig påförsörjakande knappastlöneinkomsterså lågahar attmen

in-betydligt högreharjämställda,mindreMedelålders ärdem. men
jämställd,ekonomisktsakDetkomster. är att annanenvaraen

på.levahöginkomsten är attnogom

arbetsinkomsterochKvinnors mäns9

det finnslöneinkomst. MenbegreppethittillsVi har använt oss av
in-iförekommeroftaanvändbart begreppockså annatett som

"arbetsinkomst". Arbetsinkomstenkomstfördelningsstudier, an-
harochi arbetedeminkludera inte bara ärvillvänds somom man

tillfälligt frånvar-arbete ärockså dem harlön ettutan mensomen
arbetsin-bam. lvårdeller försjukdomgrundande t.ex. avav

föräldraförsäkringochsjuk-näringsinkomst,ingår lön,komsten
ochrepetitionsutbildningmilitärmedersättningar i sambandsamt

ingår däremotarbetslöshetsförsäkringochPensionercivilförsvar.
inte.

arbetsmark-påförändringarhar ägtviSom storasett rumovan
kvin-Antaletl970-talet.sedankvinnorsåvälnaden för mänsom

Därmed harminskat.antalet manstimmarochhar ökatnotimmar
också dellöneinkomster,fått ökadeendastintekvinnorna utan av

lönerelaterade bidrag.välfärdsstatens
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inkomst har ökat medKvinnors kr,28.000

har minskat med 27.000mäns

År 1975 medelvärdet för samtliga kvinnors arbetsinkomst 44var
Årsamtliga se tabell nedan.mäns 5 1994 hade detprocent av

tillökat 69 Ser vi bara till de kvinnor och hademänprocent. som
anställning ökade kvinnors arbetsinkomst dock betydligten

mindre, från 62 till 70 Och vi slutligen endastprocent procent. ser
på dem hade heltidsanställning uppgår ökningen bara tillsom en en
procentenhet, från till76 minskade77 De skillnaderna iprocent.
arbetsinkomster mellan kvinnor och beror alltsåmän inte i första
hand på kvinnornas löner i jämförelseökat med männens,att utan
på kvinnornas sysselsättning ökat och minskat.männensatt

Tabell 5
Arbetsinkomst, kr, kvinnors arbetsinkomst andel %, 20-64mäns,som av
år, 1975 och års prisnivå1994 1994i

Kvinnor Män Andel

Samtliga
1975 83.899 188.814 44,4
1994 112.132 161.950 69,2
Förändring 28.233 -26.864

Del+heltidsanställda
1975 128.556 207.014 62,1
1994 145.153 208.869 69,5
Förändring 16.597 1.855

Heltidsanställda
1975 166.880 220.060 75,8
1994 182.849 238.117 76,8
Förändring 15.969 18.057

Källa: Inkomstfördelningsundersökningen.SCB, Se Bilaga, diagramäven 23.

kronorI räknat ökningen för samtliga kvinnor något större änvar
minskningen för 28.000 krmän, respektive -27.000. Förca. ca.
kvinnor och med anställning har dockmän arbetsinkomsterna ökat

såvälför kvinnor Heltidsarbetandemän. har lyckats höjamänsom
sina arbetsinkomster heltidsarbetande kvinnor,än medmer ca.
18.000 kr respektive kr.16.000ca.
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inkomsterochKvinnor, män

lika kvinnorlika män, mänKvinnor mermer

förarbetsinkomstenvisas fördelningennedandiagram 4I samt-av
åren och 1994.år för 1975respektive 20-64kvinnor mänliga

fördelningen lö-visarpå sidan 18,vi diagram 2Jämför avsom
vissa likheter. finnsfinner Däroch diagram 4neinkomsten,

diagram för löne-i 2viktig skillnad. Denemellertid somgruppen
i i diagraminkomster försvinnerhelt saknarinkomster, stort sett

Iställetföräldraförsäkring inkluderas.sjukersättning ochdvs. när
inkomstnivåer.vid lågainkomsttoppfår vi störreen

År förmycket olikafördelningen arbetsinkomsten1975 avvar
s.k.inkomstfördelning dåoch närakvinnor Männensmän. var en
ochför medelinkomstermednormalfördelad kurva, dvs. toppen

fördel-inkomster, medanlåga respektive högaindivider medfärre
förstatvå inkomsttoppar.kvinnor visar Denförningskurvan re-
låga löne-saknade eller hade mycketkvinnordepresenterar som

föräldrapenning, andradenoch/eller sjuk- ochinkomster toppen
deltid eller heltid.lönearbetade långkvinnorrepresenterar som

År ganskakvinnor ochfördelningskurvorna för män1994 är
förefallerhögre inkomster.dock fortfarande Detharlika. Männen

kvinnori fördelningskurvan förinkomsttoppenden förstasom om
beror på kvin-och den andra vilkettrycktsår har1975 ner upp,
inträffat.har det Denlönearbete.ökade För män motsattanors

ochvisas år har tryckts1975enda inkomsttoppen ersattsnersom
arbetsinkomsterårtvå mindre inkomsttoppar 1994. Männensav

eko-kvinnorslika kvinnors och lika Denblivit mäns.har mermer
har Förklaringen kvinnornajämställdheten ökat.nomiska är att

upphöjts ocksåtill nivå, hardelvis har männens männenmen
sänkts nivå.till kvinnornas
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4Diagram
ochår, kvinnor och 1975 199420-64 män,arbetsinkomstenFördelning av

1975 Kvinnor

S0042.01001002é0 340200
Tusen kronor

5003Å04å0100 18lo 2000 20
Tusen kronor

fönnögenhetsundersökningen I0F,ochbearbetning Inkomst-Källa: SCB, av
tabell 17-18.Bilaga,storurval. Se även
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inkomsterochmänKvinnor,

inkomstermed lågaflerochkvinnor mänFärre

lågabland dem harförändringaralltså skettharDet stora ar-som
tidigareFleråren och 1994. män änmellan 1975betsinkomster
och harkvinnor lönearbetarmedan flerlåg sådanellerhar ingen en

arbetsinkomst.regelbundenen
harrespektiveandel kvinnor mänantal ochvisarTabell 6 som

prisnivå.årsåret i 1994krtill 40.000härinkomst,låg satt omen
lågsådan mycketkvinnor874.0001970-talet hademittenI enav

samtliga kvinnormotsvarade 37vilketinkomst, procent avca.
låghade då likaEndast 8 männenår.och 64mellan 20 procent av

År frånminskatlåginkomstkvinnorhade andelen1994inkomst.
föränd-dramatiskförhar råkatMännentill 2537 utprocent. en

frånökat 8harlåginkomstmänhåll: andelenring motsatt pro-
till 22 procent.cent

för-finns fleraförändringar Detförklara dessaskallHur man
med densambandharmindre,samtliga ellerklaringar, ettmersom

studerande harförklaring andelenärarbetslösheten. Enhöga att
positivt,kanvuxenstuderande. Dettadet gäller ävenökat, ses som

arbetsmarkna-påpå kärva lägetdel detockså till vissberor enmen
haftharvi sedan 1990förklaring är storden. En att enannan

svårthar haftinvandraremånga dessaochflyktinginvandring, av
ökathar dessutomförtidspensionärerAndelenarbete.finna ettatt

400.000tillår 1975300.000 överunderfrån strax per-personer
samhällsutvecklingdennasamlade effektenår 1994. Den avsoner

kvinnorökat. Andelenlåga inkomster harmedandelen mänär att
kvinnor lönearbetardock minskat.har Attlåga inkomstermed

in-arbetslösheten,alltså betytttid, har änoch längre mermer,
förtidspensioneringen.vandringen och

Tabell 6
krunder 000arbetsinkomst 40.andel, medoch %,Antal

och 1994samtliga 20-64 år, 1975prisnivå förårs1994i

AndelAntal av
Kvinnor MänKvinnor Män

837191.000874.0001975
22560.000 25611.0001994

lnkomstfördelningsundersökningenSCB,Källa:
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lâgavlönadeHögavlönade mindre jämställda än

helårsanställdaarbetsinkomsten för heltids- och förIbland används
kvinnor respektivejämföra situationen och utvecklingen föratt

Å fördelen äpplen jämförs medsidan har det denmän. attena
kvinnor lönearbetari den meningen det ochäpplen är mänatt som

kvinnor oftare arbetarlika mycket jämförs. Effekten attavsom
verkliga arbetsin-fördel dedeltid utesluts. Enmän ärän attannan

övertidsersättning, sjuk-visas, inklusive extraknäck,komsterna
och föräldrapenning m.m.

Å innebär det äpplen jämförs med i denandra sidan päronatt
helårsarbetande betydligtmeningen heltids- och män äratt re-mer

vad de heltids- och helårsarbetandepresentativa för sitt kön än
heltid, famil-sitt. flesta arbetarkvinnorna för De mänär oavsett

utbildningsnivå Nyberg SOU 1996:56.jesituation och 1995; Men
framförkvinnorna. Heltidsarbetandebara 60 ärprocentrunt av

ensamstående, barn, välutbildade ochallt storstadskvinnor, utan
inte helt representativdärmed högavlönade kvinnor en grupp-

ordmed andra

5Diagram
medelvärde,1.000-tals kr års heltids-Arbetsinkomst, 1994 priser,i

helârsanställda âr näringsinkomst, 1975-1995och 20-64 utan

3G3,0

Män

ZULO - I__.,_N-.\§\._.,.V \\\-\
Kvinnor

1D,0 --

0-9 5 5 E
198 1985 1990 151351975

Källa: InkomstfördelningsundersökningenSCB,
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och inkomsterKvinnor, män

6Diagram
arbetsinkomst,förmedelinkomst männensiKvinnors procent av

näringsinkomstårhelårsanställda 20-64heltids- och utan

100.0

9°-° Median--

.§-.-.-__.--r&#39;.sr--"x
800 -l

Medelvarde..
70.0 u

60,0 ili
1990 1995198519801975

100,0

90,0

80.0

70,0
P90

60.0 :4:
19951990198519901975

lnkomstfördelningsundersökningenSCB,Källa:

heltidsanställda harförarbetsinkomstenvisar ut-Diagrammen att
årenmellan 1975kvinnor ochförlika mänvecklats i stort sett
dockarbetsinkomster harHeltidsarbetande mänsoch 1995. som

endastmedan kvinnorskr,med 18.000tidigare ökatnämndes ca.
kvinnor ochskillnaden mellanMinstmed 16.000.ökat varca.

harökade sedan något,Skillnaden1980-talet.börjanimän menav
nivå.stilla på1990-talet legatunderdärefter samma

låg-mycketför devisar lägetdiagrammende fyrasistaDet av
mellanSkillnadenhögavlönade.mycketrespektive deavlönade

lågavlönade.bland dehögavlönadebland de änkönen störreär
percentilvärde 10, Pinkomsthar lägstde tioBland procent som

och 90 män-i mellan 80kvinnorna10, kommer procent avupp
tjänar percen-Bland de tioarbetsinkomst. mestprocent somnens

271997:973 sou



kvinnornas arbetsinkomst däremot ba-tilvärde 90, kommer90, P
och lågavlönade kvinnorna tjä-i mellan 68 73 Deprocent.ra upp

lågavlönade Medanalltså lika mycket de männen.nästan somnar
kvinnorna tjänar väsentligt mindre de högavlö-högavlönadede än

nade männen.
alltså denSammanfattningsvis kan konstatera ekono-attman

ökat. Kvinnors och löne- ochjämställdheten harmiska mäns ar-
lika idag de l970-talet. Det berorbetsinkomster änär varmer

årkvinnors inkomster idag lika 1975,pådels är mäns änatt mer
idag lika kvinnors. kvinnorsinkomsterdels är Attmänsatt mer

kvinnorsinkomstförhållanden blir lika innebärmäns att ar-mer
blir lika kvinnorhöjs.betsinkomster Att män ärmer mer pro-

innebära villkor har för-blematiskt eftersom det kan mänsatt
ekonomiska jämställdheten ökat, harSamtidigt densämrats. som

kategorin kvinnor dvs.den ekonomiska jämlikheten inom ökat,
mellan kvinnor med hög inkomst och kvinnor med lågskillnaderna
mindre l970-talet. Bland detinkomst idag männen ärär än

mindre tidigarejämlikheten idag skillnadernaHär äntvärtom. är -
harmellan ökat.män

från välfärdsstaten10 Kvinnors och inkomstermäns

"institu-vanligt skiljastudier välfärdsstaten det mellanI är attav
tionella" marginella" välfärdsstater Wilensky Lebeauxoch

marginella bidrar med be-1958. Stater klassificerassom som en
del befolkningen.gränsad uppsättning bidrag till begränsad aven

Bidragen behovsprövade. institutionellaknappt tilltagna och Iär
välfárdsstater bred uppsättning bidrag i prin-har utvecklats somen

skandinaviska välfärds-cip generella och tillgängliga for alla. Deär
institutionella Esping-Andersen 1990;betraktasstaterna som

Sainsbury 1996.
socialförsäkringssystemenvälfärdsstaten ochFramväxten av

kamp förförstås ofta resultatet arbetarrörelsens ettett mersom av
Andra förklarar utveck-jämlikt 1990.samhälle Esping-Andersen

industrialisering Wilenskylingen i modernisering ochtermer av
framväxt,välfärdsstatens1975. båda fallen bortser ifrånI attman

mycket olika effekterindustrialiseringen moderniseringen hadeoch
till industriarbe-omvandladesför kvinnor respektive Männenmän.

hemmafruaf.och kvinnorna tilltare
har forskning välfärdsstatenUnder de decenniernasenaste om

inkomstskillnader i olikavarit inriktad på studera länder och iatt
minskar dessa.vilken utsträckning välfárdsstater Det då in-är

mellan hushåll fokuseras. Implicit betraktaskomstspridningen som
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och inkomsterKvinnor, män

inkomster-enhet med intressen därfamiljen gemensammasom en
och fördelas lika mellan familjemed-iläggs potten gemensamna

Smeeding m.fl.Wilensky Esping-Andersen 1990;1975;lemmarna
utelämnar inkomstskillnader mellanutgångspunkt1990. Denna

och vad välfärdsstaten innebär för dessa.ochkvinnor män
mellan välfärdsstaten och kvinnorna har dockFörhållandet

och europeiskaoch studerats. Amerikanskadet diskuteratsäven
ofta på de framsteg skandinaviskavälfärdsstatsforskare pekar

ekonomiska rättigheter. Vidgjort i form sociala ochkvinnor av
finner i allmänhetjämförelser mellan olika välfårdsstater attman

"kvinnovänligaiÖde gällerskandinaviska länderna Detde är mest
försörjarmodeller,efterdelar in välfárdsstaternaoavsett om man

olikaform och graden patriarkalitet, efterefter patriarkatets av
kvinnors rättigheter i förhållan-genuskontrakt eller efterslags om

sin grund i roll hustrur, mödrartill välfärdsstaten har derasde som
Lewis 1993; Siaroff 1994; Walby 1994;eller arbetare Duncan

Sainsbury 1996.1996; 1994;

Välfärdsstatens dubbla karaktär

pekar oftare välfärdsstatens dubbla ka-Skandinaviska forskare
till kvinnor, vilket innebär den både hari förhållanderaktär att en

frigörande potential och reproducerar maktförhållandena mellan
i form. de skandinaviska länderna löne-kvinnor och Imän men ny

de har inkomst, den offentligaarbetar kvinnor i hög grad, en egen
väl utbyggd och i skatte- och transfereringssys-barnomsorgen är

kvinnor individer och arbetare och intebetraktastemen som som
maktrelationerna mellan kvinnoroch mödrar. dethustrur Trots är

relativt oförändrade. Medborgaren manligoch män är en
medborgare-arbetare, nyligen imedan kvinnor tills helt huvud-

medborgare-mödrar. i förhållande till väl-Rättigheternasak var
graden lönearbete.fárdsstaten bestäms av av

gåttkaraktäriseras i kvinnor harUtvecklingen termer attav
individuella till beroende välfärds-beroendefrån män ettett avav

vi gått frånHemes 1987. Andra att ettstaten menar
husmoderskontrakt jämställdhetskon-på 1930-talet till ett
trakt 1970-talet, könshierarkin bibehållits ochattmen nya

ÅterHirdmansegregering skapats 1990. andra talarformer av
juniora i den skandinaviska välfärds-kvinnorna partnerssomom

sigKvinnor integreras i välfärdsstaten endast de beterstaten. om
Siirn forskare pekar dockBorchorst 1987. Sammamänsom

skandinaviska välfärdsstatens möjligheter förändradenäven att
öka jämställdheten och stärka kvinnors ställ-könsarbetsdelningen,

29



talar den kvinnovänliga Hemes denning. 1987,Man statenom
och ingåttljusa bilden Hirdman 1990 kvinnorna ochatt staten en

Siimallians 1990.
diskuterar i kvinnors arbets-nämnda författareOvan termer av

kraftsdeltagande, kvinnors representation i politiken, vårdens or-
inte i transfereringamas utfall i kronorganisering, termer avm.m.,

troligtkvinnor respektive förefaller dock väl-för Detmän. att
visar sig Välfärdsstaten bidrarfárdsstatens janusansikte där.även

kvinnors ställning, premierar framför allttill stärka ty-att men
manliga beteendemönster och manlig tidsanvändning. Avlö-piskt

viktigare mångaarbete betraktas oavlönat och väl-ännat som av
transfereringar knutna till löneinkomster.färdsstatens Förär

individmaximal utdelning krävs lönearbetar heltid åtmins-att en
några Därmed finns ojämlikhet mellanunder decennier.tone en

kvinnor och inbyggd i transfereringssystemen, har sinmän som
grund i könsarbetsdelningen mellan avlönat och oavlönat arbete

vioch den könssegregerade arbetsmarknaden. Det detta skaär stu-
dera nedan.

och försörjningsrelateradeLöne-

behovsprövade bidragsamt

Välfärdsstatens transfereringar delas ofta in i så kallade inkomst-
försäkringar, eller vi benämner dem lönerelaterade bidrag,som som

socia1"beskattas, och bidrag karaktär, inte beskattas.av mer som
Lönerelaterade sjukpenning,bidrag föräldrapenning ochsom ar-
betsmarknadsstöd olika slag till för utjämna inkomsternaär attav
mellan perioder lönearbete och perioder sjukdom, bamledig-av av
het och arbetslöshet. Ersättningarna fungerar alltså försäk-som en
ring under tider då inte får lön. Till de lönerelaterade bidra-man en

också föras ATP-pensioner och kollektivtkan avtaladegen pen-
inte folkpensionema.sioner men

social härSyftet med bidrag karaktär, benämns försörj-av som
ningsrelaterade och behovsprövade bidrag, nämligenär ett annat,

förstärka köpkraften för människor med låga inkomsteratt
Medan lönerelaterade bidragenoch/eller barn. de tänktaär att ut-

för och individ tid, så utjämnarjämna inkomsten överen samma
ekonomiskasociala bidragen de villkoren mellan dem harde som

löneinkomster eller mellanlåga och dem har höga demsom som
och de bam.har barn utan

bidragFramför allt lönerelaterade och behovsprövade bidrag
sig både gäller ersättningsnivåer, legitimitet ochskiljer vad myn-

bidragdighetskontroll. Lönerelaterade de be-är generösa änmer
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och inkomstermänKvinnor,

förtjä-legitimaochmångastödshovsprövade. De somansesav
misstänksamhetrotadrättigheter", djuptfinnsdetmedannade en

medViljansocialbidragstagare.ochsocialbidrag attexempelvismot
oftabidragbehovsprövade ärfinansieraochmedskattepengar vara

standardrutiner,enklabetalasbidragLönerelateradelåg. ut genom
integritet for denminskadinnebärbidragbehovsprövademedan en-

myndighe-frångodtyckemåttvisstkontroll ochskilde, ett avmer
1996.Hallerödsidaternas

med högreochheltidsarbetandefår, kanMän anta, somman
lönerelaterade bidragen.deandelkvinnor, störrelöner än aven

ochbarnvårdenforhuvudansvaretharkvinnorMedan avsom
be-forsörjningsrelaterade ochdeberoendelönerlägre är avmer

kan1990-taletoch1970-taletJämförsbidragen.hovsprövade
ochha ökatbidragenlönerelateradefrån de antasbidragkvinnors

min-habidragenbehovsprövadeochforsörjningsrelateradefrån de
tidigare.grad idag äni högrelönearbetarkvinnorskat eftersom

till kvinnorBidragsförskott
arbetsmarknadsstöd till mänoch

gårinkomsterför olikamedelvärdetredovisarnedanTabellen som
18-könrespektivesamtligafördelatochkvinnor män,till av

kvin-tillunder 1994betaladesSverige.åri De ut64 summor som
kvinnorantalethelameddivideratsharrespektive män res-nor

ålderskategorin.ipektive män
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Tabell 7 .
och kr, kvinnorsför samtliga kvinnorMedelinkomsten män, samt

