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Jämställdhet 
innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyl
digheter och möjligheter att 

• ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende. 
• vårda hem och barn. 
• delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i 

samhället. 

Jämställdhet-jämlikhet 
Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till för
hållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är där
emot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållan
den 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 viktigaste jämlikhetsfrågorna. 

Jämställdhet har både en kvantitativ och en 
kvalitativ aspekt 
Den kvantitativa innebär en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män inom alla områden i samhället, till 
exempel inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktivi
teter och maktpositioner. Med jämn könsfördelning 
avses i detta sammanhang att andelen kvinnor respek
tive män i en grupp är 40 procent till 60 procent eller 
jämnare. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en 
grupp är den kvinnodominerad. Finns det mer än 60 
procent män i en grupp är den mansdominerad. 

Den kvalitativa innebär att både kvinnors och mäns 
kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara 
och får berika och påverka utvecklingen inom alla 
områden i samhället. 
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Så här långt har vi hunnit 
1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män genomförs. 
1846 Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor tillåts 

att arbeta inom hantverk och viss handel. 
1858 Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter 

domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter 
omyndig. 

1859 Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster. 
1864 Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin 

hustru. 
1870 Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister. 
1873 Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med 

några få undantag (jur lic och teologi). 
1874 Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. 
1901 Kvinnor får rätt till ledighet i 4 veckor utan lön 

vid barnsbörd. 
1919 Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara. 
1921 Första kvinnan i riksdagen, Kerstin Hesselgren. 

Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. 
Kvinnan och mannen bli likställda i den nya 
giftermålsbalken. 

1925 Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt 
som män till statliga tjänster. 

1927 Statliga läroverk öppnas för flickor. 
1935 Lika folkpension för kvinnor och män införs. 
1937 Moderskapsförsäkring införs. 
1938 Preventivmedel tillåts. 

Bidragsförskott införs. 
1939 Förvärvsarbetande kvinnor får ej avskedas på 

grund av havandeskap, förlossning el. giftermål. 
1947 Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. 

Lika lön för samma tjänst införs för statligt 
anställda. 
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Barnbidrag införs. 
1950 Båda föräldrarna bli förmyndare för barnen. 
1951 Kvinnan får behålla sitt svenska medborgar

skap 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. 
1964 P-piller godkänns i Sverige. 
1969 Grundskolan får ny läroplan. Skolan bör verka 

för jämställdhet. 
1970 Gymnasieskolan får ny läroplan. Skolan bör 

verka för jämställdhet. 
1971 Särbeskattning, dvs. individuell beskattning av 

arbetsinkomst, ersätter sambeskattning. 
1974 Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt 

att dela ledigheten vid barns födelse. 
1975 FNs internationella kvinnoårtionde inleds. 

Ny abortlag. Kvinnan bestämmer själv tom 18e 
veckan. 

1976 Förordning om jämställdhet på den statliga 
sektorn. 

1977 Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK. 
1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarns

föräldrar. 
1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. 

Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas. 
Jämställdhetsavt. m. kommuner och landsting. 
Grundskolan får ny läroplan. Skolan skall 
verka för jämställdhet. 
Ny lag om tronföljd. Förstfödda dottern eiler 
sonen till monarken skall ärva tronen. 

1982 All kvinnomisshandel på enskild plats faller 
under allmänt åtal. 
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Förbud mot pornografiska föreställningar på 
offentlig plats. 
ATP-poäng för vård av barn under 3 år i 
hemmet. 
Statliga bidrag till kvinnoorganisationer. 
Ny namnlag. Vid giftermål får kvinnan och 
mannen välja vems efternamn de vill ha. 

1983 Nytt jämställdhetsavt. m. SAF och LO-PTK. 
Alla yrken öppna för kvinnor, även inom 
försvaret. 

1984 Jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn. 
1985 FNs internationella kvinnoårtionde avslutas. 

Strategier till år 2000 fastställs. 
Jämställdhetavtal för de statliga bolagen. 

1987 Ny särskild lag om sambors gemensamma hem, 
sambolagen. 

1988 Riksdagsbeslut om femårig nationell hand
lingsplan för jämställdhet. 

1989 Nordisk handlingsplan för jämställdhet. 
1991 Sverige ansöker om medlemsskap i EG. 
1992 Ny jämställdhetslag. 

Viktiga frågor inför år 2000 

Hur ska uppdelningen i en kvinno- och mansvärld 
brytas? 

• De könsbundna utbildningsvalen måste upphöra. 
• De könsbundna yrkesvalen måste upphöra. 
• Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden måste 

stärkas. 
• Mannens ställning som förälder måste stärkas. 
• Lika lön för lika arbete och arbete av lika värde. 
• Kvinnorepresentationen i beslutande och rådgi

vande organ måste öka. 
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Läsanvisning 
Uppgifterna i denna lathund kommer till övervägande 
del från SCBs egen statistikproduktion och finns i 
många fall publicerade i andra SCB-publikationer. 
Källan anges i anslutning till respektive tabell/diagram 
eller längst ner på sidan/uppslaget om allt material 
kommer från samma källa. 

