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

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

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 viktigaste j ämlikhetsfrågorna.
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, fritidsaktiviteter och maktpositioner. Med jämn könsfördelning avses i detta sammanhang att andelen kvinnor respektive män i en grupp är
40% - 60% eller jämnare. Finns det mer än 60 % kvinnor i
en grupp är den kvinnodominerad. Finns det mer än 60%
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 av samhället.
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Så här långt har vi hunnit
1845
1846
1858
1859
1864
1870
1873
1874
1919
1921

1925
1927
1935
1937
1938
1939
1947

1950
2

Lika arvsrätt för kvinnor och män genomförs
Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor får tillåtelse
att arbeta inom hantverk och viss handel
Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter
domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig
Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster
Mannen förlorar rätten att aga sin hustru
Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister
Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med några
få undantag (jur lic och teologi)
Ogift kvinna blir myndig vid 21 årsålder
Kvinnor för allmän rösträtt och blir valbara
Första kvinnan i riksdagen. Kerstin Hcsselgren.
Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. Kvinnan
och mannen blir likställda i den nya giftermålsbalken
Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som
män till statliga tjänster
Statliga läroverk öppnas för flickor
Lika folkpension för kvinnor och män införs
Moderskapsförsäkring införs
Preventivmedel tillåts
Bidragsförskott införs
Förvärvsarbetandekvinnorfårej avskedas på grund
av havandeskap, förlossning eller giftermål
Första kvinnan i regeringen. Karin Kock
Lika lön för samma tj änst införs för statligt anställda
Barnbidrag införs
Båda föräldrarna blir förmyndare för barnen

1951

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
1964 P-piller godkänns i Sverige
1969 Grundskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för
jämställdhet
1970 Gymnasieskolan får ny läroplan. Skolan bör verka
förjämställdhet
1971 Särbeskattning, dvs individuell beskattning av
arbetsinkomst, införs
1974 Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt att
dela ledigheten vid barns födelse
1975 FNs internationella kvinnoårtionde inleds
Ny abortlag. Kvinnan bestämmer själv t o m 18e
veckan
1976 Förordning om jämställdhet på den statliga sektorn
1977 Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK
1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar
1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs
Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas
Jämställdhetsavtal med kommuner och landsting
Grundskolan får ny läroplan. Skolan skall verka för
jämställdhet
Ny lag om tronföljd. Förstfödda dottern eller sonen
till monarken ärver tronen
1982 All kvinnomisshandel på enskild plats faller under
allmänt åtal
Förbud mot pornografiska föreställningar på offentlig plats
ATP-poäng för vård av barn under 3 år i hemmet
Statliga bidrag till kvinnoorganisationer
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1983
1984
1985
1988
1989

Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK
Alla yrken öppna för kvinnor, även inom försvaret
Jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn
FNs internationellakvinnoårtionde avslutas
Strategier till år 2000 fastställs
Jämställdhetsavtal för de statliga bolagen
Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för jämställdhet
Nordisk handlingsplan för jämställdhet

Viktiga frågor inför år 2000
Hur skauppdelningenienkvinno-ochen mansvärld
brytas?
-

De könsbundna utbildningsvalcn måste upphöra
De könsbundna yrkesvalen måste upphöra
Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden måste
stärkas
Mannens ställning som förälder måste stärkas
Lika lön för arbete av lika värde
Kvinnorepresentationen i beslutande och rådgivande organ måste öka

Läsanvisning
Behovet av statistik över kvinnors och mäns situation inom
olika områden är stort. Dennalathund om jämställdhet som
nu utkommer för tredje gångenhar tidigare kommit ut 1984
och 1987.
Lathunden beskriver vad som hänt med jämställdheten i
Sverige under 1980-talet. Flertalet tabeller och diagram
innehåller uppgifter från 2 eller 3 år under 1980-talet.
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Uppgifterna 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.
Förkortningar
AKU Arbetskraftsundersökningen
(omläggning 1987 kan försvåra jämförelser bakåt i tiden)
FoB Folk- och bostadsräkningen
SM
Statistiska meddelanden
ULF Undersökningar 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% 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
5

