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LATHUND OM 
JÄMSTÄLLDHET 
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Innehåll 
Sid 

1 Jämställdhet 
2 hur långt har vi hunn i t . . . 
3 . . . o c h vad återstår? 
4 några ord på vägen 
5 Vilka är vi? 
5 befolkningens utveckling och sammansättning 
8 bostadshushåll 
9 Hur mår vi? 
9 sjukdomar 

11 rökning 
12 läkemedel 
13 sjukvård 
14 dödsorsaker 
15 Vem tar hand om vem? 
15 barnomsorg 
19 äldreomsorg 
22 Vad gör vi — och vad får vi? 
22 tidsanvändning 
27 utbi ldning 
30 förvärvsarbete 
41 inkomst och förmögenhet 
48 f r i t id 
53 kriminalitet 
56 Hur påverkar vi? 

makt och inflytande i 
56 riksdag 
58 kommuner 
60 landsting 
62 fackliga organisationer 

Lathund är detsamma som hjälpreda, moja, facit, 
nyckel, snabbräknare eller översättning. 

Källa: Stora synonymordboken. Strömbergs 1979 



Jämställdhet 
innebär att. kvinnor och män har lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter att 

- ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende 
- vårda barn och hem 
- delta i politiska och samhälleliga aktiviteter 

Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till 
förhållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är 
däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa 
förhållanden mellan alla individer och grupper i 
samhället och utgår ifrån att alla människor har 
lika värde oavsett kön, ras, religion, social 
tillhörighet m m. Jämställdhet är en av de vik
tigaste jämlikhetsfrågorna. 
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Hur långt har vi 
hunnit... 

1846 Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor får tillåtelse 

att arbeta inom hantverk och viss handel 

1858 Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter 

domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon äter omyndig 

1859 Kvinnor får rätt att inneha vissa lägre 

lärartjänster 

1870 Kvinnor får rätt att ta studentexamen som 

privatister 

1873 Kvinnor får rätt att ta akademiska examina med några 

undantag (jur lic och teologi) 

1874 Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder 

1901 Kvinnor får rätt till ledighet utan lön vid 

barnsbörd 

1919 Kvinnor får rösträtt och blir valbara 

1921 Första kvinnan i riksdagen, Kerstin Hesselgren. 

Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder, mannen och 

kvinnan blir likställda i den nya giftermålsbalken 

1923 Kvinnor får rätt till statliga tjänster 

1927 Statliga läroverk öppnas för flickor 

1935 Lika folkpension för kvinnor och män införs 

1938 Preventivmedel tillåts 

1939 Staten förbjuds avskeda kvinnor på grund av 

havandeskap, förlossning eller giftermål 

1947 Lika lön för samma tjänst införs i staten. 

Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. 

Barnbidraget införs 

1951 Kvinnan far bli förmyndare för sina egna barn vid 

makens frånfälle. 

Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap även 

om hon gifter sig med utländsk medborgare 

1958 Kvinnor får rätt att bli präster 

1960 SAF och LO beslutar att inom en femårsperiod slopa de 

särskilda kvinnolönerna 

1966 Bidragsförskott införs 

1971 Särbeskattning, dvs individuell beskattning av arbets

inkomst, införs. 

1974 Föräldraförsäkring införs som ger föräldrarna rätt 

att dela ledigheten vid barns födelse. 
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1975 Ny abortlag. Kvinnan betämmer själv t o m 18:e 

veckan. 

FMs internationella kvinnoårtionde inleds 

1976 Förordning om jämställdhet på den statliga sektorn 

1977 Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK 

1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för små

barnsföräldrar 

1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs 

Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas 

1981 Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal 

1982 ATP-poäng för vård av barn i hemmet 

Förbud mot pornografiska föreställningar på offentlig 

plats 

Statliga bidrag till kvinnoorganisationer 

1983 Alla yrken öppna för kvinnor, även inom försvaret. 

Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK 

1984 Jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn 

...och vad återstår 
Viktiga frågor under 1980-talet. 

Hur delar kvinnor och män på förvärvsarbete, obetalt 

arbete och fritid? 

Vilket ansvar tar männen för vård av barn och hem? 