Förkortningar 

AKU Arbetskraftsundersökningen. (Omläggning 
1987 kan försvåra jämförelser bakåt i tiden) 

FoB Folk-och Bostadsräkningen 
SM Statistiska meddelanden 
ULF Undersökning om levnadsförhållanden 

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

Andel (%) 

Andel (%) anger hur stor del av en grupp som har en 
viss egenskap. Andelar (%) anges som: 
a) Andel (%) av alla kvinnor alternativt andel ('/<) av 
alla män som har en viss egenskap, t.ex. arbetar heltid. 
b) Andel (%) av alla kvinnor och män inom en grupp, 
t.ex. sekreterare som är kvinnor respektive män. 

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

- innebär att det inte finns några personer alls i 
gruppen. 

.. innebär att siffrorna är för osäkra för att publiceras. 
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Befolkning 

Befolkningens utveckling 1890-1992 
Antal i 1000-tal 

Folkmängden fortsätter att öka och födelsetalen håller 
sig höga. Invandringen minskar. 
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Åldersfördelningen 1890, 1940, 1992 samt 
prognos år 2025 Antal i 1000-tal 

Befolkningen har åldrats under 1900-talet. Barnens an
del har minskat, de äldres ökat. Andelen personer i de 
yrkesverksamma åldrarna har däremot ej förändrats 
nämnvärt. Fram till år 2010 förväntas inga större för
ändringar, sedan blir befolkningen åter allt äldre. 
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Återstående medellivslängd vid födelsen 
1885-1992 

Spädbarnsdödlighet 1885-1992 
Döda under första levnadsåret per 1000 levande födda 

Källa: Befolkningsstatistik, SCB 
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Summerad fruktsamhet 1890-1992 
Antal barn per kvinna som en generation kvinnor föder 

Källa: Befolkningsstatistik 

Verkställda aborter 1951-1992 
Antal, 1000-tal 

Källa: Statistiska meddelanden, serie HS. Socialstyrelsen 
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Hushåll 
Bostadshushåll efter hushållstyp 1990 
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning. 
Barnens ålder 0-17 år 

Bostadshushåll med sammanboende och 
ensamstående efter antal barn 0-17 år, 1990 
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning 

Med bostadshushåll avses den person, eller grupp 
av personer, som den 1 nov. 1990 var kyrkobokförda 
i kommunen och bodde i samma bostadslägenhet. 

Källa: FoB 
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Sammanboende efter ålder 1990 
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning 

Ensamboende* efter ålder 1990 
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning 

* Ensamboende i kollektivhushall samt andra privata hushall såsom på 
församlingen skrivna mgar ej här 

Kalla FoB 
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Hälsa 
Sjukdomar eller symtom 1990/91 
Andel (%) i åldern 16-84 år som själv uppger sig ha 
långvarig sjukdom eller symtom. 

Källa: ULF 
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Dagligrökare efter ålder och civilstånd 1990/91 
Andel (%) av samtliga i åldersgruppen 

Källa: ULF 

Rökning och snusning bland ungdomar 1992 
Andel (%) elever i årskurs 9 

Källa: Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) 

Sjukpenningdagar per sjukpenningförsäkrad 
1991 efter ålder 

Källa: Riksförsäkringsverket 
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Försäljning mot recept efter läkemedelsgrupp 
per 1000 invånare 1992 

Källa: Apoteksbolaget 

Döda efter dödsorsak 1990 
Antal döda och döda per 100000 av medelfolkmängden 
(dödstal) 

Källa: Dödsorsaker 
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Dödstal efter dödsorsak och ålder 1991 
Döda per 100000 av medelfolkmängden i respektive 
åldersgrupp 

* Döda per 100 000 levande födda. Källa: Dödsorsaker 
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Utbildning 

Utbildningsnivå för befolkningen 20-64 år 
1 januari 1991 
Procentuell fördelning samt antal i 1000-tal i olika åldrar 

Källa: Utbildningsstatistik 
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Examinerade från högskolans 
grundutbildningar sektorvis 1991/1992 

Kvinnorna är betydligt fler än männen inom högskolan. 
Detta sammanhänger till stor del med att många kvin
nor gått korta utbildningar inom vård- och undervis
ningssektorn (t.ex. sjuksköterskor och förskollärare). 

Högskolestuderande och -examinerade 

Källa: Utbildningsstatistik 
17 



Avgångna från gymnasieskolans teoretiska 
linjer 1991/1992 

Fler elever, särskilt flickor, examineras från de teoretis
ka linjerna i gymnasieskolan, jämfört med . . . 
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Avgångna från gymnasieskolans 
yrkesinriktade linjer 1991/1992 

. . . de yrkesinriktade linjerna. Dessa är fler och i många 
fall mindre än de teoretiska linjerna. Bland de yrkesin
riktade linjerna ses den snedaste könsfördelningen. 

Källa: Utbildningsstatistik 
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Tidsanvändning 

Genomsnittlig tidsanvändning bland 
20-64-åringar 1990/1991 
Andel (%) av ett vardagsdygn 

Kvinnor och män arbetar lika mycket men fördelar ti
den olika på betalt och obetalt arbete. Kvinnor arbetar 
mer obetalt, män mer betalt. 