år, 1994andel %, 18-64medelinkomst mäns,avsom

Kvinnor AndelMän

Lönerelaterade bidrag
3.644 3.569 102,1Sjukersättning
5.400 .39O 388,5Föräldrapenning l
8.207 12.774 64,2Arbetsmarknadsstöd

kontantersättning 5.725 8.457 67,7därav
arbetsmarknadsutbildning 2.482 4.3 17 57,5

17.733 97,3lönerelaterade 17.251Summa
bidrag exkl. pension

11.227 12.330 91,1Pensioner

28.478 30.063 94,7lönerelateradeSumma
bidrag inkl. pension

örsörjningsrelaterade bidragF
3.864 2.774 139,3Barnbidrag
2.236 302 740,4Bidragsförskott

försörjningsrelaterade 6.100 3.076 198,3Summa

Behovsprövade bidrag
1.341 206,6Bostadsbidrag 2.771

Socialbidrag 1.861 1.661 112,0
behovsprövade bidrag 4.632 3.002 154,3Summa

Övriga bidrag
studiestöd 2.71 l 2.1 128,1Skattefritt 17

Övriga 732 189,5skattepliktiga 1.387
bidrag

170,2Skattepliktigt studiestöd 919 540
Övriga skattefria bidrag 172 320 53,8

139,9bidrag 5.189 3.709Summa övriga

44.399 39.850 111,4Totalt
bidragsförskottinklusive bam- och

38.299 36.774 104,1Totalt
och bidragsförskottexklusive bam-

InkomstfördelningsundersökningenbearbetningKälla: SCB, av
Bilaga tabell l-l6se även

bidragen uppgick i rundade lönerelateradeMedelinkomsten av
till kr. Pensionernabåde kvinnor och 17.000-18.000tal för män
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och inkomstermänKvinnor,

de för-for12.000 krkvinnor och män,kr for11.000uppgick till
kr foroch 3.000 mänkvinnorkr förtill 6.000sörjningsrelaterade

kr.respektive 3.000krtill 4.500behovsprövadeoch de
de för-fårförväntade. Kvinnoralltså detResultatet är mer av

deochbehovsprövade bidragen mänochsörjningsrelaterade avmer
lönerelateradetill depensioner. Serinklusivelönerelaterade ex-

ungefär lika mycket.ochdock kvinnor mänfårpensionerklusive
ochlönearbetardebeloppalltså inte högrefårMän trots att mer
be-Skäletochkvinnor ärmellan män.löneskillnaderna atttrots

andelockså hurlönenivån,påberorinte bara storloppen utan
tid.under hur långochinkomstersådanafårsom

så-fårkvinnorså andelenföräldrapenningen ärgällerVad som
den under längrekvinnor harandelenhögre män,mycket ändan

i medeltal. Enbeloppockså högredärmedde fårochperioder
manligadesjukersättning,fårkvinnorandel mottagar-större men

blirför samtligamedelvärdetbelopp,får högresjukersättningna av
högt.ungefär likadärmed

tilltillhögre belopp män änarbetsmarknadsstödet gårAv ett
arbetslöshettill dettaförklaring är mäns öppnakvinnor. En att var

Årrespektive 6,79,1år 1994,kvinnors procent.högre än procent
respek-högre 2arbetslöshet mäns,kvinnors än procent1975 var

arbetsmarknadsstödet idå delfickKvinnortive 1,3 procent. av
mottagandefick dock de männenBåda årengradhögre än män.

mottagande kvinnorna.debelopphögre än
lönein-iavspeglar skillnadernatydligasttransfereringDen som

pensionerpensionema. Mänskvinnor ochmellan män ärkomster
vi in-tydligareblirkvinnors. Dethögre änmycket änidagär om

uppgickåråldern 18-64år. samtliga iFörde 65kluderar överäven
ochår 1975till männensmedelpension 132kvinnors procent av

påår berorhöga andelen 1975år 1994. Den atttill 91 procent en
uppbar7 procentprocentkvinnor 12andel än mänstörre pen-

skillna-år 1994, ärhögreAndelen kvinnor ävension. men nuvar
åter-Virespektive 13mindre, 15betydligt procent.den procent

avsnitt.särskiltitill pensionärernakommer ett
mellanenkelt sambandingetfinns detSammanfattningsvis

ochkvinnorbeloppoch detlöneinkomsterikönsskillnader som
bidrag.lönerelateradeolikaår får frånundermedeltalimän ett
bidra-lönerelateradeavspeglas i delöneinkomsterhögreMännens

beloppfår högre änmottagandede männenså mot-sätt attgen
ocharbetsmarknadsstödsjukersättning,gällervadkvinnortagande

kvinnornaföräldraförsäkringen fårgällerdetpensioner. Men när
belopp.får sådanakvinnorandeleftersom störrebelopphögre en

sist-sjukförsäkring.också Detfårkvinnorandel mänänEn större
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innebär sjukförsäkringen inte endast omfördelarnämnda mellanatt
perioder lönearbete och lönearbete, vilket deras primäraärav

låg-syfte. omfördelar också mellan och höginkomsttagare, ochDe
därigenom kvinnormellan och eftersom riskenäven män, att
drabbas sjukdom bland kvinnor och låginkomsttagareär störreav

Ävenbland och höginkomsttagare. arbetsmarknadsstödetän män
omfördelar mellan låg- och höginkomsttagare eftersom risken att
bli bland de förstnämnda sistnämnda.arbetslös destörre än Detär
omfördelar inte mellan kvinnordäremot och eftersom imän män

kvinnor. Pensionernahögre grad arbetslösa avspeglar tydli-är än
löneskillnadema mellan kvinnor och eftersom de byggermängast

manligpå tidsanvändning under lång tid. bör dock påpekasDet
bidragen, till skillnadde lönerelaterade de försörjningsrela-att mot

terade och de behovsprövade, skattepliktiga.är

Fler skall försörjas på kvinnornas inkomster

lönerelaterade bidragen inklusive pensionema går alltså, enligtDe
tabell i högre grad till till kvinnor. försörjningsrelate-män än De
rade och behovsprövade bidragen går däremot i högre grad till
kvinnor till Detta resultat kan dock diskuteras. Fråganän män. är

barnbidraget och bidragsförskottet inkluderasskall i föräldrar-om
inkomster skulle kunna det barnens in-ävennas man se som-

komster.
Anledningen till kvinnors inkomster i medeltal högre föräratt

bidragsförskott och barnbidrag det finns fler ensamståendeär att
mödrar ensamstående fäder. Betraktar bidragsförskott ochän
barnbidrag barnens inkomster istället för föräldrarnas blirsom
skillnaden mellan kvinnor och vad gäller de försörjningsrela-män
terade bidragen mindre.mycket Eftersom bidragsförskott går till
den förälder har vårdnaden den underhållsskyldige föräl-som om
dern inte kan eller vill betala, skulle också kunna betrakta bi-man

subventiondragsförskotten till den underhållsskyldige för-som en
äldern inkomst till den har vårdnadenänsnarare som en som

Skillnaden mellan kvinnor och vad gäller behovsprövademän
bidrag beror främst kvinnor får i bostadsbidrag än män.att mer

ocksåDetta har samband med förekomsten bam. 38ett procentav
bostadsbidragen i vårt material går till ensamstående föräldrar.av

innebärSammantaget det kvinnor och totalt fårmänatt sett unge-
likafär höga belopp från välfárdsstaten.

Siffrorna i tabellen också missvisande i den meningen deär att
inte hänsyn till hur många skall dela på inkoms-tar personer som

Kvinnors totala medelinkomst från välfärdsstaten uppgår tillten.
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och inkomsterKvinnor, män

bi-inklusivekr40.000till knapptkr och44.000 männensdrygt
emellertid flerbarnbidrag. Detdragsförskott och är sompersoner

deeftersomtransfereringar männens,änkvinnornasfår del en-av
fådema.ensamståendefler debetydligt änsamstående mödrama är

sist-defler barngenomsnitt änidessutomförstnämnda harDe
blandkvinnornabland änfinnsfler barn300.000Ungefärnämnda.

tilluppgårår18-64mellanantalet kvinnorEftersommännen.
flertolvbetyder detsåmiljoner procentattdrygt 2,5 capersoner

påinkomster männens.kvinnornas änförsörjas påskallpersoner
transfereringar-får delantaltillhänsynTar avsompersonerman
totala inkoms-i denochkvinnormellan mänblir skillnadensåna,

liten.mycketvälfárdsstatenfrånten

lönerelaterade bidragMer
tilloch mäntill kvinnor pensionermer

lönearbeteminskadeökade och mänskvinnorsbakgrundMot av
andelfåridagkvinnor störresigförvänta trans-kan att avenman

behovs-och mindrelönerelaterade bidragformfereringama i avav
bidragenlönerelateradeockså fallet.Så Deårprövade 1975. ärän

oförändrade för Pen-män.kvinnor ochför äri betydelseökathar
någotoch minskatkraftigt förhar ökat mänbetydelsesionemas

behovsprövade bidragenförsörjningsrelaterade ochkvinnor. Deför
ochkvinnorför bådetransfereringamaandelminskathar som av

man.

Tabell 8
andelbidragsbehovsprövade ochförsörjningsrelaterade, övrigaLöne-,

ochår, 199418-64 1975transfereringama, %,totaladeav

19941975
Kvinnor MänKvinnor Män

44,538,944,5bidrag 33,9Lönerelaterade
30,925,325,026,0Pensioner

3 7,74,5 lningsrelaterade 8 l1Försörj
bidrag

7,510,0 10,4Behovsprövade bidrag 12,5
Övriga 9,46,0 11,77,8

100,0100,0100,0100,0Totalt

39.85044.39916.68321.064iMedelvärde
prisnivåårs1994

InkomstfördelningsundersökningenKälla: SCB,
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på transfereringama iUtvecklingen beror totalt ökatatt sett om-
ifattning. har något fördubblats fasta priser till bådeDe änmer

kvinnor och vid jämförelse mellan åren 1975 och 1994.män en
delvis på den höga arbetslösheten sig uttryck iDetta beror tarsom

arbetsmarknadsstödet ökat för båda könen och pensionerna föratt
minskathar sjukersättningamas andel väsentligt,Däremotmän.

vilket på korttidsfrånvaro sjukdomberor ersättsatt numerap.g.a.
arbetsgivaren. första fjorton dagarnas sjukperioddirekt kom-Deav

Årårdärför inte medi beräkningarna för 1994. 1975 detmer var
hälften både kvinnor och erhöll sjukpenning någonmänca. av som

gång året.under

Är kvinnor beroende10 mer
välfárdsstaten mänänav

Ibland hävdas kvinnor beroende välfärdsstatenär änatt mer av
inkomster och inflytande bestäms i hög gradMänsmän. status, av

marknaden, marknaden skapar och förstärkermedan änstaten mer
gått frånskillnader mellan kvinnor. Kvinnor har beroendeett av

enskilda till beroende och kvinnor bero-män ärett statenav mer
ende vad Hemes 1987. syftar då främstManän män ärstatenav
på den offentliga sektorns tjänsteproduktion har förändratsom
kvinnors och barns liv offentliga sektorn iDenän mäns. utgörmer
hög grad kvinnors arbetsmarknad och också till delarär stora en
förutsättning för kvinnor skall kunna kombinera barn ochatt
lönearbete. andra länder kvinnor beroende välfärdssta-I är mer av

för socialbidrag och andra transfereringar. Här undersöker viten
ekonomisktkvinnor beroende välfärdsstatenär än mänom mer av

i transfereringar och detta beroende har ökat ellertermer omav
minskat.

beroende".beror naturligtvis på vad medSvaret som menas
Kvinnor välfardsstatenberoende tillär än mänmer av om man ser
den andel den totala inkomsten kommer ifrån välfärdssta-av som

gäller vi till kategorin 18-64 år eller tillDetten. oavsett om ser
kvinnor och och det gäller barnbidragsamtliga ochmän även om

inkomster.bidragsförskott barnens Detta beror dock på attses som
kvinnors inkomster från marknaden mycket lägre inteär än mäns,
på belopp i kronorkvinnor får mycket räknatstörre än mänatt
från välfärdsstaten.

belopp går till kvinnorI antal kronor det 18-64 årär som
högre vi hänsyn till vissa inkomster gårTar till barnän mäns. att

de utbetalas till kvinnor, eller till antaletäven om personer som
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och inkomsterKvinnor, män

årså får kvinnor och 18-64försörja sig på inkomsterna, mänskall
Utökar vi kategorin till omfattabelopp.i attsettstort samma

går i medeltal högredvs. ålder,kvinnor ochsamtliga män, oavsett
respektive 44.000 krtill kvinnor, 46.000 krtillbelopp män än

skalleller hur mångatill inkomsterbarnenshänsyn tagetutan som
detta blir skillnadenBeaktar större.på inkomsterna.dela även

Tabell 9
väl-från marknaden respektiveandel medelinkomstenMedelinkomst samt av

bruttoinkomsten, 1994färdsstaten av

år-år O18-64
Kvinnor MänKvinnor Män

Marknaden
167.175 70.225 109.096109.575Kr
81 61 70Andel, % 71

Välfárdsstaten
46.43444.399 39.850 44.371Kr

19 39 30Andel,% 29
Summa

114.596 155.530153.974 207.025Kr
100 100 100Andel, % 100

InkomstfördelningsundersökningenSCB, bearbetningKälla: av

beroendeMinskat mänav

borde, kanökade lönearbete och minskadeKvinnors mäns man
minsk-välfårdsstatenha inneburit kvinnors beroendetycka, att av

andelSå inte fallet. Transfereringarnasoch ökat. dockmäns ärat
förinkomsten mellan åren och 1994den totala har ökat 1975av

andel sinabåde kvinnor och dvs. båda könen får störremän, aven
Ökningenfrån välfardsstaten idag tidigare.inkomster störreän är

for för kvinnor.män än
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Tabell 10
Andel medelinkomstenfiân marknaden respektive väljiirdsstatenav

bruttoinkomsten, %, 1975 och 1994av

Kvinnor Män

1975 1994 1975 1994

18-64 år
Marknaden 79 7 l 92 8 l
Välfardsstaten 2 l 29 8 19
Totalt 100 100 100 100

år-0
Marknaden 69. 6 l 84 70
Välfärdsstaten 3 391 l 6 30
Totalt l OO 1OO l 00 100

Källa: SCB, bearbetning Inkomstfördelningsundersökningen.av
Se Bilaga, diagramäven 4.

Resultatet kan tyckas paradoxalt på flera För det första löne-sätt.
arbetar kvinnor idag på 1970-talet, fårän ändå störremer men en
andel sina inkomster i form transfereringar. beror bl.a.Dettaav av
på välfärdsstaten har byggts sedan 1970-talet och allt fleratt ut att
får del de lönerelaterade bidragen.av

detFör andra kan det förefalla paradoxalt därför utveckling-att
vad gäller lönearbete helt olika för kvinnor ochär ochmän,en

ändå består bådas inkomster idag i högre grad transfereringar.av
Männens löneinkomster har minskat och detta inkomstbortfall har

transfereringar främst i form arbetsmarknadsstöd ochersatts av av
pensioner. Kvinnors löneinkomster har ökat och de får då del av

lönerelateradede bidragen.
Sammanfattningsvis kvinnor beroendeär välfärdsstatenmer av

beroendetän uttrycks andelmän när den totala inkomsten.som av
beror påDet kvinnor har lägre inkomster från marknaden änatt

inte kvinnor får högre beloppmän, i kronor räknat. Ser viatt
till hela befolkningen får något högre beloppmän kvinnor.än

kvinnornasFör del har utvecklingen inneburit ökade lönein-
komster och ökade bidrag från välfárdsstaten, och därmed minskat
beroende Det betydande skillnadmän. är beroendeattav en vara

välfardsstaten löntagare och transfereringarmottagareav som av
beroendeän enskild För har den inne-männenatt vara av en man.

burit minskade löneinkomster och ökat beroende välfärdsstaten.av
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och inkomsterKvinnor, män

Minskar välfardsstaten1 1

mellan kvinnor och mäninkomstskillnadema

spridningenfor år konstaterasbudgetpropositionen 1997I att av
fördelningspolitisk be-faktor hardenlöneinkomster störstär som

regeringens politik minskaviktigt mål itydelse och är attatt ett
Vi skillnaderna iProp. 1996/97:1 50.inkomstklyftoma attvets

Utjämnar väl-mellan kvinnor och män.löneinkomster är stora
demskillnader eller förstärker dendessafárdsstaten

jämföra kvinnors andelundersöker detta mänsVi att avgenom
disponiblakvinnors andelmedmarknadsinkomster mäns in-av

transfere-inkomst marknadsinkomster plusDisponibelkomster. är
transfereringar skatter m.m..negativaringar minus

kvinnors respektivedisponibel inkomst mänsMed menas egna
kvinnor och fördelarsammanboendedisponibla inkomst. Hur män

inte här.hur de används studerassig emellan ochinkomsterna
docktill Kvinnomaktutredningen kommerAndra attrapporter un-

dersöka detta.
marknaden harkvinnornas inkomster frånTabell visar11 att

priser mellan åren och 1994,med kr i fasta 1975ökat 30.000 me-
Kvinnornas medelinkomstminskat med 14.000 kr.dan männens

ochuppgick år 1975 tillfrån marknaden 44 männensprocent av
utjämnadetill Välfårdsstatendisponibla inkomsten 58den procent.

inkomstskillnadema mellan könen.alltså
År marknadsin-hade kvinnor 661994 männensprocent av

deras disponibla inkomster, vilket in-78komster procent avmen
också idag inkomstskillnademavälfärdsstaten minskarnebär att

betyder dock inte kvinnor ochmellan kvinnor och Detmän. att
har kr i dispo-har lika höga inkomster. Män 32.000män ca. mer

nibel inkomst.

ellerransfereringar skatterT

SkerVälfárdsstaten utjämnar inkomstskillnadema mellan könen.
Århjälp transfereringar eller skatter betalademed 1975detta av

transfereringar.kr i skatt de fick i Trotskvinnor 4.200 änmer
på 1990-talet fick de ungefär krökade lönearbete 5.000kvinnors

i Transfereringarnai transfereringar de betalade skatt.änmer
betalade båda åren i skattalltså skatten.ökade Männenän mermer

skillnaden minskade mellan årenfick i transfereringar,deän men
till kr bland beroen-och från -5l.0OO kr -20.0001975 1994 annat

minskade lönearbete.de mäns
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Tabell 11
Inkomster kvinnors medlinkamst andel och1975 1994mäns,samt som av
samtliga 18-64 år, medelvärden, kr, års prisnivå1994i

Kvinnor AndelMän

1975
Marknaden 79.030 181.168 43,6
+Transfereringar 100.094 197.85 50,61

Skatter m.m.-
Disponibel inkomst 74.812 130.085 57,5

1994
Marknaden 109.575 167.175 65,5

Transfereringar 153.974 207.025 74,4+
Skatter m.m.-
Disponibel inkomst 114.956 146.894 78,3

Källa: SCB, Inkomstfördelningsstudien

År 1975 hade skatter och transfereringar ungefär lika utjäm-stor
Årnande effekt mellan kvinnors och inkomster. 1994 hademäns

transfereringama betydelse skatterna. beror dels påstörre än Det
kvinnor betalar skatt idag tidigare och mindre,än männenatt mer

dels på skattereformen 1990/91. Den avsågs fördelnings-att vara
mässigt mellanneutral olika hushåll förändringar bådegenom av
skatte- och bidragssystemen. Det dock tveksamt denär om var
fördelningsmässigt neutral könsperspektiv eftersom kvinnorettur
har lägre löneinkomster skattesystemets utjämningspo-än män -
tential har nämligen minskat påtagligt. harDet dock motverkats

höjda barn- och bostadsbidrag, vilket innebär bidragen fåttattav en
central roll för omfördelningen inkomster SOUmer av

1995:104.

trejärdedelssamhälle påKvinnors 1970-talet,

idagmännens

På vi tidigare i diagram och ochsätt 2 3 18 20samma som s.
visade löne- och arbetsinkomsternas fördelning för kvinnor res-
pektive visar vi nedan motsvarande diagram för disponibelmän,
inkomst.