Hur utvecklas männens föräldraledighet? 

Var finns jobben och vilka har dem? 

Hur påverkas kvinnor och män av datoriseringen? 

Arbetstidens omfattning och förläggning? 

Hur väljer kvinnor och män utbildning? 

Blir både kvinnor och män ekonomiskt oberoende? 

Hur sparar stat,kommun och landsting? Vi 1 ka'drabbas 

och vilka gynnas? 

Hur ser familjen ut? 

Hur tar vi hand om våra barn? 

Vem vårdar vem? 

Hur utvecklas vår hälsa? 

Hur fördelas samhällets stöd till kvinnors och mäns 

fritidsaktiviteter? 

Vilka har makt och inflytande? 
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Några ord på vägen 
Statistik över kvinnor och mäns situation inom olika områden 
efterfrågas alltmer. Denna lathund vill tillgodose det mest utbredda 
behovet. Den ger en bred men inte så djup beskrivning av verklig
heten. En fördjupad version planeras till hösten 1985. 
Uppgifterna kommer till Övervägande del från SCB:s egen statistik
produktion och finns i flertalet fall publicerade i andra 
SCB-publikationer. Källan anges i anslutning till respektive 
tabell/diagram. 

Tabellerna och diagrammen ger genomgående uppgifter om antal 
och/eller andelar {%) med olika egenskaper, dels för kvinnor, dels 
för män. 

Antal anges i vissa fall i 1000-tal eller 10000-tal. I övriga fall 
skrivs hela talet ut. 

Andel {%) anger hur stor del av en grupp -som har en viss egenskap. 
Andelar [%) anges på två olika sätt: 
a) Andel U)av alla kvinnor alternativt andel %) av alla män som har 

en viss egenskap (t.ex arbetar heltid). 
b] Andel (%) av alla (kvinnor+män) inom en grupp (t.ex sekreterare) 

som är kvinnor respektive man. 

Procent anges endast som heltal. Siffran 0 % anger att det finns 
personer i gruppen, men att andelarna är mindre än 0,5% av totala 
antalet. 

innebär att det inte finns några personer alls i gruppen 
.. innebär att siffrorna är för osäkra för att publiceras 

Medeltal avser det aritmetiska medelvärdet. 
Medel inkomst är summan av alla inkomster för personer med inkomst i 
en viss grupp dividerat med antalet personer med inkomst i samma 
grupp. 

Förkortningar 

AKU Arbetskraftsundersökningen 
FoB Folk- och bostadsräkningen 
SM Statistiska meddelanden 
SÅ Statistisk årsbok 
ULF Undersökningar om levnadsförhållanden 

Stockholm i april 1984 
Funktionen för jämställdhets
statistik 
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Vilka är vi? 

Befolkning och befolkningsförändringar 1882—1982 

Antal i 1000-tal 

Käl la : SÅ 
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Åldersdiagram för åren 1880, 1930 och 1980 

Antal i 10000-tal 

Käl la: Befolkningsförändringar del 3. 

Vi har f å t t en a l l t l ä g r e andel barn m e d a n a n d e l e n 

personer över 65 år ökat. Andelen personer i 

yrkesverksam ålder (15-64 år) har ej förändrats 

nämnvärt. 
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Återstående medellivslängd vid födseln 1850-1982 

Källa: Befolkningsförändringar. Historisk statistik del 1 

Medellivslängden for kvinnor och män ökade 

parallellt fram till början av 1950-talet. Då 

stagnerade utvecklingen för män medan uppgången 

fortsatte för kvinnor. 

Spädbarnsdödlighet 1901-1983. 
(Döda underförstå levnadsaret 
per 1.000 levande födda) 

Källa: Befolkningsförändringar 
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Bostadshushåll 1980 med samboende och ensamstå
ende kvinnor och män efter antal barn 0—15 år 

Antal i 1000-tal 

Enpersonshushåll 1980 efter ålder 
Antal i 1000-tal 

Käl la: FoB 80 
Ungdomars bostadshushåll 1979 efter ålder och typ 
av boende 
Procent 

Källa: ULF 
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Hur mår vi? 
Sjukdomar eller symtom 1980-1981 
Andel (%) kvinnor respektive män i åldern 16—84 år 

Källa: ULF 
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Personer med funktionsnedsättningar 1980—1981 

Andel (%) kvinnor respektive män i olika åldrar 

Källa: ULF 
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Dagligrökare bland ogifta, gifta respektive 
skilda i olika åldrar 1980 - 81. Procent. 