Kvinnor ägnar något mer tid åt personliga behov, 
män å andra sidan ägnar mer tid åt fritidsaktiviteter. 
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Tidsanvändning efter livscykel 

Hur tiden används har också samband med ålder och 
familjesituation. 

Generellt leder sammanboende till mer hemarbete 
för kvinnor. 

Följande beskriver olika grupper i förhållande till 
genomsnittet. 

Unga, 20-24 år, arbetar minst, studerar mest och 
har mest fritid. 

Yngre medelålders, 25-44 år, utan barn, visar 
minst skillnader i tidsanvändning mellan kvinnor och 
män. 

Äldre medelålders, 45-64 år, utan barn, förvärvs
arbetar mindre och hemarbetar mer än yngre medelål
ders. 

Föräldrar är de som i särklass arbetar mest, spe
ciellt de som har förskolebarn. Naturligt följer att de 
också har minst fritid. Småbarnsmammor hemarbetar 
mest. Småbarnspappor samt mammor och pappor till 
skolbarn förvärvsarbetar mest. Ensamstående mammor 
ägnar mer tid åt utbildning än andra föräldrar. 

Göra en sak i taget eller flera saker på en 
gång... 

I tidsanvändningsundersökningen har det frågats 
etter huvudsaklig aktivitet, och i anslutning till den
na eventuell/a biaktivitet/er. Här redovisas huvud
saklig aktivitet. 

Källa: Tidsanvändningaundersökningen, SCB 
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Tid för arbete bland 20-64-åringar 1990/1991 
Fördelning på timmar och minuter efter typ av arbete 
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Tid för obetalt arbete efter livscykel 
Andel (%) av veckan i olika grupper 

Nära två tredjedelar av det obetalda arbetet utförs av 
kvinnor. Det upptar 33 timmar och 15 minuter per vec
ka för kvinnor och 20 timmar och 10 minuter för män. 

Tiden som avsätts varierar kraftigt inte bara mellan 
kvinnor och män, utan också mellan olika faser i livet. 
Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB 
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Fri tid bland 20-64-åringar 1990/1991 
Fördelning på timmar och minuter efter typ av aktivitet 
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Fri tid efter livscykel 
Andel (%) av veckan i olika grupper 

Kvinnors fria tid är i genomsnitt uppdelad på fler och 
kortare episoder än mäns. 

Ungdomar har mest fritid. Föräldrar, speciellt små
barnsföräldrar, har minst fritid. 
Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB 
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Barnomsorg 
Tillsyn av 1-6-åringar våren 1992 samt 
7-9-åringar respektive 10-12-åringar 1990 

Källa: Barnomsorgsundersökningen, S11 SM 9201 samt ULF 

1-6-åringar med och utan kommunal 
barnomsorg våren 1992 efter familjetyp 

Det fattades 39 500 platser, motsvarande 13 procent av 
de 1-6-åringar som ej hade kommunal omsorg 1992. 

Källa: Barnomsorgsundersökningen, S11 SM 9201 
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Barn i olika former av kommunal barnomsorg 
1970-1991 

Kommunal barnomsorg 
Antal barn i 1000-tal och andel (%) i olika åldersgrupper 
med kommunal barnomsorg 

1980 innehöll 14 procent av alla daghemsgrupper mer 
än 15 inskrivna barn. 1991 värden andelen 47 procent. 

1991 var 97 procent av de anställda på daghemsav
delningarna kvinnor, 3 procent var män. Motsvarande 
för fritidshemsavdelningarna var 83 procent kvinnor 
och 17 procent män. 

Källa: Befolkningsstatistik och SM, Förskolor och fritidshem 
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Användning av föräldraförsäkringen för vård 
av barn 1974-1991 
Antal dagar i 1000-tal samt andel (%) respektive år 

* Mäns fristående rätt till ersättning under högst 10 dagar i samband med 
barns födelse ingår inte här. ej heller kontaktdagar. Halva och fjärdedels 
uttagna dagar har fr.o.m 1980 räknats som 0,5 resp. 0.25 dagar. 
FP=Föräldrapenning, SFP=Särskild föräldrapenning,VABn"FP=Tillfällig 
föräldrapenning 

Av dem som använde föräldrapenningen 1991 var 73 
procent kvinnor och 27 procent män. 

Bland dem som tog ut för tillfällig vård av barn var 
59 procent kvinnor och 41 procent män. 

Kontaktdagar togs ut för knappt vart tredje barn. 
Kvinnorna stod för 65 procent av dagarna och männen 
för 35 procent. 

Källa: Riksförsäkringsverket 
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Ersatta dagar för tillfällig vård av barn efter 
barnets ålder 1991 

För 54 procent av barnen upp till 12 år användes till
fällig föräldrapenning. 