Jämför vi lönefördelningen i diagram på2 18 med fördelning-s.
disponibel inkomst, finner vi den disponibla inkomsten äratten av

betydligt jämnt fördelad löneinkomsten.änmer
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och inkomsterKvinnor, män

Diagram 7
individuell disponibel inkomst för samtliga år beräk-Fördelning 18-64av

1994 års prisnivåinat

TLsen honor

330 400 5000 100 230 Tusen kromr

Källa: SCB, Inkomstfördelningsundersökningen

Praktiskt alla kvinnor och i åldersgruppen 18-64 år harmäntaget
disponibel inkomst. gällde också 1970-talet.idag Deten egen

omkring kvinnorna saknade disponibel inkomstBara 4 procent av
år kvinnor då lönearbetade i mindre utsträckning1975. Trots att
hade de inkomst i form barnbidrag i viss månt.ex. samten egen av
också mycket andel, fjärdedel, hade dockEnräntor storm.m. en

Årdisponibel inkomst under 40.000 kr. det knappt1994 4en var
hade så låga inkomster. För det ungefärmännenprocent som var
bådaandel åren, nämligen under 4strax procent.samma

inkomstspridningenBland har ökat. Fördelningskurvanmän är
år år kvinnor har detflackare 1994 1975. För inträf-än motsatta

år två inkomsttopparfat. för 1975 med har årKurvan 1994 er-
kurva i liknar den gälldemed för årmänsatts storten som som

År inkomstspridningen1975. 1975 bland kvinnorstörre änvar
bland idag detmän, är tvärtom.
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"trefjärdedelssamhället" påinte bara ärhävdas iblandDet att
dedömaHolmer 1996. AttSanderredan härdet ärväg av-

trefjärdedels-kvinnornasinfölli diagram 7visasförändringar som
jämnarebetydligtfördelningenmedan är1970-talet,samhälle på

jäm-kvinnligrelativperioddennadock möjligtidag. Det är att av
hatrendmässigtmellan tycksSkillnaderna mänblir kort.likhet

förinkomstspridningen1980-talet, medanbörjansedanökat av
tillframkonstantochtill 1988påtagligt framsjönkkvinnor var

och 1994åren 1990mellanhäntVadBjörklund 1992.1990 som
arbetsmark-utvecklingenbakgrundtill.vi inte Motkänner av

mel-inkomstskillnadema ävenförsannolikhetennaden är stor att
1990-talet.underökatkvinnor harkategorierlan olika av

och 1994åren 1975inkomsterochKvinnors mäns12

och 19941975 ärmellan årenskillnadernavisaEtt sätt attannat
de tiodvs.decilgrupper,tio likabefolkningen idela in storaatt

demedtiodeinkomsterna,med de lägsta procentenprocenten
andelundersöker vi hurDärefterinkomsterna, storlägstanäst osv.

decilgruppema. Enolikai deåterfinnskvinnorsamtliga somav
kvinnornatioinnebäraskullefördelning procenthelt jämn att av
den förstadiagrammetvarje decilgrupp. Ii representerarhamnar

tiondeoch deninkomsternalägstademedtiodecilen de procenten
inkomsterna.de högstade med
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inkomsterochKv mänmnor,

8Diagram
år.samtliga kvinnor och 18-64år deciler efter män18-64Kvinnor i

Decilindelningför inkomstAndelar tivei procent. respe

19941975

MarknadsinkomstMarknadsinkomst
20

15

BdrBd agzolprag

15.0

10,0 B

5,0

0.0

Skatter m.m.Skatter m.m. 2020,0
1515.0
1010,0

5.0

0,0

Nettotransfere ringarNettotransfereringar
2020,0

1515,0

10,0

5,0

0,0

isponibel inkomstdgå inkomstdispom belIzâåen

15,0 15

10.0 10

5,0

0,0

SOU1997:87 434
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från marknaden har utjämnats.Diagrammet visar inkomsternaatt
ÅrÅr i den lägsta decilen.fanns 18 kvinnorna1975 procentca av

andelen kvinnor i den decilen bara drygt 101994 procent, envar
Andelen kvinnor i den de-lika andel män. Överstanästan stor som

från år tillcilen ökade 1,8 1975 4,1 1994. Trotsprocent procent
marknadsinkomsterde förändringarna vad gäller helhetsin-ärstora

vad gäller transfereringarna fördelningen dessa mel-trycket att av
årenlan kvinnor och har förändrats mycket lite mellan 1975män

och 1994.
marknadsinkomsterna har blivit jämnare fördela-och medI att

Årde mellan könen, så blir skatterna det också. fanns1975 18
iden första decilen årkvinnorna llprocent mot procentca.av

decilen fanns bara kvinnorna år1994. den 2I översta procent av
år andelen stigit till1975 och 1994 hade 4 procent.

nettotransfereringarna beräknas, dvs. transfereringar minusNär
dominerar blandskatter, finner kvinnor dem hade högstatt som

År nettotransfereringarna betydligt jämna-år 1975. 1994 ärnetto
fördelade mellan kvinnor och män.re
Slutligen finner vi vad gäller disponibel inkomst det har skettatt

förändring. fanns kvinnorna bland de1975 18,3 procentstor aven
Århade lägst disponibel inkomst.10 1994procenten som egen

förändrats till Kvinnor alltså idag intehade detta 10,4 ärprocent.
överrepresenterade bland dem har de allra lägsta inkomsterna.som

Sammanfattningsvis utjämnar både transfereringar och skatter
Årinkomstskillnaderna mellan kvinnor och 1975 hademän. trans-

Årutjämnandefereringar och skatter ungefär lika effekt. 1994stor
skatterna. betyderhar transfereringarna betydelse Detänstörre

lika disponibel in-dock inte kvinnor och har högmänatt egen
uppgår idag till krkomst. Kvinnors disponibla inkomst 115.000

och till kr.147.000mäns

ekonomiska oberoendeSammanboende kvinnors13

inkoms-Så kvinnors ochhär långt har vi undersökt hur mänsstora
utgått från samtliga kvinnorvarifrån Vi haroch de kommer.ärter

iinkomster har beräknatsoch och kvinnornasmän, procent av
kvinnor och i familjerövergår vi till studera mänmännens. Nu att

viekonomiska oberoende Detoch kvinnors män. gör attav genom
familjens, dvs. bådaberäkna kvinnans inkomst i procent av av par-

används förkvot sedan be-sammanlagda inkomst. Denna attters
till familjeinkomstenkvinnans andelräkna genomsnittsvärden av

familjekategorier.i olikaåren och 1993 och1975
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inkomsterochKvinnor, män

ochinkomsternaundersökerinnanemellertid ut-Låt oss
harlönearbeteochkvinnors mänspå hurdessa,vecklingen seav

familjer.isigutvecklat

idagsällsyntEnförsörjarfamiüen

omkring 30heltid iochkvinnanbådelönearbetarIdag mannen
årmednågot jämförthar ökatAndelenhushållen.procent av

kvinnan deltidoch ärheltidarbetardärAndelen1975. un-mannen
vadskettförändringen haråren.båda Den störstalika höggefár

inte lönear-och kvinnanheltidarbetarfamiljer därgäller mannen
detredjedelutgjorde år 1975familjer nästanSådanabetar. aven

arbetslös-ökadedenidag,bara 8sammanboende procent trotsmen
intefamiljer därandelenocksådockVi finnerheten. att mannen

något.har ökatallslönearbetar
ochbåde kvinnanhushåll därhade de1970-taletUnder mannen

betydligtinkomstdisponibelocksåheltidarbetade varsomen
dispo-för denMedianvärdetsammanboende.samtligaförhögre än
medi-högredå 38 änfamiljeri sådanainkomsten procentnibla var

År medianvärdetharsammanboende. 1993samtligaföranvärdet
be-samtliga.för Dettahögre änligger 24ochminskat procentnu

andelenhöjts eftersominkomstnivån totalt harfrämst attror
drastiskt.minskatharlönearbetarintedär hustrunfamiljer

kvinnan arbe-familjer därimärke tillockså läggakanMan att
disponibla inkoms-arbetstid ligger denheltid oavsetttar mannens

familjer därgäller iintemedan dettaår 1993,medianenöverten
alls.lönearbetarintedeltid ellerkvinnanheltid ocharbetarmannen
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Tabell 12
Gifta/sammanboende 18-64 år efter arbetstid och medianvärde disponi-av
bel inkomst/konsumtionsenhet medianvärdet för samtligai procent av
gifta/sammaboende

Arbetstid för Andel i Samtliga l 00procent
KvinnanMannen 1975 1993 1975 1993

Heltid Heltid 22,5 29,9 138 124
Heltid Deltid 32,1 33,2 106 94
Heltid 0 3 8,21 79 90

Deltid Heltid 2,2 4,9 113 107
Deltid Deltid 3,4 6,9 96 90
Deltid 0 2,9 3,2 66 85

0 Heltid 1,3 3,6 108 104
0 Deltid 1,7 4,4 86 89
0 0 2,3 5,6 72 77

Samtliga 100,0 100,0 100 100

Källa: Bearbetning HINKav

med högreKvinnor inkomst än mannen

Därmed övergår vi till undersöka inkomsterna i familjer ochatt
hur andel kvinnorna har högre förvärvsinkomsterstor änav som

Med förvärvsinkomster löne- och näringsinkomst,mannen. menas
sjuk-, föräldra-, arbetslöshetsförsäkring och pension. Kapitalin-
komstema ingår inte och inte heller barnens inkomster, i all-som
mänhet mycket små. gäller årenär Data 1975 och 1993 och är
hämtade från särskild opublicerad studie Jansson 1996. Studi-en

har inte med data för 1994. Vår bedömning ärupprepats atten
förändringarna mellan åren 1993 och 1994 mycket små.är

I tio familjerna hade kvinnan högre förvärvsin-procent av
komst âr 1975. Denna andel ökade till år20 1993. Detprocent
förstnämnda året hade kvinnan i familjerna36 för-procent av en
värvsinkomst mindre fjärdedelän Mot-som var en av mannens.
svarande andel år uppgick till1993 12 procent.
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9Diagram
familjerförvärvsinkomst än män inommed högreAndel kvinnor

Procent

75-55- 65-34-18- 25- Samtliga
746434 4424

Ålder

lnkomstfördelningsundersökningenKälla: SCB,

dockålderskategorier. Mönstretolika ärmellanSkillnaden är stor
dehela 44och 1993.åren 1975 Iför de båda procentdetsamma av

inkomst1990-talet högre änkvinnanharfamiljernayngsta
betydligtinkomstermisstänka deras ärdockkanMan attmannen.

år, där 20ålderskategorin 45-54familjer iilägre procentän avca.
årsåldem35-44inkomst Ihögre än männen.kvinnorna har en

förinkomstmed högreandelen kvinnor änminskar attmannen,
åter öka något.därefter

hadekvinnanandelen familjer därhushållende äldstaI var
Varkenår år 1993.1975 äninkomster störreänhögre mannen

Efter-utsträckning ATP.i någonhade åreller 1975kvinnor män
inkomstfördelningenalla, sålika förfolkpensionen är varsom

då idag.pensionärshushållen jämnare äninom
har ökatinkomsterhar högre änkvinnorAndelen mannensom

sina haroberoende mänekonomisktKvinnorkraftigt. är avsom
beroendeekonomisktandelenliksom män äralltså ökat, avsom

1990-talet.1970-talet ochmellanhustrur,sina

familjeinkomstenandelKvinnors av

familjens in-andelkvinnornasundersökaövergår vi tillNu att av
vi konsta-börja med kanfamiljekategorier. Tilli olikakomster att
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andel familjeinkomsten har i samtliga ka-kvinnors ökattera att av
årskillnaden mellan och år i detegorier. 1975 1993Men yngsta

hushållen mycket liten. kvinnorna stodoch de äldsta Deär yngsta
för drygt familjeinkomsten.redan år 1975 40 procent av

År antal barn ålder i betydligtpåverkade ålder, och barnets1975
Årfamiljeinkomsten idag.grad kvinnors andel 1993högre änav

betydelse, antal barn inverkar fortfarandehar barnets ålder ingen
något. Pensionsålder det ökar kvinnors ekonomiska bero-är som
ende män mest.av

Diagram 10
skattepliktiga inkomsterandel familjensKvinnors av

Procent50
444&#39;4&#39;-40 4444°-4444*-43314-V i ä i30 I I §31
4 4 94%"44, 4.4.420 §44. 34,4-4 44 4444 134%4 444o1 §1 444 4 44- 54I I II4%0 444 4 . . 4.. .

65- 1 2 3 0-51B- 30- 50- 7-
yngsta29 49 64 17

Antalbarnefterålder barnetsålderUtanbarn

Procent05
444-40 4444 . . .4444444- -4444 4444v4#4 334%-444*4 444&#39;4- 4743% W334-#334 44*4*- #34947 444&#39;4&#39;444*4 W334- 44°44W994 345%-444*430 :#4141443:43:-43:43594% 44*4*- 444*4&#39; 4%54534 343% 44"4&#39;4&#39; 44 4"4444 44 4 44 4 4 4-444- 4444 444-4444 4444 4444- 4444 -444444 4444 444 44444444 444- 4444 4444444&#39;#44344-444*43 4474934 584%-°444*4 34 44&#39;420 -444-4444 4444 4444- 4444 444- 4444 -4444&#39;4&#39;4 3444-#455 444&#39;4&#39;- °44°44&#39;44°44- 444&#39;4&#39;34"4444 444- 4444 4444 4444- 4444 -4444 4444#345 54 "4444&#39; #934 4444- #934 345% 444*4444-4444 4444: 4444- 4444 4444- 4444 -444410 4444 44444444 r444 4444 4444 -4444 44444 334%-44&#39;44 74:34 345% 4"444 444&#39;4&#39;34344 4444 4444- 4 4- 4444 4444- 4444 44444 r444- 4444 4 4444 4444 4444 .4444 44444444- 4 444-q 4444 4444 4444- 4444 -44453% #42415334% 334%-4°444 444?4.&#39;- " 4 "0 . . . .

18- 30- 50- 65- 1 2 0-63 7-
5429 49 17Yngsla

efterålderUtanbam barnetsålderAntalbam
Källa: InkomstfördelningsundersökningenSCB,

tabell nedan undersöker vi hur fördelningenI 13 påverkas vinär
stegvis olika inkomster utgångspunkt frånlägger med de inkom-

erhålls från marknaden. Till marknadsinkomsterna läggerster som
först pensioner och sedan övriga skattepliktiga bidrag; sjuk- och

föräldrapenning arbetsmarknadsstöd. drar ifrånI nästasamt steg
skatterna och övriga negativa transfereringar. sistaDet ärsteget

till skattefria transfereringarlägga barn-, bostads- ochatt som so-
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och inkomstermänKvinnor,

lika mellandelasfamiljentillbidragDessacialbidrag mannenm.m.
Fördisponibla inkomst.familjensfått framdåVi harkvinnan.och

andelkvinnansberäknarinkomsternahopsummeringvarje avav
andelgenomsnittligaredovisar denochinkomstensamladeden
andeldennaUppgårfamiljens inkomst.med tillbidrarkvinnansom
andellikastår forkvinnandetinnebär storså atttill 50 procent

mannen.som

Tabell 13
årfamiljeinkomsten, 18inkomst iKvinnans procent av -,

och 1993medelvärden för 1975

19931975

40,325,0Marknadsinkomst
37,427,1pensioner+
39,027,7bidragskattepliktigaövriga+
39,829,8skatter m.m.-

bidrag,individuellaskattefria+
familjestöd

40,531,1inkomstDisponibel

InkomstfordelningsundersökningenKälla: SCB,

mark-familjensfjärdedelÅr förkvinnornasvarade1975 aven
pensionernaår 1993. Närhela 40nadsinkomster, procentmen

år 1975,familjeinkomstenandelkvinnornastillläggs mensteg av
fördeladeojämnare1990-taletpåPensionerna är1993.sjönk

Övriga skatte-marknadsinkomstema.ochkvinnor män änmellan
arbetsmarknadsstöd,ochföräldrapenningsjuk-,dvs.bidrag,pliktiga

också skatterna.gällerökar.andel åter Detkvinnornasinnebär att
på1970-taletpå äneffektutjämnandehade störreSkatterna en

barn-familjestöd, dvs.ochbidragindividuellaSkattefrial990-ta1et.
ökarbidragsforskott ävenochstudiestödsocialbidrag,ochbostads-

År forkvinnorna 31stod procentnågot. 1975andelkvinnornasde
40-41föroch år 1993i medeltalinkomstdisponiblafamiljensav

på detta sättsåledes mättkvinnor ävenSammanboende ärprocent.
på l970-talet.idagoberoende änekonomisktmer

tillmarknadsinkomsterkvinnornasuppgick1970-taletPå en
fa-och 31marknadsinkomsterfamiljens procentfjärdedel avav

stärkte1970-taletpåinnebärDetinkomster.disponibla attmiljens
kvin-skatterochtransfereringar sammantagetvälfárdsstaten --

familjer.Sammanboendeioberoende mänekonomiska avnors
familjensandelKvinnorsl990-talet.påfalletinteärDetta av

disponibla inkomsten ärandel denoch derasmarknadsinkomster av
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exakt lika höga. Situationennästan skiljer sig dock mellan olika
familjekategorier.

Familjer med och barnutan

Ser till samtliga kvinnor och år och äldre så18 minskarmänman
inte välfárdsstaten inkomstskillnadema mellan kvinnor och män.
Transfereringar och skatter har dock olika betydelse vid olika tid-
punkter under livet. tabellI 14 nedan vi sak i tabellgör samma som
13, uppdelat efter ålder for familjer barn, familjer medutanmen nu
barn efter antal barn och barnets ålder.yngsta

Kvinnor barn bidrar, foga förvånande, i högre grad till fa-utan
miljens samlade marknadsinkomster kvinnor med barn.än När
pensioner läggs till finner vi det har liten betydelse for andraatt
kategorier för de 50 år och äldre, kvinnornasär därutom som an-
del inkomsten minskar. deNär skattepliktiga bidragen läggs tillav
har det å andra sidan liten betydelse för andra kategorier förän
kvinnor med små bam. Föräldraförsäkringen ökar där kvinnors an-
del familjeinkomsten.av

Även skatterna har liten betydelse, för de år65ärutom som
och äldre. betalarMännen i skatt kvinnorna i denna ålders-änmer
kategori eftersom de har högre inkomster, vilket innebär kvin-att

bidrag till familjeinkomsten relativt ökar. Slutligen läg-settnornas
vi till familjestödet och får den disponibla inkomsten. Familje-ger

stödet har viss betydelse for kvinnor med barn och kvinnors bidrag
till familjeinkomsten ökar i dessa familjer.
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Tabell 14
inkomstoch kvinnansinkomstKvinnans i procent mannensav

år-,sammanboende, 18 1993för

SamtMed barnbarnUtan
barn ligaAntal barn Yngsta

7-173+ 0-6265- 118- 30- 50-
barn barnbarn barn6429 49

39,2 40,334,6 30,2 30,636,445,3 34,4Marknads- 43,0 44,045,5
inkomst

39,1 37,434,6 30,2 30,534,2 36,040,7 34,2Pension 45,7 43,4+

39,2 39,038,2 35,9 37,734,6 38,3 39,843,0 40,3Skattepl. 45,8+
bidrag

39,3 39,836,1 37,840,0 38,241,0 37,5 38,445,8 43,0Skatterm.m.-

Fam.stöd+
Skattefria
bidrag

40,539,5 40,340,8 39,4 39,037,7 39,946,3 43,2 41,2Disponibel
inkomst

19-30.Bilaga, tabellInkomstfördelningsundersökningen. Se ävenKälla: SCB,

ochtransfereringarår förändrar inte18-49familjer barnI utan
familje-tilloch bidragkvinnorsförhållandet mellan mänsskatter

medsamtliga familjer,tillhelleroch inteinkomsten man serom
docksistnämnda berorålderskategorier.olika Detbarn ioch utan

Å transferer-välfárdsstatenseffekter. sidan ökarpå två olika ena
kvin-gradi högrepensionärshushåll inkomster äniingar männens

Å i gradbarnfamiljer högrebidrar välfárdsstaten iandra sidannors.
föräldraför-alltframförinkomstertill kvinnornas än mäns genom

ekonomiska beroendeoch minskar därmed kvinnorssäkringen av
man.

sedanökat kraftigtkvinnors lönearbete harSammanboende
dis-andel familjenshar minskat. Kvinnors1970-talet, männens av

till 40ökat från 40ponibla inkomst har 31 procent.procent pro-
relativt mycket. Ikan förefalladen disponibla inkomstencent av

har dispo-kvinnor i medeltalbetyder det dockkronor att en egen
dvs.på 175.000 kr,på 116.000 kr ochnibel inkomst män enca.