Befolkning
Befolkningens utveckling 1890 - 1989
Antal i 1000-tal

Källa:
Befolkningsstatistik

Folkmängden har hela tiden ökat, de senaste årtiondena
framförallt genom invandring. Under 1980-talet ökade folkmängden mer än förväntat. Invandring ochhögre fruktsamhet förklarar detta. Den nordiska arbetsmarknadsinvandringen har minskat medan den politiska flyktinginvandringen ökat, huvudsakligen från Asien.
Den nedåtgående trenden av antalet födda, från 1960talets mitt, bröts under 1980-talet.
6

Åldersfördelningen åren 1890, 1940, 1989
samt prognos år 2025

Befolkningen har åldrats under 1900-talet. Barnens andel
har minskat, de äldres har ökat. Andelen personer i åldrarna
däremellan(de"yrkesverksamma" åldrarna) hardäremotej
förändrats nämnvärt.
Fram till år 2010 förväntas inga större förändringar i åldersfördelningen. Efter 2010 blir befolkningen åter allt
äldre.
Källa: Demografiska funktionen
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Återstående medellivslängd
1890 - 1989

vid födelsen

Kvinnor blir äldre än män, men bådas livslängd ökar. Ökningen av medellivslängden under 1980-talct förklaras huvudsakligen av minskad dödlighet bland medelålders och
äldre, kvinnor och män.
För barn och ungdom har dödligheten sjunkit stadigt
sedan 1950.
Spädbarnsdödlighet

1890 - 1989

Döda under första levnadsåret

per 1000 levande

Källa: Befolkningsstatistik, Demografiska funktionen
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födda

Summerad fruktsamhet 1890 - 1989

Källa: Sveriges framtida befolkning, 1989:1
Befolkningsstatistik

De årligafödelsetalenvarierar beroende på vid vilken ålder
kvinnorna förlägger sittbarnafödande. Ett stabilare mått är
den summerade fruktsamheten - d v s antal barn/kvinna,
eller det totala antalet barn en generation kvinnor föder.
Sedan mitten av 1920- talethar antal barn/kvinna pendlat
kring 2. Under 1980-talet bröts den nedåtgående trenden i
barnafödandet.
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Andel (%) kvinnor efter barnantal samt antal
barn per kvinna efter födelseårgång

För kvinnor födda 1950 och 1960 prognossiffror

"Tvåbarnsnormen" har brett ut sig
Andelen kvinnor som föder ett andra barn har blivit större
samtidigt som andelen som fött fler än två barn minskat.
Var sjunde kvinna är barnlös.
Var fjärde graviditet leder till abort
Fram till mitten av 1960-talet var möjligheterna att avbryta
en graviditet starkt begränsade. Därefter ledde offentlig debatt, liberalare idéer och förändrade attityder till en större
flexibilitet gällande lagtolkningen. År 1975 kom en ny lag
som i princip medförde rätt till fri abort. Under 1980-talet
har antalet aborter ökat i samma takt som antalet graviditeter.
Var femte sterilisering utförs på män
Antal steriliseringar/år fördubblades sedan enny lag trädde
ikraft 1976. Kvinnorna har stått för ökningen. Under 1980talet har antalet steriliseringar sjunkit något, särskilt bland
männen, huvudsakligen i födelsekontrollerande syfte (fåtal
medicinskt syfte).
Källa: Sveriges framtida befolkning, 1989:1
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Verkställda aborter 1951 - 1989