* Gruppen är för liten för att redovisas 

Käl la: ULF 
Unga kvinnor röker i större utsträckning än unga 
män. Det motsatta gäl ler i de äldre ålders
grupperna. Rökarna är betydl igt f l e r bland de 
frånski lda än bland ogif ta och gifta. Minsta 
andelen rökare finns bland de gifta. 

Sjukpenningdagar per sjukpenningförsäkrad 1982 
efter ålder 

Kal la: Riksförsäkringsverket 
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Läkemedelsanvändning under en 
tvåveckorsperiod 1980/1981. 
Andel (%) av kvinnor respektive män i åldern 16-84 år. 

Källa: ULF 1982/83 
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Sjuk- och tandvårdsanvändning under en tremånaders-
period 1980-1981. 
Andel (%) kvinnor respektive män i olika åldrar 

1) Förutom konsultation för sjukdom ingår här även 
hälsokontrol ler, läkarbesök i samband med 
grav id i te t , vaccinationer m m. 

Käl la : ULF 
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Döda i olika åldrar 1981 

Döda efter orsak 1981 

Kalla: Dödsorsaker 1981 
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Vem tar hand 
om vem? BARNOMSORG 
Tillsyn av 0-6-åringar1) 1983 

Tillsyn av 7-10-åringar3) 1982 

1) Praktiskt taget a l la barn mindre än 1 är är hemma 
2) Alla 6-åringar och i vissa fa l l 5-åringar har rä t t 
till deltidsförskola omfattande ca 15 timmar/vecka. 
3) Socialtjänstlagen anger 12 år som gräns för kommunal 
omsorg. I undersökningen ingår bara 7-10 åringarna. 

Käl la: Barnomsorgsundersökningen nov 1982-mars 
1983, SM S 1983:11, 12. 
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För 23 % av 0-6 åringarna som ej hade plats i den 
kommunala omsorgen efterfrågas en sådan. 
Motsvarande siffra för 7-10 åringarna är 9 %. Det 
skul le behövas y t te r l igare 88 000 daghemsplatser 
och 27 000 fr i t idshemsplatser. 

Barn i kommunal barnomsorg 1982 efter kommun
storlek 

1) Barn som endast går i delt idsförskola om
fattande ca 15 timmar per vecka ingår inte här. 

Käl la: SM S 1983:18 

16 



Kommunal barnomsorg 1969—1982 

Antal barn i befolkningen i 1000-tal samt andel (%) 
i kommunal barnomsorg. 

Barn i olika former av kommunal 
barnomsorg 1969-1982. 

Käl la: SM S 1983:18 
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Användning av föräldraförsäkringen för vård av barn 
1976-1982 
Antal dagar i 1000-tal 

1) Omfattade 210 dagar 1976-1977. Förkortades till 180 
dagar 1 jan 1978 i samband med införande av särskild 
föräldrapenning. 
2) Infördes 1 jan 1978 och omfattade 90 dagar. Utökades 1 
j u l i 1980 till 180 dagar. 
3) Omfattade 12, 15 e l ler 18 dagar per famil j och Sr 
beroende på antal barn. Utökades 1980 t i l l 60 dagar per 
barn och år för föräldrarna sammanlagt. Mäns fristående 
rätt till ersättning under högst 10 dagar i samband med 
barns födelse ingår här. 85 % av de berättigade männen tar 
ut i genomsnitt 8.5 dagar. 
4) Före 1980: 0-10 år. 

I gifta familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetar har 
under de sista åren omkring 22 % av männen varit för-
äldralediga under barnets första levnadsår. Dessa män 
använde i genomsnitt 47 dagar under 1981. Motsvarande antal 
dagar för kvinnorna var 265. 