år.skillnad på 60.000 krnästan peren
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och pensionerKvinnors14 mäns

hushållen uppgick tillstöd till 56välfärdsstatensAv procent pen-
till de behovspröva-lönerelaterade bidragen 25sioner, de procent,

årförsörjningsrelaterade till 6och dede till 7 procentprocent
i välfärdssta-förstås pensionemadetta1994. Av väger tungtatt

transfereringssystem.tens
avståndet mellanpension kvinnor, ochhar högreMän än

Årökat. kvinnor-manliga pensionärer har 1975kvinnliga och var
hade påpensiongenomsnittliga 71 männens,procent av mennas

Medan fördelningen mellansjunkit till bara1990-talet 59 procent
1970-talet, sågenerellt blivit jämnare sedankvinnor och män sett

Utveckling-omvända för pensionärerna.situationen blivit denhar
pensionssystemet.förändringar i det svenskakan förklarasen av

Tabell 15
år års prisnivå,Medelpension, 65 kr 1994i-,

medelpension andel %kvinnors mäns,som av

AndelKvinnor Män

50.380 70.721 71,21975
1994 81.820 139.049 58,8

Källa: HINK

Olika pensionssystem

består i huvudsak fyra olika del-svenska pensionssystemetDet av
system:

folkpensionAllmän-
tilläggspensionallmänATP- -

Kollektiva avtalspensioner-
pensionsavtal.Privata-

pensionsåldem år, pensionsåldemallmänna 65Den är ärmen
välja pension mellanrörlig, vilket innebär kan 60taatt attman

i Sverige minst år harår. Alla bott eller arbetatoch 70 rätttresom
ingen eller låg får s.k.till folkpension. Har ATPman man pen-

sionstillskott.
årallmänna tilläggspensionen infördes 1960. FullDen ATP

får efter års förvärvsarbete, och pensionen beräknasATP 30man
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ATP-pensionär-fullvärdigaförstainkomståren. Debästade 15
år 1990.förstpensionerades därförerna

avtals-kollektivakommerpensionssystemenallmännaTill de
påmellanuppgörelservuxit frampensioner parternagenomsom

privat pensions-1980-taletfrånarbetsmarknaden egetsamt -
sparande.

pensionstill-ochfolkpensionharbaraAndelen sompersoner
År endast 3det1994kontinuerligt. procentminskatskott har var

barakvinnornaochäldre 16år eller65 procentmännen somavav
tabell 31.Bilaga,pensionstillskott se ävenfolkpension ochhade

11Diagram
folkpensionmed enbarteller äldreårAndel 65personer

Procent
50,0

40,0 ..:.

Kvinnor30,0 s

20,0.. u.

Män10,0 .

Q0 n n| | | |
19941990 19921986 19881982 1984

inkomststatistikTotalräknadSCB,Källa:

och närkvinnorfolkpensionen lika för män,allmänna ärDen men
pensio-utbetaladetill blir deläggsavtalspensioneroch andraATP

utbyggnad harfortsattaolika. Genom ATP-systemets pen-nema
mellaninkomstskillnadernaochstigit kraftigtsionsbeloppen

manliga pensionärer ökat.kvinnliga och

allaNästan män

har ATPtredjedelar kvinnornatvâoch av

ATP-pension. DetålderspensionäremamajoritetIdag har enaven
Blandkvinnorna.och 6796gäller männen procentprocent avav

sighunnit skaffakvinnornadär flerpensionärernade avyngre
85för98 männensiffrorna procentATP-poäng motär procent

för kvinnorna.
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har avtalspensionerMän i högre utsträckning och med större
belopp kvinnor. får dagensDäremot pensionärer mycket li-än en

Årandel sin pension från privat pensionssparande.ten egetav
1994 det endast 9 samtliga ålderspensionärerprocentvar av som
fick sådan privat pension. Andelen dubbelt såmän storen var som
andelen kvinnor. Bland de pensionärerna det fler haräryngre som

privat pensionssprande, 20 ochmännen 12näraett procent av
kvinnorna.procent av

Tabell 16
Andel olikamed %, 1994pensioner,

Samtliga 66 år- 66-69
Kvinnor Män Kvinnor Män

Folkpension med 99,5 99,5 99,3 99,3
pensionstillskott
ATP 67,0 96,4 85,1 97,9
Avtalspension 51,1 71,4 64,6 76,2
Privat pension 6,6 13,4 1,8l 20,5

Källa: bearbetning I0F 1994, storurval. Bosatta i Sverige hela åretav

Även många har avtalspensioner och somliga också pri-om egna
pensionsförsäkringar, så det offentliga pensionssyste-vata svarar
för de utbetalda pensionema. Det emellertidärmet merparten av
skillnader dels mellan och äldre pensionärer, dels mel-stora yngre

lan kvinnor och män.
Summan folkpension och pensionstillskott högre förärav

kvinnor för beror påän män. Det pensionstillskottet högreäratt
för kvinnor för Pensionstillskottetsän syftemän. förstär-är att
ka pensionen for ingenmed eller låg och kvinnorATP,personer
har i medeltal lägre alltså fårATP, kvinnorna högre pensionstill-
skott.

Diagrammet visarnedan har mycket högremännen pensio-att
Årkvinnorna. uppgick kvinnornasän 1994 pensioner i medel-ner

tal tillendast knappt 60 ekonomiskamännens. Denprocent av
ojämställdheten alltså bland pensionärerär större blandän de för-
värvsarbetande, där kvinnorna år i genomsnitt hade 72samma

inkomst 130.600männens respektive 181.200 kr förprocent av
åldersgruppen 20-64 år. Diagrammet visar också tydligt hur lite
det privata pensionssparandet betyder för dagens pensionärer.egna
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12Diagram
1994Olika slag pensionerav

180000

150000 Privatpension--

|||||||12°00° Avtalpension"

90000 --
IIIIII
760000 -

MänKvinnorMänKvinnor
årår 66-6966 -

Bilaga, tabell 32-33.inkomststatistik. SeTotalräknad ävenKälla: SCB,

Allt fler pensionssparar

hälf-under andrahar ökat kraftigtpensionssparandetprivataDet
År sparade idet baral980-talet. 1980 4 procentten somvarav

År 1.360.000betaladepensionsförsäkringar. 1995 eg-personer
mellanfjärdepensionspremier.avdragsgilla Mer än personvarna,

åldersgruppen 45-privata pensionssytem. Iår sparade ioch 6420
inbetal-registeradedessaår siffran hela 36 Utöver54 procent.var

arbetsgivarenpensionssparandeockså privatningar finns det som
pensionsavtalen.kollektivautanför debetalar

grundabland kvinnor kansparandetkraftiga ökningenDen av
läg-har i allmänhetpensionen. Kvinnorför densig i egnaen oro

och kompenserardärmed lägreoch får ATPförvärvsinkomsterre
pensionssparande.detta egetgenom
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Diagram 13A
år. Andelpensionssparande 20-64Privat som sparar.

Procent

l l I I J I J l L I19536 19ês 19ê019&#39;sa2&#39;19&#39;sa41984

Diagram 13B
Ärligt sparbelopp års prisnivå,genomsnittligt 1995 kr.i

25000
20000.
15000.
10000.
5000.

Ollllllllll
1%41Qb619$&#39;1Q0&#39;19§2&#39;19§4

Källa: SCB, Inkomstfördelningsundersökningen

Kvinnor lägre belopp, i medeltal kr jämfört5.900 medsparar
Å7.500 kr år andra sidan börjar imännens 1995. de regel att spara

tidigare och har långsiktigt sparande.ett mer
genomsnittliga sparbeloppet minskadeDet kraftigt efter 1989

för både och kvinnor. För del det tydligmän männens är en
minskning sparbeloppet, kan förklaras försämradeav som av av-
dragsregler. kvinnorna orsakenFör kan densamma, skullevara men
också kunna förklaras nytillkomna lägre be-attav sparare sparar
lopp.

Pensionssystemet "manlig" tidsanvändningpremierar

Pensionssystemet det i utsträckningär störstsom gynnar en man-
lig tidsanvändning. ocksåDet det i välfärdssta-är väger tyngstsom

bidrag till hushållen, år56 1994. Syftet med dagenstens procent
pensionssystem det infördes år 1960 de äldre skul-när ävenattvar

få del den allmänna välfárdsökningen Ringqvist 1996. Sys-av
har successivt byggts och den offentliga sektorns utgiftertemet ut
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fastaräknat itredubblats sedan 1970,pensioner harför änmer
Ökningen ersättningar,fåttpå allt fler harpriser. beror störreatt

antalet förmåns-år ochpensionsåldem sänktes till 65 1976 attatt
fler kvinnor haräldre stiger, alltantalethar ökat atttagare genom

trendmässigtharantalet förtidspensionärerATP-pension,tillrätt
pensionsgrundande.gjortssociala förmåner haroch radvuxit en

och föräldra-arbetslöshetsunderstödsjukpenning,gällerDet t.ex.
penning.

för sambandethar kritiseratssvenska pensionssystemetDet att
resulterade iförmåner för Kritikenochmellan avgifter är svagt.

pensionssystemetår forutredning tillsattes 1991 överattatt seen
förslag skulleUtredningen presenteradeRingqvist 1996. ett som

pensionsförmåner iframtidaindividemas störreinnebära ut-att
förslogavgifter. Utredningeninbetaldasträckning grundas egna

pensionsgrundande. Ettlivsinkomsten skulleockså helaatt vara
komplementfattats riksdagenprincipbeslut har ettattom somav

lönta-skulle delstatlig fördelningssystem, ATP,till typett en av
pensionssparande.till individuelltpensionsavgifter ettgarnas

pensionsförsäk-privatiprincip fungerakommerDet att som en
jämställd-påverka ekonomiskadå detta denring. kommerHur att

Å nuvarande tidsan-innebär det sannoliktsidanheten att, omena
i pensionerbestår, skillnadernamellan kvinnor ochvändning män
ekonomis-åter öka, dvs. denoch kommermellan kvinnor män att

Å också innebärasidan kan detminskar. andrajämställdhetenka
lönearbetstid förstärksöka sinkvinnors benägenhet ytter-attatt

jämställdheten ökar.den ekonomiska Detvilket innebärligare, att
efterfråganfinns detdock detsistnämnda förutsätter ut-att en

vilket inte fallet idag.arbetskraft,ökade utbudet ärav

feminiseringGår vi fattigdomens15 mot en

1980-taletandra länderde fattiga i ochStudier USA gavav
feminisering"."fattigdomens ökadeDenupphov till begreppet an-

ensamstå-andelenbland fattiga resultatdelen kvinnor är ett attav
kvin-ökatantingen ogifta eller skilda harmödrarende samt--

särskilt bland de mycketöverrepresentation bland de äldre ochnors
kvin-överrepresentationMånga har dock påpekatäldre. att aven

historiskt perspektiv inte någotfattiga ibland de är nyttettnor
harIbland ställs frågan detLewis Piachaud 1992.fenomen om

ökadefattigdomen i Sverige. denfeminisering Harskett ävenen av
andel låginkomstgruppeninneburit kvinnornasojämlikheten att av

har ökat
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Det finns inga officiella mätningar fattigdom i Sverige. Där-av
kan belysa inkomsterna traditionellt låginkomst-emot ettman ur

perspektiv. Vi har redan funnit kvinnor har lägre inkomster änatt
också andelen med mycket låga inkomstermän, ökatmänattmen

och andelen kvinnor minskat.

och medKvinnor inkomstermän

under socialbidragsnormen

i vilkenEtt utsträckning kvinnorsätt mäta respektive män äratt
överrepresenterade bland låginkomsttagare undersökaär att om
kvinnorna oftare lever i hushåll låga inkomster,med i hushållt.ex.
under socialbidragsnonnen. beräkningarnaNär gjorts för utrönaatt
detta har familjens inkomst delats lika mellan kvinnor och imän
sammanboende hushåll.

Diagram 14
Andel under socialbidragsnorm

Procent20.0

15,0

10,0

5.0

Oo I I I I I l I Il I I I I l l l I l I
1975 1980 1985 1990 1995

Källa: InkomstfördelningsundersökningenSCB,

Diagrammet visar andelen kvinnor och under socialbi-mänatt
dragsnormen i densamma. Andelen under min-är stort sett normen
skade från 1975 till 1990-talet, med tillfällig uppgång i börjanen

1980-talet. Under 1990-talet har sedan andelen åter ökat. Mön-av
detsamma för kvinnor och och uppgångenär andelenmän,stret av

låginkomsttagare omfattar också båda könen.

Alternativa socialbidragsnormer

Socialbidragsnonnen har beräknats utifrån denovan norm som
fastställdes i mitten 1980-talet, justerad för prisförändringarnaav
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Boende-boendekomponent.dessexkl.konsumentprisindexenligt
lägenheterhushåll iförmedelhyranmedtill likaharutgiften satts

trång-familj räknasEntrångboddhet.tillgränsenär somsom
oräknat. Upp-personer/rum,tvåflerborbodd än ett rummanom

Socialstyrelsen.från1997Socialförframtagnagifterna rapportär
beräkningspeciellvi gjortharår 1994För mersom ger enen

socialbidragsnor-underhamnarhushålldenyanserad bild somav
bo-verkligahushållensberäknatvimed harbörjaTill attmen.

för barnomsorg,utgiftersedan lagtsharTill dessastadskostnader.
fackforeningsavgifter förförlokalaförschablonutgifter samtresor

påalltså byggerSlutberäkningen,anställning.hardem somensom
andelnågot högrenormhyra,stället forutgifter iverkliga avenger

andelnågot högreochsocialbidragsnormenunderbefolkningen en
kvinnor män.än

15Diagram
be-1994,socialbidragsnormenundermed inkomsthushållAndel ipersoner

utgiftermed verkligaräkning

Procent
35.0

Kvinnor30.0
E Män

25,0

20.0

15.0

10,0.

5.0 -

0,0 -
75-55-64 65-7445-5435-4425-347 18-24

Ålder
InkomstfördelningsundersökningenKälla: SCB.

socialbi-undermed inkomstandelvisarDiagram 15 att personer
med ål-kraftigtvarierarberäknats,harden härdragsnormen, som
och 24mellan 18tredjedel ungdomarnamycketSådern. avsom en

äldretill ligger desocialbidragsnormen. Näst sämstunderliggerår
pensionärerna.kvinnliga

inne-socialbidragsnormenligger underhushållviss andelAtt en
social-tillberättigadehushålldessa ärautomatisktdock intebär att

underha inkomstermånga skälhushåll kanbidrag. Ett normen,av
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ändå inte ha till socialbidrag.rätt När det gäller ungdomar, såmen
mångahar de ungdomar med i beräkningenärt.ex. ännuav som

inte flyttat hemifrån. vårt material betecknasI de ändå eftersom-
de myndiga hushåll, ochär deras inkomster jämförssom egna-
med andra ensamståendes. Andra ungdomar har flyttat hemifrån,

får bidrag från sina föräldrar deras ekonomi bättregör änmen som
vad framgår inkomstmätningama.som av

Kvinnor och bland socialbidragstagaremän

Kvinnor och socialbidragstagare imän är ungefär utsträck-samma
Årning. 1995 fanns det cirka 445.000 i de hushåll fickvuxna som

socialbidrag. Knappt hälften dem kvinnor. Antalet bidrags-av var
växlar med konjunkturen, har sedan 1980-talet ökattagare men

Ökningennågot konjunkturen. har inte påverkat fördel-oavsett
ningen mellan kvinnor och män.

Under 1995 fick 8,5 de kvinnorna och 8,2procent av vuxna
de mellan 18 och 64 år socialbidrag.männen Iprocent av vuxna

dessa hushåll ingick totalt 720.000 inkl. bam. En störrepersoner
andel socialbidragstagama fanns bland hushåll, och detav yngre var

skillnader beroende på familjesammansåttning. vanli-Detstora är
med socialbidrag bland ensamstående föräldrar, både blandgast

kvinnor och därefter kommer ensamståendemän, barn.utan

Tabell 17
Andel boende hushåll med socialbidragivuxna personer

1985 1990 1995

Kvinnor
Ensamstående med barn 37,4 35,2 35,4
Ensamstående bam 7,1 10,0 13,1utan
Samboende med barn 4,7 4,3 6,2
Samboende barn 1,6 1,9 2,4utan
Samtliga kvinnor 5,7 6,6 8,5

Män
Ensamstående med bam 17,0 18,8 16,4
Ensamstående bam 1,31 12,4 15,4utan
Samboende med barn 4,7 4,3 6,2
Samboende barn 1,6 1,9 2,4utan
Samtliga män 5,9 6,3 8,2

Samtliga kvinnor och 5,8män 6,4 8,3

1985 år,18-74 1990, 1995 18-64 år
Källa: Beräkning SCB:s och Socialstyrelsens socialbidragsstatistik 1985ur
hushåll 18-74 är, 1990 och 1995 hushåll 18-64 år
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socialbidraghushåll medi ärleverdehälftenRunt vuxna somav
År kvin-socialbidragstagama49,7kvinnor. 1995 procent avvar

andelen kvin-obetydlig ökningoch 50,3 män,procent avennor
siffra 48,6motsvarandedåmed år 1975 procentjämfört varnor

för männen.51,4 procentmot

Tabell 18
ochbland kvinnor mänmed socialbidrag iFördelning vuxnaav

århushåll, 18-64olika

1990 19951980 19851975

Kvinnor
13,213,8 14,7barn 12,1 14,7Ensamstående med
18,918,514,3 18,5Ensamstående barn 14,7utan
13,015,0 14,0 11,8 12,1med barnSamboende
4,75,2 5,0 4,7barn 6,8Samboende utan

49,749,1 50,148,6 48,2Samtliga kvinnor

Män
1,8 1,6med 0,6 1,1 1,3Ensamstående bam

31,032,8 31,2barn 29,0 31,4Ensamstående utan
1,8 12,1 13,015,0 14,0 lSamboende med barn

4,75,0 4,7barn 6,8 5,2Samboende utan
49,9 50,351,8 50,951,4Samtliga män

100 100100 100 100Samtliga

socialbidragsstatistikoch SocialstyrelsensBeräkning SCB:sKälla: ur

bland socialbidragsta-ochkvinnorutifrån andelen mänfinns,Det
fattigdomenfeminisering italabelägg foringet att avomgare,

intesocialbidragstagareenskilda ärSverige. Den största gruppen
ensamstående barn.det mänkvinnligheller är utanutan gruppen

socialbidragstagama.de31De utgör procent av vuxna

Är kvinnorrikare16 män än

begränsadebetydligtoch skulder äntillgångarUppgifter är merom
statisti-officiellaolika slag. deninkomster Igäller forvad avsom

förmögenheten.den taxeradeendast uppgifterredovisasken om
påinriktadeförmögenhet dessutomtaxeradUppgifterna är attom

därmedundantarbeskattning.for taxering och Deerhålla underlag
till marknadsvär-inte tillgångarnavärderardel tillgångar och deen

de.
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I den statistik normalt publiceras redovisas uppgifternasom en-
dast för hushåll och den inte påuppdelat kvinnorär och Or-män.
saken den samlade förmögenhetenär samtaxerad för giftaäratt
och sambeskattade. årData för 1992 de tillförlitligaär mest av se-

datum. För detta år insamlades uppgifter tillgångar ochnare om
skulder till SCB:s ordinarie inkomstfördelningsundersökning. Un-
dersökningen kompletterades med speciellt urval hushållett av
med taxerade förmögenheter. Syftet erhålla säkrarestora attvar
skattningar hushållens förmögenhetsfördelning. Dessa uppgifterav
har här för undersöka förmögenhetsfördelningenanvänts mel-att
lan kvinnor och män.

Förmögenheten fördelad inkomstenjämnare mellanän

kvinnor och män

Studier förmögenhetens fördelning mellan hushåll visar för-attav
mögenheter mycket ojämnt fördelade inkomster.är än Detmer
gäller intedock fördelningen förmögenheter mellan kvinnorav
och Förmögenheten jämnaremän. fördelad inkomstenär frånän
marknaden. kvinnorsDäremot och nettoförmögenhetär ochmäns

disponibel inkomst ungefär lika fördelade. Kvinnor ägde åregen
1992 47 den privatanästan nettoförmögenheten. Mot-procent av
svarande andel de individuella disponibla inkomsterna 45av var

år 1994.procent
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Tabell 19
miljarderBeloppår isamtliga 0förskulder 1992ochTillgångar -.

%andel mäns,skulderochtillgångarkvinnorskronor, avsom

AndelMänKvinnor

50,0214,5214,4näringBankmedel ej i
42,146,934,1Direktägda aktier
47,622,920,9Allemansfonder
48,217,015,8aktiefonderAndra

40,6604,0413,6hemEget
46,987,377,1Fritidsfastighet
49,77,97,8dekl värdelâostadsrätt
25,171,423,9tillgångarrealaOvriga

tillgångar 41,91221,6879,4Summa

32,2512,1243,1Skulder

47,3709,5636,3Nettoförmögenhet,
privat

24,7327,2107,6näringTillgångar i
17,3152,031,9näringSkulder i
30,2175,275,7iNettofonnögenhet

näring

38,91548,9987,0inkltillgångarSza
näringsverksamhet

29,3664,0275,0närings-inklSkulder
verksamhet

44,6884,92,07 lNettoförmögenhet

53,1336,3380,2förmögenhetTaxerad
58,124,133,4Studieskuld

medInkomstfördelningsundersökningen extraKälla: SCB,
följande.ochtabell 34Bilaga,hushåll. Se ävenförmögnaurval av

någotalltidsåår 1992tillgångarolika gottKvinnornas somvar
nettoförmö-totaladen45Knapptmindre männens. procentän av

gällerkvinnor. Detregistrerades påmarknadsvärdetillgenheten
itillgångar nä-boendetillgångartillgångar,finansiellasåväl som

ringsverksamhet.
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14 kvinnornaprocent av
och 24 aktiermännen ägerprocent av

samlade privataDe tillgångarna bankkonton lika för kvin-var
och Eftersom det finns något fler kvinnormän. iän Sve-männor

rige blir emellertid medelvärdet något lägre för kvinnor förän
män.