Verkställda steriliseringar

1976 - 1988

Källa: SM, serie HS, Socialstyrelsens statistik
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Hushåll
I början av 80-talet ökade antalet ej gifta sammanboendehushåll med 15- 20 000 per år. Samtidigt minskade antalet
äktenskap med samma mängd.
1989 ökade antalet ingångna äktenskap markant. Förändring i lagen antas ligga bakom ökningen.
Antalet ingångna och upplösta
under 1980-talet

äktenskap

Bostadshushåll med sammanboende efter
antalet barn under 18 år
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning
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Bostadshushåll med en vuxen och minst ett
barn under 18 år
Antal i 1000-tal och andel (%) inom repektive grupp

Ensamboende i bostadshushåll efter ålder
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning

Källa: FoB 1980 och 1985 samt befolkningsstatistik
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Hälsa
Sjukdomar eller symtom 1980 - 81 och 1988
Andel (%) i åldern 16-84 år som själva uppger sig ha
långvarig sjukdom eller symtom. ( Källa : ULF )
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Sjukdomar eller symtom i olika åldrar
Andel (%) av samtliga

i

åldersklassen

Källa: ULF

Sjukpenningdagar per sjukpenningförsäkrad
efter ålder

1) Inklusive 65 år och mer.
Källa: Riksförsäkringsverket

En ökning av antalet sjukpenningdagar har skett under
senare delen av 80-talet, speciellt för de äldsta åldersgrupperna och skärskilt för kvinnorna
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Sjuk- och tandvårdsanvändning under en
tremånadersperiod
Andel (%) av samtliga i åldersklassen

Läkarkontakt för sjukdom

Tandläkarbesök

Källa ULF

Kvinnorna besöker oftare läkare och tandläkare än män.
Under 80-talet har andelen med läkarkontakt minskat för
både kvinnor och män. Andelen med tandläkarkontakt har
ökat under 80-talet både för kvinnor och män.
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Försäljning mot recept efter läkemedelsgrupp
per 1000 invånare

Källa: Apoteksbolaget 1990

Läkemedelsförsäljning har ökat något för kvinnor under
80-talet. Största ökningenhar skett inom läkemedelsgruppen"urinochkönsorgan" samfinfektionssjukdomar". För
männen har försäljningen i stort sätt varit konstant.
Försäljningen av vitaminer mot recept har sjunkit kraftigt under 80-talet.
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Läkemedelsanvändning under en
tvåveckorsperiod 1988
Andel (%) a v kvinnor och män i åldern 16-84 år som
själv angivit att de använder läkemedel

Källa: ULF

72 % av alla kvinnor och 55 % av alla män i åldern 16-84
år använde någon typ av läkemedel under en tvåveckorsperiodl988mot70%resp52%1980-81.Förutomenökad
användning av smärtstillande medel har inga större förändringar skett vad gäller andelen användare av olika typer
av läkemedel.
18

Rökning
Dagligrökare
Andel (%) i olika åldrar

Källa: ULF

Andelenrökarehar minskat underhela 80-taletinästan alla
åldersgrupper medundantag för kvinnor i åldern 55 - 64 år.
Män har i större utsträckning minskat sitt rökandet. Det är
framförallt män under 30 år som står för den största minskningen. För kvinnorna är det de yngre i åldern 16 - 24 år
som mest minskat sin rökning, men trots detta är det
betydligt vanligare att yngre kvinnor röker än yngre män.
Ens amstående skilda män och kvinnor röker mest av alla.
Det är framförallt skilda män i åldern 25 - 44 år.
Om man lägger ihop rökning och snusning är det omkring 1/3- del av alla flickor och pojkar i årskurs 9 somrökte
eller snusade 1989. Flickorna röker mera medan pojkarna
snusar. (Tabell nästa sida)
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Dagligrökare efter ålder 1988
Andel (%) av samtliga i åldersgruppen

för få att redovisas
Källa: ULF

Rökning bland skolungdomar
Andel (%) elever i årskurs 9 som röker eller

snusar

Källa: Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)
1) Länkundersökning. Ny mätmetod införd