30 % av de gifta männen och 36 % av de gifta kvinnorna fick 
ersättning för tillfällig vård av barn under 1982. Medel
antal ersatta dagar för dessa män var 4,8 och för kvin
norna 5,9. 

Källa: Riksförsäkringsverket 
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ÄLDREOMSORG 

17% av hela befolkningen, 782 000 kvinnor och 602 000 män, 
var 1980 65 år e l le r äldre. 

Samboende pensionärer 1980 efter ålder 

Antal i 1000-tal och procent 

Ensamstående pensionärer 1980 efter ålder 

Antal i 1000-tal och procent 

Källa: FoB 80 

39 % av kvinnorna och 68 % av männen var samboende. Övriga, 
dvs 61 % av kvinnorna och 32 % av männen var ensamstående. 
Andelen ensamstående ökar starkt med stigande lider. 
Andelen ensamstående kvinnor är genomgående mycket högre än 
motsvarande andel för männen. 
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Pensionärer, 65—84 år, som ej bor på institution och 
som har rörelsehinder eller nedsatt syn 

Behov av och tillgång till hjälp, 1980-1981. 

Pensionärer som anlitat kommunal hemhjälp minst 
varannan dag respektive färdtjänst senaste tre måna
derna 1980-1981 

Andel (%) kvinnor respektive män i olika åldrar 

Käl la: ULF 

20 



Pensionärer som bor i servicehus 1982, med (M) eller 
utan (U) helinackordering1) 

Antal och andel (%) i olika åldersgrupper 

1) Servicehus med hel inackordering är vad som 
t id igare kallades ålderdomshem. 

Käl la : SM S 1984:5 

Pensionärer i långtidssjukvård 1980—1981 

Knappt 3 % av kvinnorna och drygt 2 % av männen i 
åldern 65-84 år vårdades i långtidssjukvård. 
Skillnaden mellan kvinnor och män blir t yd l i g 
fö rs t i åldersgruppen 80-84 år: Knappt 8 % för 
kvinnorna, knappt 5 % för männen. 

Käl la: ULF 
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Vad gör vi -
och vad får vi? 
TIDSANVÄNDNING 
Dygnet har 24 timmar a t t användas till arbete (betal t och 
obeta l t ) , fritid och vila. I a l la åldersgrupper är 
kvinnornas samnanlägda t i d för förvärvsarbete, studier och 
hemarbete högre än männens. Inom varje åldersgrupp använder 
också kvinnor och män sin t id mycket o l i ka . Detta visar en 
studie 1982/83 av hur lång t i d kvinnor och män i åldern 
16-74 år lägger ner på förvärvsarbete, studier, 
hushållsarbete och underhållsarbete. Umgänge ned barn (lek, 
läxläsning m m) ingår inte i undersökningen. Barns 
deltagande i hemarbetet har däremot studeratsl). 

Tidsanvändning 1982 - 1983 för kvinnor i olika åldrar. 

1) Källa: Konsumentverket. Rapport publiceras sommaren 
1984. 

22 



Underhåll Underhålla bostaden 
Sköta trädgård 
Vårda b i l , båt, cykel m m 

Hushållsarbete Hämta/lärana och sköta barn 
Vårda/hjälpa vuxna 
Handla mat, göra andra 
inköp, besöka post, bank 
Laga mat, diska, städa 
Tvätta kläder, sy, st icka. 

Studier Innefattar även rest id 

Förvärvsarbete Innefattar även rest id 

Tidsanvändning 1982 - 1983 för män i olika åldrar. 
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Tidsanvändning 1982 - 1983 i olika stadier av 
livscykeln. 
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Barns hemarbete 1982-1983. Procentuell fördel
ning i olika åldrar 

Bland de yngre barnen deltar f l ickor och pojkar ungefär 
lika mycket i olika sysslor. Bland de äldre deltar f l ickor 
oftare än pojkar i t r ad i t i one l l t kvinnliga sysslor som 
matlagning, disk och städning. Pojkar arbetar oftare i 
trädgården och går ärenden. 