Kvinnor har sina tillgånger koncentrerade till mindre risk-mer
fyllda placeringar Bankmedel, allemansfonderän män. och andra
aktiefonder jämnare fördelade vad innehavetär börsaktierän är.av
l4 kvinnorna 18 år aktieröver ochäger 24procent procentav av
männen.

Det finns fyra gånger fler manliga kvinnliga företagare.än
avspeglas iDetta fördelningen tillgångar och skulder i nä-av egen

ringsverksamhet.
Kvinnor har högre värden vad gäller tvåän män Denposter.

gäller den taxerade förmögenheten och den andra gäller studie-ena
skulder.

År 1992 hade kvinnor 53 den samlade taxerade för-procent av
mögenheten. Flera faktorer förklarar varför kvinnor har störreen
andel den taxerade förmögenheten, uppgår till knappt 45av som

den totala nettoförmögenheten.än beräkningarnaIprocent, av av
den totala nettoförmögenheten tillgångarnahar värderats till
marknadsvärde. innebärDet aktier och fastigheter får högreatt
värden de ingår i beräkningenän när den taxerade förmögenhe-av

Tillgångar i näringsverksamhet befriade från förmögenhets-ärten.
beskattning och ingår därför inte i den taxerade förmögenheten.
Eftersom har näringstillgångar ochmän större värden på aktier än
vad kvinnor har, innebär det del tillgångar i utsträck-störreatt en
ning saknas i taxerad förmögenhet för för kvinnor.män än

ålderAtt har betydelse för förmögenhetsfördelningen visas tyd-
ligt i diagram både16. medelvärdetDär och medianvärdet för kvin-

och i olika åldrar visas.männor
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16Diagram
medianvärdeMedelvärde ochmarknadsvärde 1992.tillNettoförmögenhet

ålderefter

Medelvärde1992

500000
______q.Kv

400000-- M___
.300000.-

200000.-
J

100000.- x
-øl

":° : :::
18-24 7555-643544

1992Medanvärde

500000
-j--Kv -.400000
______M

.300000
Ii .

.200000f
400000

o-i :
75-56-6435-441324

InkomstfördelningsundersökningenSCB,Källa:

medelvär-vi betraktarberoende påolikablir mycketResultatet om
ochkvinnorsamtligaförmögenheten. Förmedianvärdede eller

Medianvärdetmedianvärdet.mycketmedelvärdet större änmän är
i fördelningen.sig mittbefinnerför denvärdetspeglar somperson

mycketmedpåverkas detmedelvärdet beräknasNär personerav
medi-ochmedelvärdemedberäkningenBådeförmögenheter.stora

koncentrationklardetemellertid på är net-anvärde visar att aven
år.40till åldrarnatoförmögenheten över

uppgår till 79 män-medelförmögenhetKvinnors procent av
respektivekvinnormedianvärdet förmedberäkningenGörnens.

medianförmögenhet.högrekvinnor har 60vifår procentmän att
motsägelseful-förefallakanriktiga,bådatvå resultat ärDessa men
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1a. olikaDe resultaten beror på spridningen förmögenhet äratt av
mycket bland bland kvinnor.större män än

förmögenhetKvinnors mindre spridd

En beskrivning spridningennärmare förmögenheten blandav av
kvinnor och finner i tabellmän 20. visarDen nettoförmö-att
genheten for har spridningmän kvinnors.större Värdetän som av-

de 10 degränsar med förmögenhetemastörsta liggerprocenten av-
gjort högre for för kvinnor.män än Det omvända gäller för det
värde deavgränsar 10 med de lägsta förmögenheter-procentsom

Då har kvinnor högre värden dvs. kvinnorän med demän,na.
minsta förmögenhcterna inte lika fattigaär ellermänsom snarare
de har inte lika skulder män.stora som

Tabell 20
Nettoförmögenhet till marknadsvärde 1992.
Medelvärden och percentilvärden

Medel P10 P25 P50 P75 P90
Kvartil Median1 Kvartil 3

Kvinnor
18-64 år 183.379 -63.386 0 47.890 269.476 552.469

år-65 255.218 6.128 42.818 125.043 306.999 595.225
årO 163.125 -22.223 0 31.450 204.030 488.192-

Män
18-64 år 212.174 -l34.l94 -2l.340 35.275 278.397 700.332

år-65 482.997 287 77.224 268.689 631.799 1.037.166
år-O 206.767 -71.000 O 19.611 237.394 672.085

Källa: SCB, Inkomstfördelningsundersökningen med urval förmögnaextra av
hushåH

jämförelseEn mellan förmögenhet och marknadsinkomster visar
marknadsinkomsterna ojämnt fördeladeäratt mellan kvinnormer

och formögenheten.män än Kvinnors marknadsinkomster uppgår
till 64 medan kvinnorsmännens, andelprocent nettoförmö-av av
genheten uppgår till 79 vilketmännens, detsammaärprocent av

kvinnors andel disponibla inkomst.mänssom av
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17Diagram
åldrarnettoförmägenhet olikaochinkomster iJämförelse mellan

1994Marknadsinkomst
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Nettoförmögenhet1992
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H5

dem haroch majoritetenrikare kvinnorMän är än ensomav
förmögenhetmycket är män.stor
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17 Kvinnliga och manliga företagares inkomster

Företagande begrepp associationerär till makt ochett som ger
har maktmän. Företagare sina möjligheter besluta överattgenom

investeringar, anställningar Manliga företagare denattosv. uppger
starkaste drivkraften för viljanär sinatt starta eget att vara egen,
för kvinnor det kunna hand familjenär samtidigt deatt ta om som
bidrar till familjens försörjning Sundin 1989.

Företagande kan emellertid också uttryck för brist påettvara
makt. Svårigheter finna anställning leder till alterna-att att etten
tiv är En tredjedel ochmännen fjär-närmareatt starta eget. av en
dedel kvinnorna idag arbetslöshet motiv för deattav uppger som

SCB, Statistiska meddelanden F 15 SM9301.startat eget
Mellan åren och1975 1994 har andelen kvinnor med företagar-

inkomster ökat, medan andelen har minskat. sistnämndamän Det
beror antalet jordbrukare minskat kraftigt. Kvinnor får idagatt

andel företagarinkomstemastörre tidigare.änen av

Tabell 21
Kvinnors andel företagarinkomster,mänsav
andel med företagarinkomster, %, 18-64 år, 1975 och 1994

1975 1994

Kvinnors andel av
företagares totala inkomstsumma 14,6 27,2

Kvinnors andel
mäns företagarinkomsterav

hela befolkningen 17,5 37,6
de med företagarinkomster 52,2 67,1

Andel med töretagarinkomster
kvinnor 4,6 7,0
män 13,8 12,6

Källa: SCB, Inkomstfördelningsundersökningen

Ett företag kan drivas antingen enskild firma ellereget som som
aktiebolag. inkomstFöretagarens i aktiebolageget räknasett som

lön, och företagaren bestämmer själv vilken lön han eller honsom
rimlig. Den har enskild firma kan däremot inte regle-anser som en

sin inkomst på inkomstensätt. Här är helt enkelt detra samma
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intäkt-ifråndragitsi företagetkostnadernauppstår dånetto som
enskild finna.drivsJordbruksföretag somerna.

kvinnliga företagare.manligagånger fler änfinns idagDet tre
påverksamhetmanliga sinbedriver oftare änKvinnliga företagare

helaheltidpåsitt företagdriverBland de företagaredeltid. som
hel-Blandkvinnorna.så mångagångerfyraåret är männen som

de75medelinkomstkvinnorstidsföretagarna är procent avca.
manliga företagarnas.

inkomstenanställning medinkomstenjämförstabell 22I avav
undan-vilketmed,heltidsarbetande ärföretagsformer. Baraolika

deltidsarbete.effektenröjer av

Tabell 22
företag 1994årheltidsarbetande 20-64för iArbetsinkomst eget

Beräknat antalMedelinkomst
Kvinnor MänAndelKvinnor Män

91.60029.40070,888.200 124.500Enskild firma
10.30022.100 l147.000 85,2210.400Aktiebolag
30.2004.40082,789.80074.300Jordbruk

232.10055.90075,9178.197Samtliga 135.322
företagare

6.700881.700 1.3 l76,8182.849 238.117Anställda

InkomstfördelningsundersökningenSCB, bearbetningKälla: av

förmed siffrornasamtliga företagarejämför siffrorna förNär man
ochkvinnor mänskillnaderna mellandelsanställda, så attser man

högregenomsnitt haranställda idels deungefär desamma,är att
företagarna.inkomster än

Jord-emellertidföretagargruppenSkillnaderna inom är stora.
enskildharde företagarelägst inkomster, därnästbrukama har som

haraktiebolagverksamhetdriver sinfirma. Företagare somsom
anställda har.vadmedelinkomsthögredäremot änen

mycketdöljer sigmedelinkomsterlågaBakom företagarnas en
anställda. Detvad gäller deinkomstenspridning änstörre somav

verksamhet,inkomstbringandemycketharfinns företagare som en
lönsamhet.dåligdet harsitt företagandra driveroch atttrotssom

dessai allaåterfinnskvinnor ochInkomstskillnaden mellan män
ochi aktiebolagnågot mindre för företagareän egetgrupper, om

jordbrukare.
ungefärjämställdhetekonomiskpå ärBristen stor-sammaav

ekonomisktanställda.bland Mestbland företagareleksordning som
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jämställda aktiebolagsforetagama och minstär de driversom en-
skild firma.

18 beroende kvinnorsMäns av
oavlönade hushålls- och vårdarbete

Hittills har vi avlönat arbete och penninginkomster.ägnat oss
hälften allt arbete utförsDrygt emellertid oavlönat.ärav som

Lönearbete betraktas officiellt arbete; det utförsmerpartensom av
Oavlönat hemarbete hushåll- vårdarbeteoch betraktasmän.av

inte officiellt arbete; utförs kvinnor. Vi be-merparten vetsom av
tydligt mindre det oavlönade hemarbetet det avlönade arbe-änom

Några tidsanvändningsstudier har dock genomförts. dettaItet. av-
snitt diskuteras det oavlönade arbetet och beroende kvin-mäns av

hushålls- och vårdarbete.nors

könssegregeradeDet hemarbetet

Mellan 1970-talet och idag har kvinnors medelarbetstid i hemarbe-
minskat och ökat Nybergmäns 19963. kvinnor i medeltalAttte

mindre tid till hemarbete ochägnar behöver dock inte be-män mer
Äventyda kvinnorna blivit avlastade hemarbete. hemarbetet äratt

könssegregerat.
"vård, kläder,börjanI 1990-talet tillverkning t.ex.av var av

lagning och sömnad kläder könssegregerat. Därefter kom-mestav
brödbakning, och strykning, kvinnortvätt sig åt,ägnarmer som

Åfå andra sidan sig kvinnor i liten utsträckning åtmän. ägnarmen
reparationer och underhåll bilen. aktiviteterDe tar mestav som
tid, förutom jämställt fördelade.tvätten, Kvinnorär ägnarmer
dock dubbelt så lång tidän till disk, vård barnän ochmänmer av
matlagning. uppgifterDessa gäller ensamstående och sammanboen-
de sammanlagt. Arbetsfördelningen i sammanboende hushåll, och
särskilt sådana med barn, är segregerat.mer

Efterfrågan på hemstickade har minskatstrumpor
och efterfrågan på bil ökattvätt av

Sett längre tidsperiod har produktionenöver i hushållenen genom-
gått strukturomvandling på liknande den avlönadesätten som pro-
duktionen, dvs. från varuproduktion till tjänsteproduktion beroen-
de på såväl förändrade krav förändrad efterfrågan. Vi ägnarsom
idag mindre tid till matlagning, disk, städning, lagning och lappning
och nysömnad kläder. Efterfrågan hemstickade ochstrumporav
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städning hardramatiskt. Behovethar minskathemsydda kläder av
kan-harhemmet.mindre i Kravenvi vistasoch medminskat i att
frånförskjutitsidentitetkvinnorsmedminskat i taktocksåske att

kvin-välutbildadeblandkretsaryrkesarbetande. vissaItillhusmor
krea-skallhemmetidealettycks utatt ense somvarasnararenor

verkstad" välstädatochprydligt,intellektuell äntiv putsatett
mål-flervi intarmatlagning eftersomtid tillmindreVihem. ägnar
ochlönearbetetanslutning tilliföräldrarnahemmen:utanförtider

på närings-Samtidigt har dock kravendagis.och påi skolanbarnen
kläder harvad gällerhöjts.varierad kost Kravenochriktig rena
oförändratiidagtid tvätt ärockså ökat. ägnasDen settstortsom

efter-på områdetutvecklingentekniskaden1930-taletsedan trots
1989;förr Nybergoftarelinne mycket änkläder ochbytersom

1996b.l996a;
hushållen under-itjänsteproduktionEfterfrågan på männens -

skaffatallt fler hari takt medökatreparationer harhåll och att-
ochunderhållbåt. tidbil och Den ägnasvilla, sommarstuga, som

vi idag hardärförhelt enkelthar ökatreparationer attatt re-mer
tillkommit.arbetsuppgifter harunderhålla, dvs.och nyaparera

barnfamiljeroch vårdarbeteHushâlls- i

oavlönadedetandelbarnSammanboende störremän tarutan aven
först-inte deberormed bam. Dettahemarbetet än män att

sistnämnda,till hemarbete detidnämnda änägnar utan attmer
dehemarbetetid änbetydligt mindrebarnkvinnor ägnarutan

Ökarhemarbetekvinnors oavlönadeberoendemed bam. Mäns av
barnen kommer.förvånande,således, föga när
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Tabell 23
Tid till hemarbete, vecka, andeltimmar mäns kvinnors och mänsper av
sammanlagda tid, %, 1990/91

Sammanboende Sammanboende
småbarnsföräldrar storbamsföräldrar
Kv Män Andel Kv Män Andel

Hushållsarbete 20.24 6,44 25 18.26 6.15 25
Omsorg barn 19.01 8.15 30 3.38 1.36 31om egna

iResor samband 4.00 3.04 43 3.26 2.57 46
med hemarbete
Inköp 3.27 2.10 42 3.20 2.10 39av varor
och tjänster
Underhållsarbete 1.44 4.23 72 2.36 5.24 68
Omsorg andra 0.25 0.34 58 0.55 0.53 49om
Annat hemarbete 0.40 0.44 52 0.39 0.45 54
Hemarbete 49.43 25.53 34 33.00 20.00tot 38

Källa: beräknat från SCB 1992 Tidsanvändningsundersökningen 1990/91, tabell
8a och 8b

Hushållsarbete i barnfamiljer,är, även den aktivitet kräversom
tid. Männen står for fjärdedel kvinnorsmest och mänsen av sam-

lade insatser och kvinnorna därmed for fjärdedelar. Därnästtre
kommer vård barn, där fäderna står for 30 ochprocentav egna
mödrarna for 70 Denna tid gäller endast aktiv tid medprocent.
barnen: byta på, bada, läsa läxor Därefter kommeratt mata, m.m.

i samband med hemarbete och inköp och tjänster.resor av varor
påFörst femte plats kommer underhållsarbete, där står förmännen

merparten.

beroendeMäns kvinnors vårdarbeteav

Mer aktiv tid barn idagägnas tidigare.än Trots kvinnors ökade
lönearbete kvinnorägnar aktiv tid till barn idag än 1970-mer
talet. Till viss del beror det på den allt längre föräldraledigheten.
De barnen har oftast förälder hemma, vanligenyngsta modern.en
Ungefär 90 de barn inte fyllt årännu har sinprocent ettav som

hemma, vilket innebär övriga barn i familjen också harattmor
tillgång till sin 43 forskolebarnen hemmaprocentmamma. av var
med sina föräldrar.

På 1960-talet räckte det i allmänhet med modern såg tillatt att
barnen ñck och kläder. Hon närvarandemat ägnaderena var men
sig sitt; laga städa och Självatvätta. hushållsarbetetatt mat, var
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barnklä-lättsköttafärdiglagad barnmat,Idag finnsfysiskt tyngre.
hushållsapparater, vil-andratvättmaskiner ochengångsblöjor,der,

med vårdenfysiskt lättare. Arbetetblivitinnebär arbetetken att av
intensifierats.omdefinierats ochemellertidharbarn

till defrån i första handförändratsharMödrars attatt seansvar
självständigablirtill barnentillhela ochmätta, attatt serena,var

på sinde aktivai skolan,går bra för dem ärindivider, det attatt
sig själva. Enligti högre grad skötafick barnenfritid Förr enosv.

allsingen tid1960-talet ägnadestidsanvändningsstudie från t.ex.
aktivi-särskildläxläsning fanns medläxläsningtill trots att som en

allmänt1996b.tetskategori Nyberg Numera att m0-menar man
intellektuella ochbetydelse för barnensdern har mycket stor emo-

hushållsarbetetidagorganiserarutveckling. Mödrartionella snarare
förväntashushållsarbetet. Mödrarbarnen barnenän runtrunt vara

hushållsarbete ochbli avbrutna i sitttillgängliga för sina barn, att
sig enbart barnen.tidvis ägnaatt

tidsmäs-och visförändringen på Intefáderna större.sättFör är
det1960-talet och tidigareattitydmässigt. Påsigt, myc-varmen

Endastvårdade små bam. 1ovanligtket procentatt avpapporna
och endast 4och på sina barnkläddefådema matade, bytte, av

tidsanvändnings-enligt nämndadem denlekte medprocent ovan
andel fäder deltog1960-talet. närfrån Enundersökningen större

lågandelen mycketfortfarandenågotbarnen blev större, varmen
4-6-åringarlekte med sinatredjedel fádema14 Enprocent. av-

blöjorkunde bytaPå 1960-talet1996b.Nyberg var en man som
da-sina barn tillså inte fallet. Enraritet, idag är togsompappaen

förstasida, idagpå lokaltidningens1960-talet hamnagis kunde
betyderdeltagande i hemarbetetökadevardagsmat.det Männensär

ochjämnt mellan kvinnorinte det delas män.dock att
småbamsfäderoch 8timmar i veckanSmåbamsmödrar 19ägnar

står förbetyder fädemavård barn, dettimmar i veckan till attav
tiden förden samladeföroch mödrarna 7030 procentprocent av

också tillsammansmödrar och fäderdärtillvård bam. Men ärav
måltidersig hemarbete,medan demed sina barn ägnar annat;

medtillsammansSmåbamsmödrarfritid. Totaltoch är ensamma
små-timmar, dvs.fäder drygt 18timmar i veckan ochbarn 47

ochsammanlagda tidendenbamsfädema står för 28 procent av
småbarnsmödrama för 72 procent.
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Tabell 24
andel ochmed barn, vecka,Tid tillsammans männens mänstimmar per av

sammanlagda tid, 1990/91kvinnors

Storbamsforäldrarsmåbarnsföräldrar
Andel AndelKv MänKv Män

30 3.38 1.36 31Vård barn 19.01 8.15av
31Hemarbete 22.48 7.51 26 5.47 2.33

Måltider 0.38 24 0.58 0.29 332.02
1.39Fritid 3.18 1.57 37 1.50 53

47.09 18.41 28 12.02 6.28 35Totalt

Tidsanvändningsundersökningen, tabell 8a, 8b,Källa: beräknat från SCB 1992
45a och 45h

minskar kraftigt barnen blirtid barnenDen när störreägnassom
för såväl mödrar fäder. tabellen framgår storbamsfädersAv attsom

tid barnen ökar något. berorandel den totala Detägnasav som
tid till barnen,dock inte de mödrarnaägnaratt utan attmer

mindre tid till bam.ägnar
beroende kvinnors oavlönade hemarbetetid räknatI mänsär av

derasi historiskt perspektiv har beroende dockSettstort. ett
minskat. flertalet fäder hur byter blöjor,Idag närgörvet manman

inte alltid fallet på 1960-talet.och badar barn Detmatar osv. var

och inkomster19 Kvinnor, män

måste resultat vadKvinnors och inkomstermäns ettses som av
på arbetsmarknaden och i välfårdsstaten.sker i familjen,som

och oavlönat arbete innebärKönsarbetsdelningen mellan avlönat
arbete mindre tid tillkvinnor tid till oavlönat ochägnaratt mer

Arbetsmarknaden könssegregerad ochavlönat arbete ärän män.
och befattningar lägrelönen kvinnodominerade arbetsplatser är

arbetsplatser och befattningar.på mansdominerade Kortareän
innebär kvinnor har lägre löne-lönearbetstider och lägre löner att

försörjas kvinnors inkomster.inkomster Fler skallän män.
försörjningsrela-Kvinnor får därför i högre grad del deän män av

och i högre grad kvin-terade och behovsprövade bidragen män än
inklusive pensioner. Kvinnorsde lönerelaterade bidragennor av