Utveckling av antalet ersättningsdagar 
1974 180 dagar med FP samt 10 dagar/familj och år med VAB 
1975 210 dagar med FP 
1977 12,15 eller 18 dagar per familj och år (beroende på 

antalet barn) och år med VAB 
1978 180 dagar med FP + 90 dagar med SFP (varav 30 med 

endast garanti belopp) 
1980 180 dagar med FP + 180 dagar med SFP (varav 90 med 

endastgarantibelopp). 
60 dagar/barn och år med VAB 

1986 FP och SFP slås ihop till en förmån kallad FP. 
TFP ersätter VAB. 
Kontaktdagar införs (2 dagar/barn och år f. barn 4-12 år) 

1989 360 dagar med FP samt 90 dagar med garantibelopp 

FP=Föräldrapenning 
SFP=Särskild föräldrapenning 
VAB/TFP= Tillfällig föräldrapenning 

Källa: Riksförsäkringsverket 
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Förvärvsarbete 

I avsnittet forekominer ett antal begrepp som förklaras 
här: 

Arbetskraften omfattar personer som antingen är 
sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. 

Ej i arbetskraften är personer som varken förvärvsar
betar eller är arbetslösa. 

Sysselsatta/förvärvsarbetande är personer som utfört 
förvärvsarbete i minst en timme under mätveckan 
eller varit tillfälligt frånvarande från ett arbete. 

Arbetslösa är personer som varit helt utan förvärvsar
bete och sökt arbete. 

Tillfälligt frånvarande är personer som varit frånva
rande pga semester, sjukdom. ledighet för vård av 
barn, studier, värnpliktstjänstgöring m.m. Här räknas 
endast frånvaro minst en vecka. 

Relativa arbetskraftstalet anger andel (%) av befolk
ningen i arbetskraften. 

Relativa arbetslöshetstalet anger andelen (%) arbets
lösa i arbetskraften. 

Relativa frånvarotalet anger andelen (%) tillfälligt 
frånvarande bland de förvärvsarbetande. Både frånvaro 
hela veckan och del av veckan räknas. 
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Källa: AKU 
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Kvinnor i åldern 20-64 år efter 
sysselsättningsstatus 1970-1992 

forts, nästa sida 

1992 fanns 84 procent av kvinnorna i arbetskraften. 
48 procent arbetade heltid, 29 procent lång deltid och 
4 procent kort deltid. Andelen arbetslösa var 3 pro
cent. 

På 70-talet ökade andelen som arbetade lång deltid. 
På 80-talet ökade andelen heltidssysselsatta. Nu i bör
jan av 90-talet har arbetslösheten ökat och andelen i 
arbetskraften minskat. Källa: AKU 
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Män i åldern 20-64 år efter 
sysselsättningsstatus 1970-1992 

1992 fanns 88 procent av männen i arbetskraften. 
78 procent arbetade heltid, 5 procent lång deltid och 
1 procent kort deltid. Andelen arbetslösa var 5 pro
cent. 

Andelen heltidsarbetande sjönk något i slutet av 70-
talet och i början av 80-talet på grund av att deltidsar
betet ökade. I början av 90-talet har arbetslösheten 
ökat. Källa: AKU 
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Relativa arbetskraftstal för kvinnor i olika 
åldrar 1970-1992 
Andel (%) av kvinnor som ingår i arbetskraften 

Arbetskraftstalen för kvinnor steg under 70-talet och, 
något långsammare, under 80-talet. Under 90-talets 
början har de sjunkit, särskilt bland de yngre. 

1992 fanns 39 procent av 16-19-åringarna och 73 
procent av 20-24-åringarna i arbetskraften. Motsva
rande värde för 55-64-åringarna var 66 procent. 

Källa: AKU 
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Relativa arbetskraftstal för män i olika åldrar 
1970-1992 
Andel (%) av män som ingår i arbetskraften 

Arbetskraftstalet för män i 25-54 års åldern har legat 
konstant under 70-, 80-talen och början av 90-talet. 

För 16-24-åringarna har arbetskraftstalet sjunkit 
kraftigt i början av 90-talet. 1992 fanns 35 procent av 
16-19-åringarna och 77 procent av 20-24-åringarna i 
arbetskraften. För 55-64-åringarna har arbetskraftsta
let sjunkit sedan 70-talet och var 1992 74 procent. 

Källa: AKU 
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De 30 största yrkena i storleksordning 1990 
"kvinnoyrken" på toppen, men. . . 

Källa: FoB 
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. . . bilden blir annorlunda om yrken rangordnas efter 
genomsnittlig månadslön-fallande skala- "kvinnoyrken" 
ramlar i botten 

Källa: FoB 
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Anställda i åldern 16-64 år efter näringsgren 
och sektor 1992 
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning 

Källa: AKU 

38 



Egna företagare 16-64 år efter näringsgren 
1992 
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning 

Källa: AKU 
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Medelarbetstid per vecka för personer i olika 
typer av hushåll 1992 
Vanligen samt faktiskt arbetade timmar 

Källa: AKU 

Förvärvsarbetande med barn under 17 år 1992 
Andel (%) förvärvsarbetande med uppdelning på deltid/ 
heltid samt andel (%) av de förvärvsarbetande som varit 
frånvarande 

Källa: AKU 
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Relativa frånvarotal 1992 
Andel (%) av förvärvsarbetande som varit frånvarande 

* Inklusive kompledighet e.d. samt frånvaro enbart från bisyssla 

Frånvarotimmar 
Andel (%) av vanligen arbetade timmar för anställda 

** Inkl. kompledighet etc. men exkl. bisyssla. Källa. AKU 
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Relativa arbetslöshetstal i olika åldrar 1992 
Andel (%) arbetslösa i arbetskraften 