Barns deltagande i olika hemarbetssysslor 1982— 

1983 

Andel (%) f l ickor respektive pojkar i olika åldrar 

Siffrorna säger ingenting om hur lång tid som läggs ner på 
olika sysslor. 
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Läromedel om 
jämställdhet 

Skolan ska verka för jämställdhet. Frågan om hur 
våra könsroller präglas och hur de påverkar våra 
liv är v ik t iga saker at t ta upp i ol ika stadier i 
skolan. 

I samarbete med skolöverstyrelsen framställer SCB 
e t t läromedel med statistik, som kan användas i 
undervisningen på grundskolans högstadium och som 
kan öka medvetenheten hos ungdomarna inför valet 
av gymnasielinje. Det ska kunna användas i under
visningen i matematik, datalära och samhällskun
skap samt av SYO-konsulenterna i yrkesoriente
ringen. 

Det ska innehålla fakta om bl a linjeval, arbets
marknad, yrken, löner, löneutveckling och levnads
förhållanden samt arbetsuppgifter som stimulerar 
till diskussion om könsroller och om kvinnors och 
mäns olika villkor i samhället. 

Kontaktpersoner på SCB är B i rg i t ta Hedman och 
Christina österberg. 

26 



Vissa utbildningar 1882-1982 

1) Tekniskt gymnasium och handelsgymnasium ingår ej för 
åren t o m 1957. 1982 omfattar humanistisk samhällsveten
skapl ig, och naturvetenskaplig linje men ej teknisk och 
ekonomisk linje. 
2) Avser teologisk, j u r i d i sk , medicinsk och f i losof isk 
fakul tet samt Karolinska i ns t i t u te t . 
3) Uppgifterna avser 1976. Jämförbara uppgifter saknas för 
1982. 
Käl la: PM från SCB 1974:5, 1977:11 och 1984:2. 

Högskolan 1980-1982 

Källa: SÅ 
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Elever avgångna från gymnasieskolan 
med slutförd lärokurs läsåret 1981/82. 
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Källa:S MU 1983:19 
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FÖRVÄRVSARBETE 

Antalet personer på arbetsmarknaden har ökat kontinuerl igt 
under hela 1970-talet och början av 1980-talet. 1983 fanns 
det 521 000 f l e r personer i arbetskraften än 1970. Det är 
kvinnorna som står för hela ökningen. 1983 fanns 67 % av 
kvinnorna och 77 % av männen i åldern 16-71 år i 
arbetskraften. Under 1970-talet minskade sysselsättningen 
inom indust r i , jordbruk, skogsbruk och fiske medan den 
ökade inom tjänstesektorn, framför a l l t inom den offentl iga 
sektorn. 

I arbetskraftsundersökningarna (AKU) mäts varje månad 
antalet personer i åldern 16-74 år i och utanför 
arbetskraften, antalet förvärvsarbetande respektive 
arbetslösa osv. 

Arbetskraften omfattar personer som är antingen förvärvs-
arbetande e l ler arbetslösa. 
Ej i arbetskraften är personer som varken är förvärvsar-
betande e l ler arbetslösa. 
Sysselsatta/förvärvsarbetande är personer som ut för t för
värvsarbete e l le r var i t tillfälligt frånvarande från et t 
arbete. 
Arbetslösa är personer som var i t hel t utan förvärvsarbete 
och sökt arbete. 
Tillfälligt frånvarande är personer som var i t frånvarande 
p g a semester, sjukdom, ledighet för vård av barn, 
studier, värnpliktstjänstgöring m m. Kortare frånvaro än en 
vecka redovisas ej i s tat is t iken. 

Speciella mått: 

Relativa arbetskraftstalet anger andel U ) av befolkningen 
1 arbetskraften 

Relativa arbetslöshetstalet anger andelen {%) arbetslösa i 
arbetskraften. 
Relativa fränvarotalet anger andelen (%) tillfälligt 
frånvarande bland de förvärvsarbetande. 
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Befolkningen i åldern 16 - 74 år efter 
sysselsättningsstatus. Procent 1970-1983. 
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Relativa arbetskraftstal 1970 - 1983, kön, ålder. 
Relativa arbetskraftstal = befolkningen i arbetskraften i procent av 
totalbefolkningen i respektive åldersklass 
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Arbetslösa 1970-1983. Relativa arbetslöshetstal i 
olika åldrar. 
Relativa arbetslöshetstalet= andel (%) arbetslösa i arbetskraften 