åt både storleken ochoch inkomster skiljer sig vad gällermäns
varifrån de kommer.

kvinnor och dettaHittills har vi diskuterat i Imän.termer av
något jämföravslutande avsnitt utökar vi kategorierna och ensam-
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ochkvinnorochkvinnor mänsammanboende samtstående och
bam.med ochmän utan

Lönearbete

såbefolkningenimedelarbetstidilönearbeteviMäter personper
de frånvaran-befolkningen arbetslösa,dei arbete,deiinkluderas

skillnaderinnebärarbetskraften. Detingår i attinteoch dede som
påMättfångasavseendendessai allakategorierolikamellan upp.

kvinnor.kategorier änsamtligailönearbetar mändetta sätt mer
lönearbetar änochkvinnor mänsammanboendeMen ensam-mer

ibarnkvinnorsammanboendeochkategori utanistående samma
barn.ensamstående mängradlika hög utansom

ochkvinnor mänsammanboendetill dettaorsak ärEn att som
arbetsmarknaden änpåställningstarkarekategori har ensam-en

degradhögrearbetskraften i äningår isammanboendestående. De
lägre.arbetslöshet äroch derasensamstående

utsträckningi lägrelönearbetatgifta kvinnorharTraditionellt
medelar-Mättmindreoch än män.kvinnorensamståendeän som

fallet.längredetta intesåbefolkningeni ärbetstid personper
möjlighetermedeltalhar i störrebarnSammanboende kvinnor utan

ensamstående kvinnorlönearbete utanänsigförsörjaatt genom
barn.ensamstående mänmöjligheter utanoch likabarn stora som

Tabell 25
1994befolkningen,Medelarbetstid ipersonper

SammanboendeEnsamstående
Kvinnor MänMänKvinnor

Utan barn
30,125,725,123,125-44
33,025,225,524,4âr45-54

Med barn
30,815,022,8år 14,70-6
33,324,630,622,97-16 år

bearbetning AKUKälla: av

tydligtarbetstidenförbetydelse attharvårdansvarAtt genomsyns
Blandbam.tid dekortarelönearbetar änmed barn utankvinnor

allt påframfördetsmåbamsmödrar beror attsammanboende en
arbets-således iingårföräldrapenning. Dedem harandelstor av

inte i arbete.dekraften, ärmen
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Ensamstående fader, får utgå ifrån, har huvudansvaret förman
vård barn, medan detta inte gäller de sammanbo-merpartenav av
ende fádema. Ensamstående fäder relativt litenär en grupp, unge-
fär 31.000 medan de ensamstående mödrama uppgår tillpersoner,
216.000 Välfärdsprojektet 1996 22. Ensamstående faderss ar-
betsmarknadssituation påverkas deras vårdansvar. Det gäller sär-av
skilt de med små bam. Medelarbetstiden ensamstående små-per
bamsfar betydligt kortare de sammanboendes.är än En orsak är att

lägre andel de ensamstående småbamsfadema i arbete ochären av
mycket högre andel arbetslösa. Ensamståendeär fäder före-att en

"manlig"faller drabbas dels arbetslöshet beroende på attav mans-
dominerade näringsgrenar hittills påverkats heltids-öppenmest av

ensamståendearbetslöshet, småbamsföräldrarsdels arbetslös-av
het sannolikt beror på arbetsgivamas ovilja idag anställaattsom
ensamstående småbarnsföräldrar.

Begränsar sedan till jämföra arbetstiden för de iärattoss som
arbete så lönearbetar kvinnor de ensamstående elleräroavsett om
sammanboende, de har barn eller inte, kortare tid än män. Manom
kan undra hur det kommer sig ensamstående kvinnor barnatt utan
har kortare arbetstider än Utgör arbetstidemasmän. längd och del-
tidsarbete könsstrukturerande faktor den svenska arbets-en

Är kvinnligamarknaden det så arbetsplatser och befatt-att
ningar inte endast erbjuder lägre löner också kortare arbetsti-utan
der det på kvinnorsBeror deltidsarbetslöshet och/eller kvinnoratt
i högre grad arbetar oregelbundna arbetstider och därför har kortare
arbetstid Om detta vi mycket lite.vet

Vårdansvar påverkar framför allt mödrar och ensamstående fa-
der småmed barn så deras arbetstider kortare.är Ensamståendeatt
fäder, liksom mödrar, deltidsarbetar i högre grad Sammanboendeän
fader.

Tabell 26
Medelarbetstid arbete, 1994iper person

Ensamstående Sammanboende
Kvinnor Män Kvinnor Män

Utan barn
25-44 år 36,1 40,4 36,3 41,5

år45-54 36,4 40,1 34,3 42,1
Med barn
0-6 år 30,6 37,6 30,0 41,2
7-16 år 35,0 40,9 33,3 42,3

Källa: bearbetning AKUav
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och inkomsterKvinnor, män

arbetsmarknadenpåsituationenpåverkar könSammanfattningsvis
arbetstider änkortarehari arbetekvinnorpå såfrämst sätt att

sammanboende, däremotensamstående ellerde ärmän oavsett om
arbets-minskarVårdansvargrad.högi likaarbetskrafteniingår de

små-ensamståendesmåbamsmödrarsåvälgällertiden. Det som
bamsfader.

Löneinkomster

lö-Mänsnaturligtvis löneinkomsterna.påverkarLönearbetstiden
kvinnors.kategorier högre änsamtligamedeltal iineinkomster är

kvin-så minskarlön, löntagarna,hardetillvi endastSer ensom
fall.i de flestaandel mänslöneinkomst avsomnors

ochkvinnor män,sammanboendesamtliga harformedeltalI
ensamstående. Endelöneinkomster änhögrebarn,med och utan

lägresysselsättningsgraden ochhögredentill dettaorsak är ar-
sammanboende.deblandbetslösheten

lönearbete harförsörja sigmöjligheterStörst att sam-genom
ensamstående ochdebland kvinnornaochmanboende män sam-

år.30-49barnmanboende utan
delöneinkomsterhar högre änsammanboende mödrar ensam-

för-svårastdetde harmödrarEnsamstående är attstående. som
betyd-harEnsamstående fadersamtliga.på lönearbetesigsörja av

betydligtmödrar,ensamståendelöneinkomster änhögreligt men
fäder.sammanboendelägre än
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Tabell 27
Löneinkomster, kr, 1994

medeltalI medeltalI
samtliga löntagare
Kv Män Kv Män

Ensamstående barnutan
18-29 år 55.917 70.208 67.058 86.374
30-49 132.616 132.641 153.333 169.508
50-64 år 97.418 115.568 143.480 177.914

Ensamstående med barn 84.883 151.467 112.384 189.908

Gifta/samboende barnutan
18-29år 94.317 121.733 101.471 134.719
30-49år 134.322 179.750 151.817 211.282
50-64år 100.947 170.441 134.582 210.549

Gifta/Samboende med barn 100.210 188.047 115.893 211.252

Källa: SCB, Inkomstfördelningsundersökningen

Mätt på detta påverkas således löneinkomstensätt såväl könav
vårdansvar. I samtliga kategorier har högre löneinkoms-mänsom

kvinnor iän kategori. Huvudansvaret för vårdenter samma av
barn minskar löneinkomstema. Ensamstående fäder har lägre lö-
neinkomster sammanboendeän fäder. Skillnaden i löneinkomst i
kronor räknat mellanär större fader mellan ensamståendeän
kvinnor och Delat vårdansvarmän. i den meningen äratt man
sammanboende befrämjar däremot löneinkomsterna, vilket visas

sammanboende mödrar och fäder har högre löneinkomsterattav
ensamstående föräldrar.än
Kvinnors och möjligheter försörjamäns sig lönearbe-att genom
beror dels kvinnors och familjesituationmäns dels deraste

ställning på arbetsmarknaden. Samboende och barn tycks stärka
ställning påmäns arbetsmarknaden, medan samboende, intemen

barn, stärker kvinnors. Sammanboende kvinnor med eller barnutan
har möjligheterstörre försörja sig själva lönearbete änatt genom
ensamstående kvinnor med och barn.utan
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Lönerelaterade bidrag

slagsolikafår deldelvisochkvinnorfunnit mänVi har att avovan
delgrad mänfår i högre änKvinnorvälfárdsstaten.frånbidrag av

oberoendeallalika förförsörjningsrelaterade bidragen,de som ges
bidragbidrag.behovsprövade Dessaochstorlek,inkomstens avav

fårminimistandard. Mänvissdvs.grundtrygg,skall garantera enen
påpensioner. De ärinklusivebidraglönerelateradealltframför

denhaft ocheller harharlöntill denkoppladeolika ärsätt man
vid.standardekonomiska är vanman

ochkvinnor mänensamståendesammanboende ochviJämför
får högre beloppkategoriersamtligaivifinner mänbarn attutan
bam.harinte dedäremotgällerkvinnorna. Detän som

bidrag män, ärlönerelateradebakgrund antasMot att gynnaav
beloppenfår dede störstamödrar ärförvånandenågotdet att som

be-mödrarnasammanboendedebidragen. Förlönerelateradedeav
dockfårmödrarnaensamståendeföräldrapenningen. Depådetror

gäller i änföräldrapenning. Detiarbetsmarknadsstöd änimer
ensamstående fádema.grad dehögre

Tabell 28
kr, 1994bidrag ochLönerelaterade pensioner,

PensionerLönerelaterade
MänKvMänKv

Ensamstående barnutan
1.21919.446 1.65711.71418-29år
8.0029.30922.14013.959år30-49

38.36347.52018.9737.543år50-64
133.517103.9813735år65-74
107.88479.22040år-75

6.0338.39118.97926.859Ensamstående med barn

barnGifta/samboende utan
33733718.31916.178år18-29

6.126 5.71215.17012.67530-49år
39.75613.456 26.4829.098år50-64

158.09677.5601139065-74
126.98659.1134Oår-75

4.92516.848 2.47026.101med barnGifta/samboende

lnkomstfördelningsundersökningenSCB,Källa:
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det gäller pensioner gårNär så de naturligtvis i första hand till de
äldre. Pensionerna går i hög grad till och beloppenmännen be-är
tydligt högre de lönerelaterade bidragen.än Det bör påpekas att en
hel del de lönerelaterade bidragen och pensionerna återgår tillav av
välfárdsstaten i form skatter.av

har i allmänhet lönearbetat påMän heltid under flera decennier.
pensionerDeras därför mycket högre kvinnors.är än Sammanbo-

ende år65-74 har i medeltal pensionmän är änt.ex. en som mer
dubbelt så hög kvinnors i motsvarande kategori: 158.000 krsom
respektive 78.000 kr.

Pensioner och föräldrapenning har det gemensamt att en myc-
ket andel människor berörs. alla blirNästan pensionärer ochstor

mycket majoritet blir föräldrar, därigenom omfördelarstoren pen-
sioner och föräldrapenning inkomster mellan perioder lönearbe-av

och perioder lönearbete. Eftersom så majoritette utan storen av
befolkningen får del pensionerna och föräldrapenningenav om-
fördelar de inte i någon utsträckning hög-större mellan och lågin-
komsttagare. Det däremot sjukpenninggör och arbetsmarknads-
stöd. Risken bli sjuk eller arbetslös betydligt högre bland deäratt
lågavlönade och de ensamstående föräldrarna bland de högavlö-än
nade och sammanboende föräldrarna. Sammantaget innebär det att
sjukpenning och arbetsmarknadsstöd omfördelar från högavlönade,
sammanboende föräldrar, till lågavlönade, ensamstående föräldrar.

bidragLönerelaterade förstärka löneskillnadema mellanantas
kvinnor och riktigtDet det gällermän. är pensioner,när detmen
gäller inte generellt. Föräldraförsäkringen mycket bety-är storav
delse för såväl sammanboende ensamstående mödrar,som men

arbetsmarknadsstödet viktigtäven eftersom ensamstående för-är
äldrar drabbas hårt arbetslöshet.av

Försörjningsrelaterade och behovsprövade bidrag

De försörjningsrelaterade bidragen, dvs. underhållsbidrag och barn-
bidrag, går naturligtvis endast till kvinnor och med barn.män En-
samstående föräldrar får sådana bidrag i högre grad sammanbo-än
ende, vilket beror på hela barnbidraget går till iställetatt en person
för delat på två i sammanboende, de ensamståendesamt attsom
föräldrarna får bidragsförskott, vilket ovanligt blandär sammanbo-
ende.

deFör ensamstående de försörjningsrelateradeär bidragen av
omfattning de lönerelaterade.större deän För sammanboende är
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sammanboendetillgradgår i högreFöräldrapenningendet tvärtom.
ensamståendes.deänbarnderas ärberoendesannolikt att yngre

Tabell 29
kr, 1994bidrag,behovsprövadeochFörsörjningsrelaterade

BehovsprövadeFörsörjnings-
relaterade

MänKvMänKv

barnEnsamstående utan
3.2484.323år18-29 --
6.1626.704år30-49 --
4.4536.269år50-64 --
4.00011.551år65-74 --

12.43023.33028.29932.966barnEnsamstående med

barnGifta/samboende utan
1.6201.474år18-29 --

90238630-49 --
110259år50-64 --
284366år65-74 --
653857år-75 --

2.9612.8998.5939.826med barnGifta/samboende

InkomstfördelningsundersökningenSCB,Källa:

relativtfårensamstående även storadeframgårtabellen attAv
Detbostadsbidrag.ochsocial-stöd, dvs.behovsprövadebelopp av

sambandhardetvilketbostadsbidrag, även ettalltframfördågäller
och barn.försörjningsansvarmed

beroendeekonomisktochjämställdhetEkonomisk

våruttryck forhushållen ärtilltransfereringar ettVälfärdsstatens
omfördelaambitionersamhälletsdvs. attvälfårdspolitik, resurser

ålders-olikaiindividermellanochhushållolikamellan typer av
inteoch delöneinkomsthardemmellanoch somensomgrupper
skaSocialpolitikenarbetslöshetsjukdom,grundpådethar m.m.av

inkomstbort-förkompenseraskyddsnät attfungera ett genomsom
Syftetekonomisktförförsörjningenochfall grupper.svagatrygga

oberoende.ekonomiskttillmöjlighetmänniskorallaär att enge
löne-intetill demgradhögdärför igårTransfereringarna som
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arbetar därför de pensionärer ellerär arbetslösa till deatt samt som
har försörjnings- och vårdansvar for bam.ensamma

Använder vi kvinnors och disponiblamäns inkomstegna som
mått på den ekonomiska jämställdheten finnerett ensamstå-att

ende kvinnor och jämställdamän är sammanboende.än Detmer
beror emellertid ensamstående har lägremän inkomsteratt än
sammanboende Mest ekonomisktmän. jämställda ensamståendeär
kvinnor och i 30-54-års åldern.män Sammanboende kvinnor och

ekonomisktmän jämställdaär de harDärär.mer yngre man
dock de lägsta inkomsterna.även

Tabell 30
Nettotransfereringar och disponibel inkomst, kr, 1994

Nettotrans- Disponibel
fereringar inkomst
Kv Män Kv Män Andel

Ensamstående barnutan
18-29 år 9.924 5.925 72.816 81.484 89
30-49 år -l2.8l4 -15.504 124.608 133.468 93

år50-64 14.438 4.808 138.380 143.311 97
65-74 år 87.527 93.727 104.780 120.684 87

år75 77.134 81.836 93.677 112.661 83-

Ensamstående med barn 63.752 13.418 154.230 178.669 86

Gifta/samboende barnutan
18-29 år -5.454 -13.598 95.623 114.615 83
30-49 år -27.703 -44.175 121.687 156.292 78
50-64 år -6.877 -27.462 114.638 182.608 63
65-74 år 58.176 99.262 79.863 138.730 58

år-75 50.860 87.254 65.012 108.415 60

Gifta/samboende med barn 5.892 -35.34l 115.751 175.787 66

Källa: SCB, Inkomstfordelningsundersökningen

Nettotransfereringama kan uttryck för det ekonomiskaettses som
beroendet välfärdsstaten. kategorierDe där bidragen är större änav
skatterna i medeltal kan sägas beroende, i varierande grad,vara av
välfärdsstaten. Mest beroende välfärdsstaten naturligtvisär deav
äldre. Det gäller särskilt de äldre männen, också de äldre kvin-men

Därtill kommer också de ensamstående mödrama i högnorna. som
grad beroendeär välfärdsstaten dels därför de har försörjar-attav
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inkomsterochKvinnor, män

emeller-skallarbetslösa. Mangradde i hög ärdärfördels attansvar
sammanbo-blirföräldrarensamståendemångaihågtid komma att

tid.föräldrar efterende en
dekunnaskulle sägavälfärdsstaten attberoendeMinst manav

iställettransfereringar. De ärfår iskatt deibetalar änär, mersom
sammanboendegällerarbetsmarknaden. Detta utanberoende av

ålderska-barn iensamståendeochsammanboende fader utanbarn,
år.tegorin 30-49

kvinnor,fördelar förinneburitharVälfärdsstaten stora men
in-skillnader isig ivisarvilketinte bruten,könsarbetsdelningen är

kom-varifrån deochochkvinnormellan mänstorlekkomsternas
de-ochminskatharberoende mänekonomiskaKvinnors avmer.

har ökat.barneventuellasig ochförsörjakunnamöjligheter attras
betydertransfereringarvälfärdsstatens attochlönearbeteKvinnors

vidsigklara"fall-back" möjligheternadvs.position, attkvinnors
Ensamståendeväsentligt.ökathareller skilsmässa,separationen

ochvälfärdsstatenberoendegraddock i högmödrar är ensam-av
be-medeltalsannolikt istandardekonomiska ärmödrarsstående

sammanboendes.tydligt lägre än
försörjarelönearbetare,rollertredubblahar idagKvinnor som

Kvin-inkomststrukturen.framträder ibam.vårdare Dettaoch av
lönearbetstider,kortarearbetskraftsdeltagande,har högt mennor

och behovsprö-försörjningsrelateradelöneinkomster,lägre mer
denavspeglarförInkomststrukturen mänbidragvade än män.
där-ocharbetslöshetarbetsmarknaden med högrekönssegregerade

pensioner. Däremotarbetsmarknadsstöd ochmed följande syns
utsträckning änbetydligt mindreiföräldraskap annatmäns som

Könsrela-löneinkomster.och högrelönearbetedeltagande ihögre
tappning.iuppståttförändrats,tionerna har nymen

val görsförhållanden kräverförändra dessaStrategier för attatt
utfallekonomiskt avgörs;därpå devidtasåtgärderoch tre arenor

eko-Ettvälfärdsstaten.ocharbetsmarknadenfamiljen,nämligen
innebärförändringarsamhälle kräver attjämställtnomiskt som

minskararbeteoavlönatochavlönatmellankönsarbetsdelningen
Ekono-arbetsmarknaden brytskönssegregeradedenoch upp.att
val.samhälleligaochindividuellahandlarjämställdhetmisk om
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1994efter ålderDiagram IA-C Löneinkømst

Andel Iöneinkomst1994med

18-24 65-74 75-16-17 25-34 35-44 45-54 55-64
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LöneinkommedelvärdenKronor200000
KvinnorI
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SCB.InkomstfördelningsundersökningenKälla:



Diagram 2A Andel kvinnor och män med arbetsinkomst 1994
Procent
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0
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Källa:SCB.bearbetning loF storurvalav

Diagram 2B Andel kvinnor och män med arbetsinkomst 1994. Medelvärden ålderefter
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Antal1994 års iåri20-64 priser.Arbetsinkomst kvinnor och3 mänDiagram
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Diagram lnkomststruktur4 1975 och 1994. Medelvärden 1994 årsi priser

1975

-100000 Marknad Bidrag Skatt Dispink

150XX
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-50000-
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Källa: SCB,lnkomstfördelningsundersökningen



miljarder kronorbidrag 1994inkomster och iTabell SummaI
årSamtliga0 -

andelKvinnorsSamtligaMänKvinnor
i procent

Marknaden
39,7641,2386,5254,7Löner
26,617,713,04,7Nåringsinkomst
42.339,222.616.6utdelningarRänta
40,959.134,924.2Reavinst
39,6757,2457,0300,2faktorinkomstSumma

skattepliktiga bidrag
50.518,89,39,5Sjukersättning
79.517,63,614,0Föräldrapenning
39,133,3 54.721,4Arbetsmarknadsstöd
40,337,022,114,9kontantersättningdärav
36.417,611afoetsmamnadsutbildning 6,4
63,23,81,42,4Skattepliktigtstudiestöd

Övriga 61,76,02.3skattepliktigabidrag 3,7
50.5100,949,9skattepliktigt 51,0Summa exklpension

44,4216,5120.396,2Summapensioner

Individuella bidragSkattetrla
55,613,35,97,4Studiestöd
87.96,60,8Bidragsförskott 5,8