Långtidsarbetslöshet i olika åldrar 1992 
Andel (%) arbetslösa mer än 6 månader av de arbetslösa 

Relativa arbetslöshetstal i olika åldrar 
1970-1992 

Källa: AKU 
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Lön 
Medellön för några stora grupper 
på arbetsmarknaden 1991 
Heltidsanställda 

SKAF Svenska Kommunalarbetarförbundet 

SACO-K Förhandlingskartellen för SACO-förbund 
med kommunalt anställda medlemmar 

TCO-OF TCO.s förhandlingsråd för offentliganställda 

Källa: Lönestatistik. SCB 
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Fördelning efter löneintervall 1991 
Heltidsanställda 

Tjänstemän i privat sektor 

Staten 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Kommuner 

Landsting 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Löneutveckling 1973-1991 i 1991 års priser 
Medellön i 1000-tal kronor 

Industriarbetare Industritjänstemän 

Staten Kommuner 

Landsting 
Det saknas jämförbara 
uppgifter för landsting 
åren 1973-1982. 

Källa: Lönestatistik. SCB 

46 



Kvinnornas lön i procent av männens 
1973-1991 
Heltidsanställda 

1) Lärarpersonal har fr.o.m. 1991 kommunalt reglerade löner. Siffrorna inom 
parentes är fiktiva och visar hur procentsiffran skulle ha sett ut om lärarna 
hade redovisats bland statsanställda även 1991. 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Industritjänstemän efter yrkesnivå 1991 
Antal, medellön, procentuell fördelning, andel (%) inom 
yrkesnivå samt kvinnornas lön i procent av männens. 
Heltidsanställda 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Anställda i kommuner och landsting 1991 
Antal, medellön, procentuell fördelning, andel (%) inom 
kategori samt kvinnornas lön i procent av männens 

1) Avser hel-och deltidsanställda-2) Avser heltidsanställda. 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Medellön på arbetsmarknaden 1991 
Tjänstemän efter näringsgren inom privat sektor och 
samtliga anställda efter verksamhetsområde inom offentlig 
sektor. Heltidsanställda 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Timförtjänst för arbetare inom privat sektor 
1991 
Andel (%) arbetade timmar, timförtjänst samt kvinnornas 
lön i procent av männens 

1) Förtjänst vid tidlöns- och ackordsarbete (exkl övertidstillägg), helglön 
samt skift- o. ob.tillägg. 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Månadslön efter näringsgren för tjänstemän 
inom privat sektor 1991 
Andel (%), månadslön (medellön) samt kvinnornas lön i 
procent av männens 

1) Uppgifterna avser hel- och deltidsanställda. 
2) Heltidsanställda. Överenskommen månadslön, provision, tantiem, 
naturaförmåner m.m. (exkl. övertidstillägg). Källa: Lönestatistik, SCB 
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Månadslön efter yrkesområde och yrkesnivå 
för tjänstemän inom privat sektor 1991 
Andel (%), månadslön (medellön) samt kvinnornas lön i 
procent av männens 

1) Uppgifterna avser hel- och deltidsanställda. 
2) Heltidsanställda Överenskommen månadslön, provision, tantiem, 
naturaförmåner m.m. (exkl. övertidstillägg). 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Månadslön efter verksamhetsområde inom 
staten 1991 
Andel (%), månadslön (medellön) samt kvinnornas lön i 
procent av männens 

1) Uppgifterna avser hel- och deltidsanställda 
2) Heltidsanställda Överenskommen lön inklusive fasta och rörliga 
lönetillägg (exkl. övertidstillägg). 
3) Med "Övriga" avses präster, museipersonal, personal vid forskningsinsti
tut m.m 

Källa: Lönestatistik. SCB 
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Månadslön efter tjänstebenämning inom 
staten 1991 
Andel (%), månadslön (medellön) samt kvinnornas lön i 
procent av männens 

1) Uppgifterna avser hel- och deltidsanställda. 
2) Heltidsanställda. Överenskommen lön inklusive fasta och rörliga 
lönetillägg (exkl. övertidstillägg}. 
3) Med "Övriga" avses präster, museipersonal, personal vid forskningsinsti
tut m.m. 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Månadslön efter verksamhetsområde inom 
kommuner 1991 
Andel (%), månadslön (medellön) samt kvinnornas lön i 
procent av männens 

1} Uppgifterna avser hel- och deltidsanställda. 
2) Heltidsanställsa. Överenskommen lön inklusive fasta och rörliga 
lönetillägg (exkl. övertidstillägg). 
3) Avser de landstingsfria kommunerna Göteborg, Malmö och Gotland. 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Månadslön efter befattningar inom kommuner 
1991 
Andel (%), månadslön (medellön) samt kvinnornas lön i 
procent av männens 

1) Uppgifterna avser hel- och deltidsanställda. 
2) Heltidsanställda. Överenskommen lön inklusive fasta och rörliga 
lönetillägg (exkl. övertidstillägg). 
3) Avser de landstingsfria kommunerna Göteborg, Malmö och Gotland. 
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Månadslön efter verksamhetsområde inom 
landsting 1991 
Andel (%), månadslön (medellön) samt kvinnornas lön i 
procent av männens 