Källa: AKU 
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Fränvaroorsaker 1983 (exklusive semester). 
Andel (%) frånvarande av samtliga förvärvsarbetande kvinnor 

respektive män 16 - 74 år 

Andel (%) frånvarande av förvärvsarbetande kvinnor resp. 
män med barn under 7 år 
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Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren 
1983 

K ä l l a : AKU 
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De 20 vanligaste yrkena 1980, 
efter storleksordning. 
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Hälften av alla förvärvsarbetande arbetade 1980 inom de 20 
vanligaste yrkena, 60 % av kvinnorna och 40 % av männen. De 
9 vanligaste yrkena bland kvinnorna och de 10 vanligaste 
yrkena bland männen finns med bland dessa. Det 10:e yrket i 
storleksordning för kvinnorna är köksbiträdän (44 600 
kvinnor och 4 100 män). 
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Egna företagare efter näringsgren 1983 

Egna företagare 1977-1983 
Antal och andel (%) av samtliga förvärvsarbetande 

Käl la : AKU 
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Arbetstidsformer 1983 

1) Inkl 21 000 oklassificerade 

Källa: ULF 

Fyra femtedelar av al la skiftarbetande är män och de är 
huvudsakligen sysselsatta med t i l lverkningsarbete. 
Två tredjedelar av al la med turl istearbete är kvinnor. 
Turlistearbete är vanligast inom häl so- och sjukvårdsarbete. 
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FN:s kvinnokonferens 1985. 

FN:s kvinnoårtionde, som inleddes 1975, avslutas 
med en konferens i Nairobi, Kenya den 15-26 juli 
1985. Då ska man se över och utvärdera vad som 
uppnåtts under kvinnoårtiondet. 

Målet för kvinnoårtiondet är: 

Jämställdhet 
Utveckling 
Fred 
med undertemata 
Arbete 
Hälsa 
Utbildning 

Konferensen ska vidare diskutera framåtsyftande 
strategier för att förverkliga en förbättring av 
kvinnors villkor framtill år 2000, Den ska ta 
fram konkreta åtgärder för att övervinna hindren 
i arbetet med att nå målen för FN:s 
kvinnoårtionde. Dessa frågor kommer att behandlas 
i både ett nationellt perspektiv och ett 
regionalt och internationellt perspektiv. 

För att kunna göra en utvärdering av vad som 
uppnåtts under kvinnoårtiondet har samtliga FN:s 
medlemsländer besvarat en omfattande enkät under 
1984. 
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INKOMST 
Inkomst redovisas i stat ist iken dels för individer, dels 
för ol ika famil je- och hushållstyper. Inkomst kan mätas på 
olika sät t . Vanliga mått är sammanräknad inkomst, 
arbetsinkomst och disponibel inkomst. 
Sammanräknad inkomst är summan av de sex inkomstslagen: 
inkomst av-toanst, kapi ta l , annan fast ighet, tillfällig 
förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet och rörelse. 
Arbetsinkomst utgörs av lön, företagarinkomst, sjuk- och 
föräldrapenning samt s k dagpenning. 
Disponibel inkomst är summan av al la inkomster och positiva 
transTererfngar ( t ex barn- och bostadsbidrag, socialhjälp) 
minus hushållets s lut l iga skatt. 

Sammanräknad inkomst 1981. 
Inkomstagare fördelade på inkomstklasser. 

Källa: Taxopak. 
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Medelinkomsten för kvinnorna var 1981 44400 kr mot 70100 
för männen. Hälften av kvinnorna hade en sammanräknad 
inkomst under 40000 kr. Motsvarande andel för männen var 
drygt en fjärdedel. Medan cirka 35 procent av männen hade 
inkomster över 80 000 kronor, uppnåddes samma inkomst 
endast av cirka 10 procent av kvinnorna. 

Sammanräknad inkomst 1981. 
Medelinkomst i olika åldrar. 