Övriga 36.81,91,20,7bidrag
63,8217,9skatternabidrag 13,9Summa

Famlllestöd
75,018,04,513,5Bostadsbidrag
58,117,27,210,0Barnbidrag
53,19,64.55,1Socialbidrag

Övrigt 85,10.00,00,0
63.645,116,4Summafamiljestöd 28,7

Negativa transtereringar
38,5300,1184,7115,4Skatt

Återbetalt 55.93,4studielån 1.51,9
14,31,8 2,1underhállsbidrag 0.3Givet
38,5305,9188,1transfereringar 117,8Summanegativa

44,6835,9463,5Summa disponibel inkomst 372,4
InkornsttördelningsundersökningenKälla:SCB,bearbetningav



Tabell 2 Medelinkomsten 1994 för inkomster och bidrag.
Samtliga är0 -

Medelinkomstenalla Kvinnori
procent

Kvinnor Män Samtliga mänav
Marknaden
Löner 59584 92289 75769 64.6
Näringsinkomst 1 107 3 093 2 090 35.8
Räntautdelningar 3 877 5 389 4 625 71
Reavinst 5657 8 325 6 977 68.0
Summafaktor-inkomst 70225 109096 89461 64,4

skattepliktiga bidrag
Sjukersättning 2 219 2 227 2 223 99,6
Föräldrapenning 3 278 864 2 084 379.4
Arbetsmarknadsstöd 4 997 9527 6 460 62,8

däravkontantersättning 3 490 5 268 3704 66,2
arbetsmarknadsutbildning 1507 2 684 2 090 56,1

Skattepliktigtstudiestöd 558 336 448 166.1Övrigaskattepliktigabidrag 868 556 713 156.1
Summaskattepliktigtexklpension 11920 93511 11928 99.9

Summapensioner 22494 28 729 25580 78.3
Skattetrla individuella bidrag
Studiestöd 1740 1420 1581 122.5
Bidragstörskott 1361 188 781 723.9Övrigabidrag 166 285 225 58,2Summaskatternabidrag 3 267 1893 2 587 172.6

Familjestöd
Bostadsbidrag 3 151 1082 2 127 291,2Barnbidrag 2 346 7281 2 040 135,8Socialbidrag 1 184 1065 1 126 111,2Övrigt 9 2 6 450.0Summafamiljestöd 6 690 3 877 5299 172.6

Negativa transfererlngar
Skatt 26992 44 107 35462 61,2Återbetaltstudielån 450 350 401 128.6Givetunderhállsbidrag 75 437 254 17,2Summanegativatransfereringar 27517 44894 36 117 61
Summa disponibel inkomst 87079 110636 98738 78.7
Källa:SCB,bearbetning lnkomstfördelningsundersökningenav



inkomst.de harbidrag förochför inkomsterTabell Medelinkomsten 19943 som
árSamtliga0 -

ivärde KvinnormedförMedelinkomsten personer
procent

mänSamtligaMänKvinnor av
Marknaden

68.6362 139068739 164112Löner
67,2523247 253221672Näringsinkomst
71,5083277 7921 8utdelningar 5Ränta
85,4538 63 13267704Fieavinst 57
64.5107012130394Iaktorinkomst 84068Summa

skattepliktiga bidrag
74.0270401 2327Sjukersättning 20266

248,1182459 589Föräldrapenning 23790
70,9125175 50230 58Arbetsmarknadsstöd 41
73,939 147724kontantersättning 33051 44därav
76.93298336587arbetsmarknadsutbildning 28 146

1213569031754skattepliktig studiestöd 38505
Övriga 102,511264096skattepliktigabidrag 11372 11

95.7700610 39skattepliktig 38847 40Summa exklpension

64.498035122081Summapensioner 78649

Skattefria individuella bidrag
112.61733516258Studiestöd 18305
119.61942216618Bidragsiörskott 19875

Övriga 106,11198611729bidrag 12445
15,7118408812Summaskattefriabidrag 19456 16

Famil/estäd
164,5122878 682Bostadsbidrag 14281
112,2427833 9Barnbidrag 9 908 8
98,6479 23304Socialbidrag 23 148 23

Övrigt 62.2764682 11668 2
128.115965familjestöd 602 13737Summa 17

Negativa transfereringar
60,740959174Skatt 31039 51

Återbetalt 102,2studielån 4 9344 981 4 875
67.9underhálisbidrag 246 11441Givet 8 314 12
60.8684Summanegativatransfereringar 31637 52027 41

77,8disponibel 110076Summa inkomst 96539 124031
SCB,bearbetningKälla: Inkomsttördelningsundersökningenav



Tabell Andel4 kvinnor och män har olika inkomsti 1994.procent som
Samtliga ár0 -

Kvinnor Män Samtliga
Marknaden
Löner 52.9 56.1 54,5
Näringsinkomst 5,1 9.6 7,3
Räntautdelningar 65.5 65.1 65,3
Fleavinst 9,8 12,3 11,1
Summalaktaiinkomst 83,5 83.7 83.6

skattepliktiga bidrag
Sjukersättning 10.9 8.1 9,6
Föräldrapenning 13,8 9.0 11,4
Arbelsmarknadsstöd 12,1 13.7 12,9

däravkontantersättning 10,6 11,8 11,2
arbetsmarknadsutbildning 5,4 7,3 6,3

Skattepliktigtstudiestöd 1,4 1,1 1,3Övrigaskattepliktigabidrag 7,6 5,0 6,3
Summaskattepliktigexklpension 30,7 29.4 30,0

Summapensioner 28,6 23,5 26,1

Skattelria individuella bidrag
Studiestöd 9,5 8,7 9,1
Bidragslörskott 6,8 1,1 4,0Övrigabidrag 1,3 2,4 1,9
Summaskattefriabidrag 16,8 11,3 14,1

Famlliestöd
Bostadsbidrag 22,1 12,5 17,3
Barnbidrag 23,7 19,6 21
Socialbidrag 5,1 4,5 4,8Övrigt 0,6 0,1 0,3
Summalamiijestöd 38,1 28,6 33,4

Negativa transfereringar
Skatt 87,0 86,2 86,6Återbetaltstudielån 9,0 7.2 0,1
Givetunderhállsbidrag 0,9 3,6 2,2
Summanegativatransfereringar 87,1 86.3 86,7

Summa disponibel inkomst 90,2 89,2 89,7
Källa:SCB,bearbetning Inkomsttördelningsundersökningenav



kronor.miljarderinkomster och bidrag 1994Tabell Summa i5
årSamtliga 6418-

andelSamtligaKvinnorsMänKvinnor
i procent

Marknaden
39,8634,7381.6252,9Löner
27,216,011,74,4Näringsinkomst
39.324,414,89,6Räntautdelningar
39,344,627,017,5Heavinst
39.5719.7435,3284,4Summafaktorinkomst

skattepliktiga bidrag
50,418,79.39,5Sjukersättning
79.517,63,614,0Föräldrapenning
39.054,633,3Arbetsmarknadsstöd 21,3
40.336,922,0kontantersättning 14,9därav
36,417,71,21arbetsmarknadsutbildning 6,4
62.93,81,4studiestöd 2,4Skattepliktigt
65,4Övriga 5,51.93,6skattepliktigabidrag
50,4100,950,050,9Summaskattepliktigtexklpension

47,661,232,129,1Summapensioner

individuellaSkattefrla bidrag
56,112,55,5Studiestöd 7,0
88,16,60.8Bidragsiörskott 5,8

Övriga 33,11,20,8bidrag 0,4
65,020,4skattefriabidrag 7.1Summa 13,2

Familiestöd
67,310,73,57,2Bostadsbidrag
58,117,37,210,0Barnbidrag
52,89.24,34,8Socialbidrag

Övrigt 85,10,00.00.0
59,537,115.0famiI/estödSumma 22,1

translereringarNegativa
39,3252,3153.399,1Skatt

Återbetalt 56,73,4studielån 1,51,9
13,91,8 2,1underhállsbidrag 0,3Givet
39,3257,8156,6transfereringarSummanegativa 101

43,8681,5disponibel inkomst 298,5 383,0Summa
SCB,bearbetning lnkomsttördelningsundersökningenKälla: av



Tabell 6 Medelinkomsten 1994 för inkomster och bidrag.
Samtliga är18 64-

Medelinkomstenalla Kvinnori
procent

Kvinnor Män Samtliga mänav
Marknaden
Löner 97447 146633 122079 66,5
Näringsinkomst 1682 4794 3 083 37,6
Räntautdelningar 3 691 6825 4 688 65.0
Reavinst 6 755 10381 8 571 65,1
Summalaktonnkomst 109575 167175 138421 65,5

skattepliktiga bidrag
Sjukersättning 3 644 3 569 3 606 102,1
Föräldrapenning 5400 1390 3 391 388,5
Arbetsmarknadsstöd 8207 12774 10494 64,2

däravkontantersättning 5725 8457 7 093 67,7
arbetsmarknadsutbildning 2 482 3174 3 401 57,5

Skattepliktigtstudiestöd 919 540 729 170,2Övrigaskattepliktigabidrag 1387 732 0591 189,5
Summaskattepliktigexklpension 19557 19005 19279 102,9

Summapensioner 11227 12330 11779 91,1

Skattefrla individuella bidrag
Studiestöd 2711 2 117 2 414 128,1
Bidragsiörskott 2236 302 2671 740,4Övrigabidrag 157 317 237 49,5
Summaskattefriabidrag 5 104 2 736 3 918 186,5

Famlljestöd
Bostadsbidrag 2 771 1341 2 055 206,6
Barnbidrag 3 864 2 774 3 318 139,3
Socialbidrag 1861 6611 1761 112,0Övrigt 15 3 9 500.0Summafamiljestöd 8511 5779 7 143 147,3
Negativa transfereringar
Skatt 38 164 58872 48 535 64,8Återbetaltstudielån 741 564 652 131Givetunderhállsbidrag 113 695 405 16,3Summanegativatransfereringar 39018 60 131 49 592 64,9

Summa disponibel inkomst 114956 146894 130948 78,3
Källa:SCB,bearbetning Inkomstiördelningsundersökningenav



inkomst.för de harbidragoch994 för inkomsterTabell Medelinkomsten I7 som
årSamtliga18 64-

iKvinnorvärdemedtörMedelinkomsten personer
procent

mänSamtligaMänKvinnor av
Marknaden

67.0032073 148177118655Löner
67.1314473564592323Näringsinkomst
66.429978 7505 810utdelningarRänta
83.4194969 616505055Reavinst
66.2149826058180119 196faktorinkomstSumma

skattepliktiga bidrag
73.4234337152720345Sjukersättning

248,1182459 58923 790Föräldrapenning
70,82435058317312Arbetsmarknadsstöd 41
73.9392168014433 101kontantersättningdärav
76.9330016223628 146arbetsmarknadsutbildning

121.3690353175438 505studiestödSkattepliktigt
117,3Övriga sa4109 809553skattepliktigabidrag 11
96.0059404091239260skattepliktigexklpensionSumma

77.1834902689573481pensionerSumma

Skattefrla Individuella bidrag
109,00962120 11521 934Studiestöd
119,5431191664019883Bidragsiörskott
113,6Övriga 782111131612857bidrag
108,2120082 2120skattefriabidrag 21 724Summa

Famlliestöd
145.2559345 10812119Bostadsbidrag
12,119 4298 8359 908Barnbidrag
99.8234402346323420Socialbidrag
62.2Övrigt 7641668 2 6821

124.370513881 15259familjestöd 17Summa

transfereringarNegativa
64.5500776087739290Skatt

102,2Återbetalt 4 934studielån 8754 981 4
65,91144312269underhállsbidrag 8 081Givet
64.71065162068transfereringar 40 152Summanegativa

78,3051894 131146disponibel inkomst 115071Summa
InkomstfördelningsundersökningenSCB.bearbetningKälla: av



Tabell 8 Andel kvinnor och män i har olika inkomst 1994.procent som

Samtliga18 64år-

Kvinnor Män Samtliga
Marknaden
Löner 82,1 82,8 82,5
Näringsinkomst 7,0 12.6 9,8
Räntautdelningar 63,5 64,9 64,2
Reavinst 12,3 15,7 14,0
Summafaktorinkomst 91,9 92.8 92,4

skattepliktiga bidrag
Sjukersättning 17,9 12,9 15,4
Föräldrapenning 22,7 14.5 18,6
Arbetsmarknadsstöd 19,9 21.9 20,9

däravkontantersâttning 17,3 18,9 18,1
arbetsmarknadsutbildning 8,8 11 10,3

Skattepliktigtstudiestöd 2,4 1,7 2,0Övrigaskattepiiktigabidrag 12,0 7,5 9.7
Summaskattepliktigtexklpension 49,8 46,5 48,1

Summapensioner 15,3 12,9 14,1

Skattelria individuella bidrag
Studiestöd 12,4 10,5 11,4
çidragsiörskott 11,2 1,8 6,5
Övrigabidrag 1,2 2,8 2,0
Summaskattefriabidrag 23,5 13.6 18,5

FamiI/estöd
Bostadsbidrag 22,9 16,1 19,5
Barnbidrag 39,0 31,4 35,2
Socialbidrag 7,9 7,1 7,5Övrigt 0,9 0.1 0,5
SummaIamiI/estöd 49,2 41.8 45,5

Negativa transfereringar
Skatt 97,1 96,7 96,9Återbetaltstudielån 14,9 11,6 13,2
Givetunderhállsbidrag 1,4 5,7 3,5
Summanegativatransfereringar 97,3 96,9 97,1

Summa disponibel inkomst 99,9 100.0 99,9
Källa:SCB,bearbetning Inkomstiördeiningsundersökningenav



Tabell miljarder kronor.9 Summa inkomster bidrag 1975och i

årSamtliga0 -

andelKvinnorsMän SamtligaKvinnor
i procent

Marknaden
30.5Löner 103,4 148,845.5
14,9Näringsinkomst 8,4 9,91,5
39,9Räntautdelningar 3,6 6,02,4
23,0Reavinsttaxerad 0.80,2 0.6

SummaIaktarinkomst 29.9115,9 165,449,5

skattepliktiga bidrag
38,9Sjukersättning 6.92,7 4,2
89.7Föräldrapenning 1,3 0,1 1

Arbetsmarknadsstöd 42,90,5 0,80,4
däravkontantersättning 35,10.50,2 0,3

arbetsmarknadsutbildning 54,00,2 0,30.2
Övrigaskattepliktigabidrag 88.00.3 0,0 0,4
Summaskattepliktigtexkl 48,7pension 4,6 4,9 9.5

Summapensioner 13,0 24,8 47.811,9

Sknttelrla Individuella bidrag
Studiestöd 57,20,8 0,6 1
Bidragsiörskott 82,20,9 0.2 1,1
Övrigabidrag 29,80,1 0,10,0
Summaskattetriabidrag 67,01,8 0,9 2.6

Famlljestöd
Bostadsbidrag 62,91,3 3,52,2
Barnbidrag 55,01,6 1,3 2,9
Socialbidrag 46,80,2 0,2 0,4
Övrigt 33,30,0 0,1 0.1
Summafamiljestöd 58.34,0 2,9 6,9

Negativa transfereringar
Skatt 27,116,7 45,0 61,7
Återbetaltsocialbidrag 12,60,0 0,1 0,1

underhállsbidragGivet 0,1 10,80,6 0,7
Summanegativatransfereringar 26,916,8 45,7 62,5

Summa disponibel inkomst 55.0 37,491,9 146,8
Källa:SCB.bearbetning lnkomstiördelningsundersökningenav



Tabell 10 Medelinkomsten 1975 för inkomster och bidrag.

Samtliga árO -

Medelinkomstenalla Kvinnori
procent

Kvinnor Män Samtliga mänav
Marknaden
Löner 11043 26225 18132 43,7
Nâringsinkomst 357 2048 1200 17,4
Räntautdelningar 584 882 733 66,2
Reavinst 43 143 93 30,1
Summafaktorinkomst 12027 28335 20 158 42,4

skattepliktiga bidrag
Sjukersättning 655 1032 843 63.5
Föräldrapenning 310 36 173 861,1
Arbetsmarknadsstöd 87 117 102 74,4

däravkontantersâttning 42 78 60 53,8
arbetsmarknadsutbildning 46 39 42 117,9Övrigaskattepliktigabidrag 75 10 43 750,0

Summaskattepliktigexklpension 1 127 1951 1 161 94,3

Summapensioner 2 879 3 167 3 023 90.9

skattefri: individuella bidrag
Studiestöd 194 146 170 132,9
Bidragstörskott 226 49 138 461,2Övrigabidrag 7 16 11 43,8
Summaskatteiriabidrag 427 211 319 202,4

Familjestöd
Bostadsbidrag 539 319 429 169.0
Barnbidrag 381 314 347 121
Socialbidrag 50 58 54 86,2Övrigt 7 13 10 53,8
Summaiamiljestöd 977 704 840 138,8

Negativa transfereringar
Skatt 4 059 10995 7 517 36,9Återbetaltsocialbidrag 3 19 11 15,8
Givetunderhállsbidrag 18 149 83 12,1
Summanegativatransfereringar 4 080 11 163 7611 36,5

Summa disponibel inkomst 13357 22449 89017 59,5
Källa:SCB,bearbetning lnkomstfördelningsundersökningenav



inkomst.harför debidragochMedelinkomsten I 975 för inkomsterTabell 11 som
årSamtliga0 -

iKvinnorvärdemedförMedelinkomsten personer
procent

mänSamtligaMänKvinnor av
Marknaden

56,0332071704106123Löner
52,416619869188909Nåringsinkomst
96.069517231654utdelningar 1Ränta
79,67 6818 1336 475Reavinst
52,03044386538193Iaktorinkomst 20Summa

skattepliktiga bidrag
68,15852057082 3Sjukersättning 2

467,546533731419Föräldrapenning 6
8168630434Arbetsmarknadsstöd 3 299
78,12 9883281564kontantersättning 2därav
73.34 6055105041arbetsmarknadsutbildning 4

262,7Övriga 6 38790627 635skattepliktigabidrag
98.236833398skattepliktig pension 3 338Summa exkl

72,81415968416148Summapensioner 12

individuellaSkattetrla bidrag
107,382933 680949Studiestöd 3
137.863443 589946Bidragsförskott 4
24.3Övriga 6953411bidrag 326
15.815893261776 3skattefriabidrag 3Summa

FamlI/estöd
126.176911539940Bostadsbidrag 1
107.44271373475 1Barnbidrag 1
85,113922 315970§ocialbidrag 1
72,5564636Ovrigt 461

117,02 2502 059iamiljestöd 2 410Summa

Negativa transtererlngar
49,60871215413645Skatt 7

Återbetalt 29.23 052008169 4socialbidrag 1
60,63 295525underhállsbidrag 32 136Givet
49.120212608656 15Summanegativatransfereringar 7

60.72296552528Summa disponibel inkomst 17324
lnkomstiördelningsundersökningenKälla:SCB,bearbetningav

8 SOU1997:87



Tabell 12 Andel kvinnor och har olika inkomst l 975.män i procent som
årSamtliga0 -

SamtligaMänKvinnor
Marknaden

54,6Löner 6147,9
Näringsinkomst 7,23,6 10,9
Räntautdelningar 43,235.3 51.2
Reavinst 1,20,7 1.8
Summafakrorinkomst 72,9 66,259,6

skattepliktiga bidrag
Sjukersättning 32,631,4 33.8
Föräldrapenning 3,74,8 2,6
Arbetsmarknadsstöd 2,62.6 2.9

däravkontantersättning 2.4 2.01,6
aibetsmarknadsutbildning 0,90.71 1,Övrigaskattepliktigabidrag 0.71,0 0.4

Summaskattepliktigtexklpension 34.533,6 35,2

Summapensioner 21,323,7 19.0

Skatterna individuella bidrag
Studiestöd 4,9 4.0 4,4
Bidragsiörskott 3,04,6 1.4
Övrigabidrag 1,2 1,62,1
Summaskattefriabidrag 8.911,3 6,5

FamII/estöd
Bostadsbidrag 24.327,8 20,7
Barnbidrag 24,325,8 22,9
Socialbidrag 2.6 2,5 2.5
Övrigt 2,1 1,71,4
Summafami/jestöd 37,440,5 34,2

Negativa transfereringar
Skatt 62,253,1 71,3
Återbetaltsocialbidrag 0.30,2 0,5

underhállsbidragGivet 2,50,8 4,2
Summanegativatransfereringar 53,3 71.5 62.4

Summa disponibel Inkomst 76,7 77,977,1
Källa:SCB.bearbetning inkomstfördelningsundersökningenav



Tabell inkomster miljarder kronor13 Summa och bidrag 1975 i
árSamtliga18-64

andelMän SamtligaKvinnorsKvinnor
i procent

Marknaden
30.6100.6 144,9Löner 44,4
14,67,5 8,8Näringsinkomst 1,3
39,3utdelningar 2.4 3,9Ränta 1,5
23,4Reavinst 0,5 0.7taxerad 0,2
29.9158.3Summafaktorinkomst 10.947,3 1

skattepliktiga bidrag
39,94,0 6,7Sjukersättning 2,7
89,71,4Föräldrapenning 0.11,3
46,7Arbetsmarknadsstöd 0,4 0.80,4
40,8kontantersättning 0,2 0,4därav 0.2
53.8arbetsmarknadsutbildning 0,2 0,30.2