1) Uppgifterna avser hel- och deltidsanställda. 
2) Heltidsanställda. Överenskommen iön inklusive fasta och rörliga 
lönetillägg (exkl. övertidstillägg). 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Månadslön efter befattningar inom landsting 
1991 
Andel (%), månadslön (medellön) samt kvinnornas lön i 
procent av männens 

1) Uppgifterna avser hel- och deltidsanställda. 
2) Heltidsanställda. Överenskommen lön inklusive fasta och rörliga 
lönetillägg (exkl. övertidstillägg). 
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Löneskillnad mellan kvinnor och män 1991 
Kronor och procent. Heltidsanställda 

Arbetare inom tillverkningsindustrin 

Tjänstemän inom tillverkningsindustrin 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Löneskillnaden mellan kvinnor och män kan 
beskrivas dels som en skillnad och uttrycks då i 
kronor, dels som kvinnornas lön i procent av 
männens. 

Staten 

Kommuner och landsting 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Medellön efter ålder 1991 
1000-tal kronor efter femårsklasser. Heltidsanställda 

Tjänstemän inom privat sektor efter yrkesnivå 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Staten 

Få i redovisningsgruppen 
eller uppgift saknas 

Kommuner 

Landsting 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Medellön efter utbildningsnivå inom staten 
1991 
Procentuell fördelning, antal i 1000-tal, andel (%), 
medellön samt kvinnornas lön i procent av männens 

På alla utbildningsnivåer inom stat, kommuner och 
landsting har kvinnor i genomsnitt lägre lön än män. 

64 

Källa: Lönestatistik. SCB 



Medellön efter utbildningsnivå inom 
kommuner och landsting 1991 
Procentuell fördelning, antal i 1000-tal, andel (%), 
medellön samt kvinnornas lön i procent av männens 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Medellön efter utbildning, yrkesområde och 
yrkesnivå inom privat sektor 1991 

Handelsutbildning m.m. 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Få i redovisningsgruppen eller uppgift saknas 

Teknisk utbildning m.m. 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Lönespridning 1991 
1000-tal kronor. Heltidsanställda 

Tjänstemän inom privat sektor efter yrkesnivå 

På alla yrkesnivåer ovan ligger kvinnornas P75 till 
vänster om männens P50. Det innebär att på alla 
yrkesnivåer har minst 75 procent av kvinnorna lägre 
lön än vad männen har i medianlön (P50). 

P10 = den lön under vilken 10% av gruppen ligger 
P25 = den lön under vilken 25% av gruppen ligger 
P50 = den lön under vilken 50% av gruppen ligger 
P75 = den lön under vilken 75% av gruppen ligger 
P90 = den lön under vilken 90% av gruppen ligger 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Staten 

Kommuner 

Landsting 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Löneutveckling 1982-1991 i tillverknings
industri inom privat sektor 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Löneutveckling 1982-1991 efter yrkesområde i 
tillverkningsindustri inom privat sektor 
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Löneutveckling 1982-1991 efter verksamhets
område inom offentlig sektor 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Löneutveckling 1982-1991 efter verksamhets
område inom offentlig sektor 
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Löneutveckling 1982-1991 efter verksamhets
område inom offentlig sektor 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Lönebegrepp m.m. 

På sidorna 43-74 har kvinnors och mäns lönenivåer, 
lönespridning, löneutveckling m.m. presenterats för 
olika redovisningsgrupper. Lönebegreppet avser den 
kontanta ersättningen för arbetad och ej arbetad tid 
(helglön. semesterlön). I lönebegreppet ingår också 
samtliga tillägg exklusive övertidstillägg. För tjänste
män inom den privata sektorn har dessutom värdet av-
naturaförmåner tagits med. 

Uppgifterna avser anställda. Inom den privata sek
torn saknas uppgifter för företagsledare och personal i 
direktionsställning, medan uppgifterna för den offent
liga sektorn är en totalundersökning där samtliga an
ställda ingår. Källan till de redovisade uppgifterna är 
SCB:s lönestatistik. 

Det kan vara svårt att ge en löneuppgift för ett visst 
yrke eftersom det saknas en yrkesnomenklatur som är 
gemensam för hela arbetsmarknaden och som är lämp
lig att använda vid löneredovisning. På sidorna 51-59 
har därför använts de benämningar som för närvarande 
finns att tillgå. I diagrammet på sidan 37 har yrkena 
rangordnats efter lön. Yrkesindelningen är gjord enligt 
Nordisk yrkesklassificering (NYK). Uppgiften om lön 
är hämtad från SCB:s lönestatistik men framräknad 
endast för den här presentationen. 

Mer om kvinnors och mäns löner 

finns att läsa i Löneskillnader och löncsdiskrimi-
nering. Om k vinnor och män på arbetsmarknaden. 
SOU 1993:7. 
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Inkomst 
Arbetsinkomst för anställda 20-64 år efter 
arbetstid 1990 

Arbetsinkomst för anställda är summan av lön (från 
en eller flera arbetsgivare), sjukpenning, föräldrapen
ning, dagpenning vid utbildning och tjänstgöring 
inom totalförsvaret. 