20

Dödsorsaker
Dödstal 1980, 1984 och 1987
Döda per 100000 av medelfolkmängden i respektive
åldersgrupp

...forts
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...forts från föregående sida
Dödstal 1980, 1984 och 1987
Döda per 100 000 av medelfolkmängden i respektive
åldersgrupp

Källa: Dödsorsaker resp år

Dödade i vägtrafikolyckor 1980, 1985, 1988.
Antal personer i olika åldersgrupper

Antalet dödade i trafiken har varit nästan konstant under
hela 80-talet. Kvinnorna utgör ca 1/3 av alla dödade i
trafiken. Under 80-talet har allt färre flickor under 17 år
Källa: Trafikskador resp år
dödats i trafiken.
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Barnomsorg
Tillsyn av 1 - 6 åringar
Andel (%) av alla i åldersgruppen

Källa: Barnomsorgsundersökningen
Tillsyn av 7 - 12 åringar
Andel (%) av alla i åldersgruppen

Källa: ULF

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

Källa: Befolkningsstatistik och SM, Förskolor och fritidshem
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Barn i olika former av kommunal
1970 - 1988

barnomsorg

Barn i kommunal barnomsorg efter
kommunstorlek
Andel (%) av alla i olika kommungrupper

Källa: SM, Förskolor och fritidshem för resp är
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Anställda inom förskolor och fritidshem
1980 och 1988 efter verksamhetsform
Antal och andel (%) resp år

Källa: SM, Förskolor och fritidshem för resp är

Bland föreståndare var 91 % kvinnor och 9 % män både
1980 och 1988.1 mitten av 1980-talet var männens andel
något högre i både daghem och fritidshem.
Efterfrågan på kommunal barnomsorg
förskolebarn

för

Källa: Barnomsorgsundersökningen
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Föräldraförsäkring
Utveckling av antalet ersättningsdagar
1974
1975
1977
1978
1980
1986
1989

180 dagar med FP samt 10 dagar per familj
och år med VAB
210 dagar med FP
12, 15 eller 18 dagar per familj och år
(beroende av antal barn) med VAB
180 dagar med FP+ 90 dagar med SFP
(varav 30 med endast garantibelopp)
180 dagar med FP+180 dagar med SFP
(varav 90 med endast garantibelopp) samt 60
dagar per barn och år med VAB
FP och SFP slås ihop till en förmån kallad FP.
TFP ersätter VAB. Kontaktdagar införs (2 dagar
per barn och år för barn 4 - 12 år)
360 dagar med FP samt 90 dagar med garanti
belopp

FP = Föräldrapenning
SFP = S ärskild föräldrapenning
VAB = Tillfällig vård av barn

Enligt beslut i riksdagen 1985 skall alla
barn ha rätt till kommunal omsorg från
ett och ett halvt års ålder.
1991 bör det målet vara uppnått!
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Användning av föräldraförsäkringen för vård
av barn 1974 - 1987
Antal dagar i 1000-tal samt andel (%) respektive

år

1) Fr o m 1980-1985 skulle dagarna tas ut innan barnet fyllde 8 år.
Fr om 1986 skall dagarna tas ut innan barnet fyller 4 år.
2) Mäns fristående rätt till ersättning under högst 10 dagar i
samband med barns födelse ingår inte här. Ej heller kontaktdagar.
Källa: Riksförsäkringsverket

Under 1987 var av de försäkrade som tog ut ledighet vid
barns födelse 76 % kvinnor och 24 % män. Under 1980talet har andelen män som utnyttjat den här förmånen
sjunkit med 3-4 procentenheter.
Under 1987 var vidare av de försäkrade som tog ut
ledighet för tillfällig vård av barn 59 % kvinnor och 41 %
män. Motsvarande siffror för 1980 var 57 % kvinnor och43
% män.
Av uttagna kontaktdagar under 1987 stod kvinnorna för
68 % och männen för 32 %.
Källa: Riksförsäkringsverket
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Individomsorg
År 1982 infördes socialtj änstlagen, SoL. Enligt denna skall
all vård och behandling ske i frivillig form. Lagen om vård
av unga, LVU, samt lagen om vård av missbrukare i vissa
fall, LVM, är tvångslagar och skall ses som ett komplement
till socialtjänstlagen.
Barn och unga med insats någon gång under
året 1988

Tabellen visar antal insatser under året. Ett barn som varit föremål
för olika slags insatser räknas vid varje typ av insats.