Övriga 96,1skattepliktigabidrag 0,0 0,30,2
49,8skattepliktigt 9,1Summa exklpension 4,64,5

56.3Summapensioner 5,83,3 2.6

Skattefria individuella bidrag
Studiestöd 57,70.50,7

82,2Bidragsförskott 0.9 0.2 1,1
Övriga 37,1bidrag 0.0 0,10,0
Summaskatterna 68,7bidrag 0,8 2,41,6

Familjestöd
62,2Bostadsbidrag 0,8 2,21,4
55.0Barnbidrag 2,81,6 1,3
51,5Socialbidrag 0,2 0,2 0,4

Övrigt 33,30,1 0,10,0
3Summalamiljestäd 57,3 2 2 4 5,,

transfererlngarNegativa
26,9Skatt 55,915,1 40,9

Återbetalt 26,2socialbidrag 0,0 0.0 0,0
underhállsbidragGivet 10,90,6 0,70,1

Summa translereringar 26,7negativa 56.615,1 41,5

Summa disponibel inkomst 36,044,8 79,7 124,5
SCB,Källa: bearbetning lnkomstlördelningsundersökningenav



Tabell 14 Medelinkomsten 1975för inkomster och bidrag.
Samtliga år18-64

Medelinkomstenalla Kvinnori
procent

Kvinnor Män Samtliga mänav
Marknaden
Löner 18119 40 173 29269 45,1
Näringsinkomst 524 2 995 7741 17,5
Räntautdelningar 629 952 792 66,1
Raavinst 65 208 137 31,3
Summaiaktorinkomst 33719 32844 31972 43,6

skattepliktiga bidrag
Sjukersättning 0831 5981 1343 67,8
Föräldrapenning 521 59 287 883.1
Arbelsmarknadsstöd 143 160 152 89.4

däravkontantersättning 68 97 83 70,1
arbetsmarknadsutbildning 75 63 69 119,0Övrigaskattepliktigabidrag 101 4 52 2525.0

Summaskattepliktigexklpension 8481 8211 1834 101.5

Summapensioner 1341 0201 1791 131,5

skattefri: individuella bidrag
Studiestöd 283 203 243 139,4
Bidragstörskott 380 81 229 469,1Övrigabidrag 9 15 12 56.3
Summaskatternabidrag 672 300 484 224,0

Femlljestöd
Bostadsbidrag 558 332 444 168,1
Barnbidrag 640 511 575 125,2
Socialbidrag 84 77 81 109,1Övrigt 11 21 16 52,4
Summafamil/estäd 1293 941 1 116 137,4

Negativa translererlnger
Skatt 6151 16327 29611 37.7Återbetaltsocialbidrag 5 12 9 41.7
Givetunderhállsbidrag 30 242 137 12.4
Summanegativatransfereringar 1866 16581 11442 37,3

Summa disponibel inkomst 18305 31 829 25143 57,5
Källa:SCB.bearbetning lnkomstlördelningsundersökningenav



Tabell Medelinkomsten15 bidrag inkomst.1975 för inkomster och för de harsom

arSamtliga18-64

värde KvinnorMedelinkomsteniör med ipersoner
procent

Män SamtligaKvinnor mänav
Marknaden
Löner 44544 35 540 54,724371
Näringsinkomst 679 116 52.211307 21 19
Räntautdelningar 420 97,71388 1 1407
Reavinst 849 8 121 8055 96,77
Summalaktorinkomst 52,023741 45695 35796

skattepliktiga bidrag
Sjukersättning 69,72 109 3 024 2 578
Föräldrapenning 436 374 662 468.46 1 4
Arbetsmarknadsstöd 888 86,13349 3 3 616

däravkontantersättning 942 88,12 591 2 2 788
arbetsmarknadsutbildning 108 5 574 676 73,74 4

Övrigaskattepliktigabidrag 457.27955 1740 6949
Summaskattepliktigtexklpension 3376 3 345 3360 100,9

Summapensioner 11341 13883 12328 81

Skattefria individuella bidrag
Studiestöd 769 966 106.16 119 5 5
Bidragstörskott 137.84 946 3 590 4 634
Övrigabidrag 296 1705 617 17,4
Summaskattelriabidrag 4 468 545 492 98,34 4

Familiestöd
Bostadsbidrag 1815 454 659 124,81 1
Barnbidrag 107,41475 374 14281
Socialbidrag 982 96.61 2 051 2015
Övrigt 461 636 564 72.5
Summafamiljeslöd 2 410 2 2250 117,0059

Negativa transfererlngar
Skatt 356 49,18 17026 13308
Återbetaltsocialbidrag 1 169 1908 1634 61,3
Givetunderhállsbidrag 2 138 532 60,53 3 299
Summanegativatransfereringar 8 366 48,517238 13430

Summa disponibel inkomst 59,519028 31989 68225
Källa:SCB,bearbetning Inkomsttördelningsundersökningenav



Tabell 16 Andel kvinnor och har olika inkomstmän 1975.i procent som
årSamtliga18-64

Kvinnor Män Samtliga
Marknaden
Löner 90,274,3 82,4
Näringsinkomst 4,6 13.8 9,3
Räntautdelningar 45.3 67.0 56.3
Fteavinst 0.8 2.6 1,7
SummaIaktorinkomst 81,5 97.0 89.3

skattepliktiga bidrag
Sjukersättning 51,4 52,8 52.1
Föräldrapenning 8,1 4,3 6.2
Arbetsmarknadsstöd 4,3 4.1 4,2

däravkontantersáttning 2,6 3,3 3,0
arbetsmarknadsutbildning 1 1 1,5

Övrigaskattepliktigabidrag 1.3 0,2 0.7
Summaskattepliktigtexklpension 54,7 54.4 54,6

Summapensioner 11,8 7,3 9,6

Skattefria Individuella bidrag
Studiestöd 4,6 3.5 4,1
Bidragstörskott 7,7 2,2 4,9
Övrigabidrag 3,2 0,9 2,0
Summaskattefriabidrag 15,1 6,6 10,8

Famlljestöd
Bostadsbidrag 30,7 22,8 26,7
Barnbidrag 43,4 37,2 40,3
Socialbidrag 4.3 3,8 4,0
Övrigt 2.4 3.4 2.9
Summafamiljestöd 52,1 34,2 37,4

Negativa transfereringar
Skatt 73,6 95,9 84,9
Återbetaltsocialbidrag 0,4 0,7 0,5

underhállsbidragGivet 1,4 6,9 4,2
Summanegativatransfereringar 73,9 96,2 85,2

Summa disponibel inkomst 96,2 99.5 97,9
Källa:SCB,bearbetning Inkomstfördelningsundersökningenav



års prisnivåTabell Arbetsinkomst år och 1994 199417 20 64 1975 i-

Antal i respektiveinkomstklasspersoner

1975 1994
SamtligaKvinnor Mäni Kvinnor Män SamtligaInkomst tusen

kronor

31923126 207970 7816 4759 12575 11
546614379200 288025 2585890 90976 470 176
5933541-39 486 312289 281065659 95669 582328

990310549 264177 177813 44140-79 110642 421191
55185880 119 396220 311 381173 170685173091 569-

378 272683 810162120 159 287 346836 725123 537479-
322 880823160 199 263941 658614 922555 416501 464-

200 239 90725 350323 524750400265 490990 174427- 959240 279 18 737 209222 257428 212069 230497 48-
630280 319 9 886 102593 30823 97807 128112479-

320 359 9163 56433 655969 907 61224 71 131-
999360 399 359 640 471497 38753 40250 6 41-
168400 439 589 26579 30583 24317 24900 3-

20055440 479 983 18072762 13544 14306 1-
1227110925480-519 492 10300 10792 1346

097 11443520 559 628 453 081 1346 107 8-
932560 599 932 4469 813 282 O 44 5-

926699 10590 10600 178 249 33611 11427-
048 5384700 799 336 5133 7256 7389-

029800 899 3029 344 2 943 2 987 0-
365900 999 3365 30 120 01 1 120-

47121000- 0 471244 2059 2103

943Samtliga 498728 4 9872356448 2 380 736993 2 489215 2545 4

137089Medelvärdealla 83 161950B99 188814 136624 112132
Medelvärdeför 153961de 99990 126805 180645196316 151679
medinkomst

584Medianvärdealla 470 13879703 182741 535 119092 167140

0,430Gini-koetticiem 0,494 0,293 0.399 0,4290.418
Källa:SCB,Inkomstfördelningsundersökningen
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Utbetalda 1994Tabell 32 pensioner

år66-69Samtliga ár66 - KvinnorMänKvinnorKvinnorMänKvinnor ++
mänmän

74131877 304413272533143 3041436Folkpensionmed
pensionstillskott

227088 67924551428779050 5131009ATP
22515218759 41712759188338 323Avtalspension

4 99643672 86584926701464 4pensionPrivat
507950Ãnke/omställningspension 74613 022 -- 696119840623 15191366967 10279961 132pensionSumma

áret.helaSverigestorurval.BosattaiBearbetning ioF 1994,Käiia: av

Utbetalda 1994Tabell 33 pensioner

Änkepension pá ATPmedlikadelar.folkpensionochutlagdär

är66-69ärSamtliga66 - KvinnorKvinnor ++
mänMänKvinnorKvinnor Män män

99531304413335259834654 30414med 37Folkpension
pensionsiiilskott

4806792088989160 45050 5232520 79ATP
22515B75219 41712759323 18833Avtalspension 8
9964436865 72670 2 849464 4pension 1Privat

Änke/omställningspension
11969684015191623366132967 10279961pensionSumma

âret.Sverigehelastorurval.BosattailoF 1994.BearbetningKälla: av



Tabell Tillgångar34 och skulder l 992 miljarder kronor.i

Samtliga år0 -
Kvinnor Män Samtliga Kvinnors

andel
i procent

Bankmedelej i näring 214,4 214,5 428,8 50,0
Direktägdaaktier 34,1 46.9 81,0 42,1
Allemanslonder 20,9 22.9 43,9 47,6
lindra aktiefonder 15,8 17,0 32,8 48.2
Övrigafinansiellatillgångar 71,8 149,7 221 32,4

Egethem 413.6 604,0 017,61 40,6
Fritidslastighet 77,1 87,3 164,4 46,9
Bostadsrättdekl värde 7,8 7,9 15,7 49,7
Övriga tillgångarreala 23,9 71,4 95,4 25,1

Szatillgångar 879,4 221,61 2 101,1 41,9
Skulder 243,1 512.1 755.2 32,2
Nettolörmögenhetprivat 636,3 709.5 345,91 47,3

Tillgångari näring 107,6 327,2 434,9 24,7
Skulderi näring 31,9 152,0 183.9 17,3
Nettotörmögenheti näring 75,7 175,2 251 30,2

Szatillgångarinklnäringsverksamhet 987.0 1548,9 2 535,9 38.9
Skulderinklnäringsverksamhet 275,0 664,0 939,1 29,3
Nettoförmögenhet 712,0 884,9 1 596,9 44.6

Taxeradförmögenhet 380,2 336,3 716.5 53,1
CSN-skuld 33,4 24,1 57,5 58,1
Källa:SCB,lnkomsttördelningsundersökningenmed lörmögnaextraurval hushållav



Tabell Medelvärde 992 kvinnor och35 för samtliga män

år-Samtliga0

KvinnoriMedelvärdealla
procent

Samtliga mänKvinnor Män av

98,0ej i näring 100 49600Bankmedel 49 100 50
70,9Direktägdaaktier 000 94007 B00 11
88.9Allemanslonder 400 5 1004 800 5

800 90.0andra aktielonder 000 33 600 4
tillgångarfinansiella 000 25600 47,1Ovriga 16500 35

700 67.2Egethem 800 100 11794 141
86.8Fritidslastighet 400 1900017700 20
94,7Qostadsrättdeklvärde 900 1800800 11

tillgångarOvriga 000 32,9reala 500 16700 115

tillgångarSza 243000 70,6201600 285600
46,5Skulder 700 8740055700 119

privat 155700 87,9Netto 145800 165800

Tillgångar 32,3i näring 5030024700 76500
Skulderi näring 20.6300 500 213007 35
Nettoförmögenheti näring 42,4000 2900017400 41

tillgångarSza inklnäringsverksamhet 62,5362100 293300226300
Skulderinklnäringsverksamhet 40,6200 10870063000 155
Nettoförmögenhet 78,9300 900 184600163 206

förmögenhetTaxerad 90087 100 78600 82
CSN-skuld 135.7600 600 6 7007 5

hushållKälla:SCB,lnkomstiördelningsundersökningen urval förmögnamedextra av



Tabell 36 Medelvärde skulder992 för kvinnor och har tillgångar ochmän som

Samtliga år0 -
Medelvärde värde Kvinnoriför medpersoner

procent
SamtligaKvinnor Män mänav

Bankmedelej i näring 65400 900 67 100 94,968
Direktägdaaktier 000 60 100 116,866 56500
Allemansfonder 20300 200 21700 87.523
andra aktiefonder 56400 500 55900 10155
Ovriga tillgångarfinansiella 52200 104600 78900 49,9

Egethem 443400 504000 477500 88,0
Fritidsfastighet 259200 253300 104,4248300
Qostadsrâttdekl värde 44200 42300 108.940600
Ovriga tillgångarreala 31400 200 39500 72.743

S:atillgångar 289 69,4237900 342900 400
Skulder 147400 234200 196900 62,9
Nettoprivat 165600 191400 178300 86,5

Tillgångar näringi 422900 745700 627200 56,7
Skulderi näring 333500 100 50.2664800 567
Nettoförmögenheti näring 292 500 74,3400 393B00 356

8:a tillgångarinklnäringsverksamhet 266600 348400 61,6433100
Skulderinkl näringsverksamhet 164400 500 000 55,1298 241
Nettoförmögenhet 185200 238300 211 300 77,7

Taxeradförmögenhet 117300 500 113000 108,1108
CSN-skuld 56500 300 56800 98,657
Källa:SCB,lnkomstfördeIningsundersökningen hushållförmögnamed urvalextra av



992.skulder IochtillgångarolikaharAndel kvinnor och mänTabell 3 i7 procent som

ärSamtliga0 -

SamtligaMänKvinnor

73,972,775.1näringej iBankmedel
15,619,411,8aktierDirektägda
23,423.023.7Allemanslonder
6.87.16,4aktiefonderAndra

32.5Övriga 33,5tillgångar 31finansiella

24,728.021Egethem
7,58.26,8Fritidslastighet
4.34.64.0värdedeklBostadsrätt

27,9Övriga 38,717,4tillgångarreala

84,083,384,7tillgångarSza
44,451,137.8Skulder
87,386,688,0Nettoprivat

8,010,35.8Tillgångar näringi
3.85,32.2näringSkulderi
8,110,45.9i näringNettoförmögenhet

84.283.684.8tillgångarinkl näringsverksamhetSza
45.152.038.3näringsverksamhetSkulderinkl
87,486,888,1Nettoförmögenhet

73.472,474,3förmögenhetTaxerad
11,79,813,5CSN-skuld

hushållförmögnaurvallnkomstiördelningsundersökningenmedextraSCB,Källa: av



Tabell 38 Tillgångar och skulder för kvinnor l 992.män Belopp miljarder kronori i

Samtliga år18 64-
Kvinnor Män SamtligaKvinnors

andel
i procent

Bankmedelej i näring 106,9 121.6 228.5 46,8
Direktägdaaktier 18,1 28,2 46.3 39,1
Allemanstonder 14,0 16,3 30,3 46.2
Andraaktiefonder 8.2 10,3 18,5 44,3
Övrigafinansiellatillgångar 50,6 117,7 168.3 30.1

Egethem 355,2 490,6 845.8 42,0
Fritidslastighet 59.7 60.7 120.4 49.6
Bostadsrättdekl värde 5,3 5.8 11,1 47.7Övriga tillgångarreala 20.3 61.7 82.0 24,8

Szatillgångar 638,3 912.9 1551.2 41,1
Skulder 229,1 478,4 707.5 32,4
Nettoprivat 409,2 434.5 843,7 48.5

0.0
Tillgångari näring 87,5 250.2 337.7 25.9
Skulderi näring 28,5 124,6 153.1 18,6
Netlolönnögenheti näring 59,0 125,6 184,6 32.0

Szatillgångarinklnäringsverksamhet 725,8 1 163,1 888,91 38,4
Skulderinklnäringsverksamhet 257.6 603,0 860,6 29,9
Nettolörmögenhet 468,2 560,1 1028.3 45.5

Taxeradförmögenhet 203,2 139,1 342,3 59,4
CSN-skuld 33,4 24,1 57.5 58.1
Källa:SCB.lnkomstlördelningsundersökningenmed urval lörmögnaextra hushållav



ochkvinnorMedelvärde 992 för samtliga mänTabell 39

årSamtliga18 64-

iKvinnorallaMedelvärde
procent

mänSamtligaMänKvinnor av

90.944000072ej i näring 858 46Bankmedel 41
66.48 923688aktier 099 10Direktägda 7
88,4909188 5468 6Allemansfonder 5
82,83 5593 888aktiefonder 3 218andra
44.541732tillgångar 838 44 585Ovrigafinansiella 19

74.8162901185891139134Egethem
101999 23 18522Fritidsfastighet 23378
95,32 1322 182Bostadsrättdekl värde 2 079

Övriga 34.115794tillgångar 23371reala 9627

72.3298820864tillgångar 034 345Sza 250
49.513627528189749 181Skulder
97.4162545583160285 164Nettoprivat

36,1034799 65Tillgångar näring 34264 94i
23.749029näring 47 210Skulderi 11 172
48.535544näring 47589Nettoförmögenheti 23092

64,5363854tillgångar 440663Sza inkl näringsverksamhet 284298
44,2165765228491Skulderinkl näringsverksamhet 100921
86.4089172 198Nettolörmögenhet 183377 212

151.165934Taxeradförmögenhet 79614 52701
143,0110769 145CSN-skuld 13073

hushållförmögnaSCB.lnkomstfördelningsundersökningen urvalKälla: medextra av



Tabell 40 Medelvärde 992 för kvinnor och har tillgångar och skuldermän som

Samtliga år18 64-

Medelvärdeför värdemed Kvinnoripersoner
procent

Kvinnor Män Samtliga mänav

Bankmedelej i näring 55849 62078 59000 90.0
Direktägdaaktier 51453 46246 48 152 111,3
Allemansfonder 20396 24 590 22461 82,9
Andraaktiefonder 51699 53857 52876 96.0
Övrigafinansiellatillgångar 48601 10327 77 139 47,1

Egethem 446951 497164 474765 89,9
Fritidsfastighet 258078 368240 248833 107,4
Bostadsrättdekl värde 48962 40659 44259 120,4
Övriga tillgångarreala 30393 4525a 40581 53.3

S:atillgångar 283595 238391 338383 72.5
Skulder 154849 247408 207285 62.6
Nettoprivat 171368 175972 173708 97.4

Tillgångar näring 423781 716961 607996 59,1
Skulderi näring 330444 625239 536147 52.9
Nettoförmögenheti näring 280281 354809 327030 79.0

5:a tillgångarinklnäringsverksamhet 321693 495887 410476 64.9
Skulderinkl näringsverksamhet 171918 307237 248650 56,0
Nettoförmögenhet 195900 226242 211337 86.6

Taxeradförmögenhet 88340 58003 72857 152,3
CSN-skuld 56518 57255 56825 98.7
Källa:SCB,lnkomstfördelningsundersökningenmed förmögnahushållurvalextra av



skulder 992.IochtillgångarolikaharAndel kvinnor och män iTabell 41 procent som

år18 64Samtliga -

SamtligaMänKvinnor

74.674,274,9ej i näringBankmedel
18,523.113,8aktierDirektägda
26,025,226,8Allemansfonder
6,77,26,2aktiefonderAndra

42.043,2Övriga tillgångar 40,8finansiella

34.337,431hemEget
9.39.69,1Fritidsfastighet
4,85,44,2deklvärdeBostadsrätt

38,951,6Övriga 25.8tillgångarreala

88,388,488.2tillgångarSza
65,773.358,0Skulder
93,593,593.5privatNetto

10,713,28.1Tillgångari näring
5.57,63.4näringSkulderi

10,913,48,2i näringNettoförmögenhet

86,688.988.4tillgångarinkl näringsverksamhetSza
66,774,458,7näringsverksamhetSkulderinkl
93,793,893,6Nettoförmögenhet

90,590,990,1förmögenhetTaxerad
19,516,023,1CSN-skuld
hushållförmögnaurvalmedlnkomstfördelningsundersökningen extraSCB,Källa: av
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