Den genomsnittliga arbetsinkomsten för anställda, 20-
64 år, är 124 000 kronor för kvinnor och 180 000 kro
nor för män. Kvinnornas arbetsinkomst uppgår till 69 
procent av männens. 

Källa: Inkomstfördelningsundersökningen 
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Disponibel inkomst för familjer 20-64 år* efter 
familjetyp 1990 

Disponibel inkomst är summan av alla inkomster 
och positiva transfereringar (t. ex. barn-, social-
och bostadsbidrag) minus slutlig skatt. 

* Statistiken baseras på en urvalsundersökning. Med ålder avses urvals
personens ålder. Källa: Inkomstfördelningsundersökningen 

Av de gifta samtaxcrade familjerna fick 8 procent bo
stadsbidrag 1990. Av de ensamstående kvinnorna, med 
eller utan barn, fick 15 procent bostadsbidrag. Motsva
rande andel för männen var 4 procent. 

Källa: Totalräknad inkomststatistik 
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Sammanräknad inkomst 1990 
Inkomsttagare i olika inkomstklasser 

258 800 kvinnor och 229 000 män har sammanräknade 
inkomster under 20 000 kronor. Kvinnorna utgör 53 
procent och männen 47 procent. 

28 000 kvinnor och 183 000 män har sammanräk
nade inkomster över 300 000 kronor. Kvinnorna utgör 
13 procent och männen 87 procent. 

Källa: Totalräknad inkomststatistik 
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Sammanräknad inkomst 1990 
Medelinkomst i olika åldrar 

Medelinkomsten för kvinnor är 100 800 kronor och för 
män 151 400 kronor. 

Kvinnornas sammanräknade medelinkomst uppgår 
till 67 procent av männens. Männens sammanräknade 
medelinkomst överstiger kvinnornas med 50 procent. 

Sammanräknad inkomst är summan 
av de sex inkomstslagen inkomst av 
tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig 
förvärvsverksamhet, jordbruksfastig
het och rörelse. 

Källa: Totalräknad inkomststatistik 
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Beskattningsbara* förmögenheter 1990 
Antal hushåll samt procentuell fördelning 

*Då hushållets förmögenhet överstiger 800 000 kr. är den beskattningsbar 
** För samtaxerade kvinnor och män kan förmögenheter inte redovisas 
med uppdelning på kön. Åldern avser mannens ålder. 

Källa: Totalräknad inkomststatistik 

Hushåll med socialbidrag 1991 
Antal och andel (%) i befolkningen 18-64 år 

Källa: SM S33 9202 
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Skatt 1990 
Andel (%) av den sammanräknade inkomsten 

På inkomster under 120 000 kronor betalar kvinnor 
lägre andel i skatt än män. På inkomster över 140 000 
kronor betalar kvinnor högre andel i skatt än män. 

Källa: Totalräknad inkomststatistik 
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Personer med intjänad pensionspoäng 
1970-1990 Andel (%) av befolkningen 16-65 år 

Genomsnittligt intjänad pensionspoäng 
1970-1990 

Personer med maximal pensionspoäng (6,5) 
1970-1990 
Andel (%) av alla med pensionspoäng 

Källa: Riksförsäkringsverket 
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Pensionärer 65 år och äldre efter typ av 
pensionsförmån 1990 
Procentuell fördelning, medelbelopp samt kvinnors 
pension i procent av mäns 

Källa: Totalräknad inkomststatistik 

Av de pensionärer, som enbart har folkpension, är 88 
procent kvinnor och 12 procent män. 

Pensionspoäng beräknas på den arbetsin
komst, som överstiger ett basbelopp och är 
maximerad till 6,5 basbelopp. 
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Våld, brott och straff 

Polisanmäld misshandel 1991 
Antal fall samt procentuell fördelning 

Källa: Rättsstatistisk årsbok 1992 

Oro för våld och faktiskt våld 1990/1991 
Andel (%) i olika åldersgrupper 

Källa: ULF 
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Lagförda och frihetsberövade 1991 

Av de lagförda personerna enligt brottsbalken är 20 
procent kvinnor och 80 procent män. Av de frihets-
berövade är 5 procent kvinnor och 95 procent män. 
Källa: Rättsstatistisk årsbok 1992. Lagförda personer har dömts i tingsrätt. 
Frihetsberövande innebär fängelse eller sluten psykiatrisk värd som påföljd. 
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Inflytande och makt 

Nominerade till riksdagsvalet 1991 

Valda i riksdagsvalet 1991 

41 procent av alla nominerade var kvinnor och 59 pro
cent var män. Vid valet försköts andelarna till 33 pro
cent kvinnor och 67 procent män. 

Källa: SM Be 31 9201 
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Valdeltagande vid riksdagsvalet 1991 
Antal röstande i 1000-tal och andel (%) röstande av 
röstberättigade i varje åldersgrupp 

Kvinnor röstar i högre utsträckning än män. Detta 
gäller totalt och i de flesta åldersgrupperna. I åldrarna 
21-39 år är skillnaden särskilt stor. 

Bland personer över 75 år är andelen män som 
röstar betydligt högre än andelen röstande kvinnor. 
Antalet röstande äldre kvinnor är dock större. 