Källa: SÅ 1984 
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Skattens andel (%) av sammanräknad inkomst i olika 
inkomstgrupper 1981 

Käl la: Taxopak 

Kvinnorna betalar en lägre andel av inkomsten i 
skatt än männen i inkomstgrupperna upp till 
70 000 kr . Därefter betalar männen en lägre andel 
och skillnaderna ökar med stigande inkomster. 
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Arbetsinkomst efter sysselsättningsnivå år 1981. 
Medelinkomst för anställda i åldern 20 - 64 år. 
Inkomst, 1000 kr 

Anställda, 20—64 år, efter sysselsättningsnivå 1981 

Källa: SÅ 
44 



Disponibel inkomst 1981. Medelinkomst för olika 
typer av hushåll i åldern 20—64 år 

Käl la: SM Be 1983:43 

Disponibel inkomst för hushåll kan räknas om till 
disponibel inkomst per konsumtionsenhet genom at t 
disponibla hushåll sinkomsten divideras med antalet 
personer i hushållet. Olika personer ges då ol ika 
vikt: Ensamstående = 0.95, g i f ta samboende = 1.65, 
barn = 0.40. Det betyder a t t en famil j med två 
föräldrar och e t t barn utgör 2.05 konsumtionsen
heter. 
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Pensionens storlek efter typ av pensionsförmån 
1981 för personer 65 år och över. Genomsnittlig 
pension i kronor 

Källa: Välfärdsbulletinen 

Pensionernas storlek varierar avsevärt beroende på typ av 
pensionsförmån. Inom varje förmånstyp ligger kvinnornas 
genomsnittliga pension lägre än männens. Kvinnorna dominerar 
också stort i den lägsta pensionsgruppen, enbart folkpen
sion. 44 % av kvinnorna mot 12 % av männen hade enbart 
folkpension 1981. 

Förmögenheter efter ägarens familjetyp 1981. 
Procentuell fördelning efter förmögenhetens stor
lek 

Källa: SÅ 
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Publikationer 
från SCB 
Kvinnors levnadsförhållanden finns nu belysta i en 
stor intervjuundersökning som SCB genomfört - om 
"Kvinnor i Sverige - fami l j och arbets l iv " . 

Två publikationer med resultat från intervjuunder
sökningen finns nu i serien "Information i prog
nosfrågor (IPF) ." 

KVINNOR OCH BARN 
(IPF 1982:4) 

Pris 30 kr 

Rapporten beskriver hur kvin
nornas ro l l i fami l j och 
arbetsl iv har förändrats de 
senaste 15-20 åren, och hur 
detta har påverkat v i l j an at t 
skaffa barn. 

ARBETE OCH BARN 
(IPF 1983:4) 

Pris 25 kr 

Rapporten beskriver hur sys
selsättningsmönstret har för
ändrats bland kvinnor födda 
1936-1960, i synnerhet hur 
kvinnors arbetsdeltagande på
verkas av at t de föder barn 
och hur denna påverkan för
ändrats över t iden. 

Publikationerna kan köpas genom 

SCB Prognosinstitutet Annelie Hel 1 gren 
115 81 Stockholm 

SCB Distr ibutionsdetal jen 
701 89 Örebro 
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Fritidsaktiviteter 1982. Andel av kvinnor respektive 
män i åldern 16 - 74 år som ofta utövar olika aktiviteter 
A. Friluft och motion 

Aktivitetsnivå "ofta" har använts i två betydelser: 

. när aktiviteten utövats åtminstone någon gång i veckan 
eller mer än 20 gånger under året. 

. när aktiviteten utövats åtminstone någon gång i månaden 
eller mer än 5 gånger under året 
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B. Nöjen och kultur 

Källa:ULF 
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De 20 vanligaste idrottsgrenarna 1982, 
efter storleksordning. 
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Under perioden 1976-1982 har en stor andel av alla 
special förbund ökat sin andel kvinnor. Största ökningen 
finns hos tyngdlyftnlngsförbundet. 

Fotbollsförbundet har fått störst antal nya kvinnor 
registrerade. 

Källa: R1ks1drottsförbundets föreningsregister 1982 
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Användning av massmedia m m 1983 
Andel (%) kvinnor respektive män 

Avser mätning en dag i september-oktober. 