Källa: SM Be 36 9201 
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Riksdagens sammansättning 1919-1991 

Källa: Statistisk årsbok 

Riksdagens sammansättning efter valet 1991 

Källa: Allmänna valen 1991, del 1, SCB 
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Ledamöter i riksdagens utskott 1992 

Både i riksdagen och i dess utskott är könsfördelning
en 33 procent kvinnor och 67 procent män. Andelen 
kvinnor i riksdagen har ökat under 1900-talet fram till 
valet 1988 då den var 38 procent. 

Av partierna är det endast socialdemokraterna som 
har jämställd fördelning i riksdagen. 

Källa: Sveriges Riksdag, Kammarkansliet 1992 
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Ledamöter i kommunfullmäktige efter valet 
1991 

Källa: Allmänna valen 1991, del 2, SCB 

Ordinarie ledamöter i vissa kommunala 
nämnder 1992 

Källa: Kommunalt förtroendevalda 1992. Svenska Kommunförbundet 
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Ledamöter i landstingsfullmäktige efter valet 
1991 

Källa: Allmänna valen 1991, del 2, SCB 

I alla landsting finns landstingsstyrelse. Kvinnor är 
ordförande i 2 av dessa 23 styrelser. Som ordinarie 
ledamöter (inkl. ordförande) ingår 114 kvinnor och 
232 män 1992. Kvinnorna utgör 33 procent och män
nen 67 procent. 

Sjukvård är landstingens viktigaste uppgift. Ofta 
handläggs sjukvården i landstingsstyrelsen. I de lands
ting där sjukvården även handläggs i separata hälso-
och sjukvårdsnämnder/delegationer på central nivå 
finns 90 kvinnor och 110 män. Könsfördelningen är 45 
procent kvinnor och 55 procent män. 

I sjukvårdsstyrelserna i de landstingsfria kommu
nerna Göteborg, Malmö och Gotland finns 14 kvinnor 
och 23 män. Könsfördelningen är 38 procent kvinnor 
och 62 procent män. 
Källa: Vem gör vad i landstingsvärlden 1993, Landstingsförbundet 
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Chefer och samtliga anställda inom offentlig 
sektor 1990 

10 800 kvinnor och 27 000 män är chefer i den offent
liga sektorn, dvs kvinnorna utgör 29 procent och män
nen 71 procent. Av de anställda är 1 procent av kvin
norna och 6 procent av männen chefer. 

Källa: Man är chef, SCB 
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Chefer och samtliga anställda inom privat 
sektor 1990 

Det finns 3 000 chefer som är kvinnor och 31 800 che
fer som är män i den privata sektorn, dvs kvinnorna 
utgör 9 procent och männen 91 procent. Av de anställ
da är mindre än en halv procent av kvinnorna och 3 
procent av männen chefer. 

Med chefer menas här personer som 
har ett administrativt ansvar för större 
enheter och leder arbetet med hjälp av 
underställd personal eller som har spe-
cialistbetonade funktioner. 

Källa: Man är chef,SCB 
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Fackliga centralorganisationer 
Medlemmar 1993 

Förtroendevalda 1993 
Antal och andel (%) inom respektive organisation 

Källa: Respektive organisation 
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Medlemmar och förtroendevalda i några 
fackliga förbund 1993 

Källa: Respektive förbund 
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aborter 9 
anställda 38-39 
arbetsinkomst 76 
arbetskraft 30-35 
arbetslöshet 42 
arbetstid 40 

barnomsorg 26-27 
betalt arbete 20-22 
bostadsbidrag 77 
bostadshushåll 11 
brott 85 

chefer 92-93 
chefslöner 66-68 

disponibel inkomst 77 
dödsorsaker 14-15 

ensamboende 11 
ensamstående 40,77 
examinerade 17-19 

fackliga org. 94-95 
familj 10,40 
folkmängd 6 
forskare 17 
fri tid 24-25 
fruktsamhet 9 
frånvaro 41 
företagare 39 
förmögenhet 80 
föräldraförsäkring 28-29 
förtroendevalda 94-95 

gymnasieskolan 18-19 

hushållsarbete 22 
hushållstyp 10,40 
högskolan 17 

invandrare 6 

kommunfullmäktige 90 

lagförda 85 
landstingsfullmäktige 91 
läkemedel 14 
lönebegrepp 75 
lönegap 60-61 
löneintervall 44-45 
löneskillnad 60-61 
lönespridning 68-69 
löneutveckling 70-74 

medelinkomst 79 
medellivslängd 8 
medellön 49-50 
medianlön 68-69 
misshandel 84 

obetalt arbete 20-23 
offentlig sektor 38 

pensionspoäng 82 
privatsektor 38 

riksdagen 88 
rökning 13 

sammanboende 10,77 
sammanräkn. inkomst 78-79 
sjukpenning 13 
sjukdomar 12 
skatt 81 
socialbidrag 80 
studerande 17 
straff 85 
sysselsättning 32-33 

timförtjänst 51 

utbildningsnivå 16 
utskott (riksdagen) 89 
utvandrare 6 

valdeltagande 87 
våld 84 

yrke 36-37 
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