Käl la: PUB informerar, dec 1983 (Sveriges 
Radio) 
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Lagförda personer efter typ av brott 1982 

Källa: SM R 1983:6.1. 

Av de lagförda var to ta l t 13 % kvinnor och 87 % mån. 
Andelen kvinnor var låg i de f lesta brottstyperna. 

Lagförda personer för vissa brott 1982. 
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En jämförelse mellan faktiskt våld 

och oro för våld 1978. 

Källa:ULF 

Oro för våld: Har under det senaste året hänt at t man 
avstått från at t gå ut på kvällen av oro för 
a t t b l i överfal len, rånad e l ler ofredad på 
annat sätt . 

Faktiskt våld: Har blivit utsatt för våld el ler hotelser 
det senste året. 
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Polisanmälda misshandelsbrott 1982 efter offrets 
kön, plats samt relation mellan offer och 
gärningsman. 

Källa: Rättsstatistisk årsbok 1983. 
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Hur påverkar vi? 
Kvinnors inflytande i beslutande organ på olika nivåer är 
än i dag mycket låg. Från bottenläge som omyndig person har 
kvinnors inflytande sakta ökat, speciel l t under de två 
senaste decennierna. Inbrytningen har skett främst på 
mellannivåerna i pol i t iska och fackliga organ. Det är 
mycket få kvinnor som har chefsbefattningar i näringsliv 
och of fent l ig förvaltning. 

Valdeltagande vid riksdagsvalet 1982. 

Kalla: Sm Be 1983:5 
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Riksdagens sammansättning 1984 

Sedan 1971 har antalet kvinnliga ledamöter fördubblats. 

Ledamöter i riksdagens utskott 1983 

1) Ordförandeposten innehas av kvinna 
2) Vice ordförandeposten innehas av kvinna 

I övrigt innehas ordförandeposterna av män 
Källa: Sveriges riksdag 1983/84. Ledamöter och 

riksdagsorgan 

Totalt innehas 24 % av utskottsplatserna av kvinnor och 
76 % av män. 
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Ordinarie förtroendeuppdrag i kommunernas full
mäktige och nämnder fördelade efter parti 1 januari 
1983 

Käl la: Svenska kommunförbundet, Kommunalt för
troendevalda 1983, part i och kön 
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Ordinarie ledamöter i vissa kommunala organ den 
1 januari 1983 

Käl la: Svenska kommunförbundet, Kommunalt för-
troendevalda 1983, part i och kön 
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Ordinarie landstingsledamöter respektive kommun
ledamöter i landstingskommuner enligt 1982 års val 

Käl la: Stat is t isk årsbok för landsting 1983 
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Ordinarie ledamöter i vissa landstingskommunala 
organ 1980 

Käl la : Förtroendevalda i landsting och lands-
tingskommunala nämnder - Arvoden, part i 
och könsfördelning. Landstingsförbundet 
1981. 

1971 var den procentuella andelen kvinnor i för
valtningsutskotten 5,8 %. 1980 hade kvinnornas 
andel ökat till 20,8 %. 
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Medlemmar och förtroendevalda i fackliga organisa
tioner 

Källa: Respektive organisation 
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Ungdomars politiska och fackliga aktivitet 

S e r m a n till hela b e f o l k n i n g e n 1 6 - 7 4 år f i n n s en 

t y d l i g s k i l l n a d m e l l a n k v i n n o r och m ä n s p o l i t i s k a 

o c h f a c k l i g a a k t i v i t e t , f ö r m å g a a t t ta till v a r a 

s i n a i n t r e s s e n som s a m h ä l l s m e d b o r g a r e och 

k o n s u m e n t - d e t år m ä n n e n som ä r m e s t a k t i v a och 

p å v e r k a r m e s t . B l a n d u n g d o m a r n a finns dock inte 

d e n n a t y d l i g a s k i l l n a d . 

Anställda ungdomars fackliga aktivitet 1978 

Andel (%) av anställda kvinnor respektive män i 
åldern 16 -24 år 

Käl la: Välfärdsbulletinen 
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