Under 1980-talet har antalet barn som någon gång under
året fått vård utom hemmet enligt SoL eller LVM sjunkit
från 19000 år 1983 till 15 800år 1988. Däremothar antalet
barn som fått en kontaktperson enligt SoL ökat från 6 500
år 1983 till 9 800 år 1988. Antaletbam somblivit omedelbart omhändertagna har inte förändrats nämnvärt under
perioden.
Av s amtliga unga med ins ats någon gång under året 1983
var 44% flickor och 56% pojkar. År 1988 var det 46%
flickor och 54% pojkar. Även en fördelning av samtliga
insatser för flickor och pojkar leder till ungefär samma
proportioner.
Källa: S32 SM 8901, Insatser för barn och unga enl SoL och LVU
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Vuxna missbrukare med insatser enligt LVM
någon gång under året

Vuxna med vård på institution (SoL eller LVM)
den 31 dec respektive år

Under 1988 var antalet frivilliga intagningstillfällen 17000
medan antalet med tvång var 1600.
Under 80-talet ökade antalet kvinnor med vård enligt
SoL i olika åldrar upp till 50 år. För äldre kvinnor har antalet
legat konstant. När det gäller männen har antalet intagna
sjunkit bland de som är under 30 år och över 50 år. För de
som är mellan 30 - 49 år har antalet ökat något.
Källa: SM, Insatser för vuxna missbrukare resp år
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Äldreomsorg
Pensionärer som bor i servicehus 1988, med (M)
eller utan (U) helinackordering 1
Antal och andel (%) i olika

åldersgrupper

1) Servicehus med helinackordering är vad som tidigare kallades
äldersdomshem.
Källa: S 23 SM 8901

Detbor knappt 11 000 fler pensionärer i servicehus i slutet
av 1980-talet än i början. Andelen av alla pensionärer har
inte ändrats nämnvärt-17% 1988 och 18% 1982.
1982 hade 2/3 av de boende helinackordering och 1/3
bodde utan. 1988 bodde knappt hälften med och drygt
hälften utan helinackordering.
Bland de boende är mer än dubbelt så mångakvinnor som
män. Det gäller särskilt i åldrarna 80 år och uppåt. Inga
större ändringar har skett under 1980-talet.
Andelen pensionärer i långtidss j ukvård har minskat under
1980-talet. Det gäller särskilt kvinnor i åldern 80 - 84 år.
1980 - 81 befann sig 8 % av dessa i långtidssjukvård, 1988
3 %. Motsvarandesiffrorförmän; 1980 - 815 %och 1988
3%.
Källa: ULF
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Utbildningsnivå
Utbildningsnivå för befolkningen 20 - 64 år

Befolkningens utbildningsnivå har höjts under 1980-talet.
Kvinnorna har kortare gymnasie- och högskoleutbildning
än männen.

Källa: AKU
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Gymnasieskola
Mindre socialt innehåll, mer ekonomi och teknik präglar
utvecklingen av gymnasieskolan under 80-talet.
Endast en dryg tiondel av de som avgick från gymnasieskolans linjer 1989, kom från linjer med en jämn könsfördelning - dvs minst 40, högst 60 % av flickor/pojkar. 6 av
de 28 linjerna hade en jämn fördelning av flickor och
pojkar. B land dej äms tällda linjerna är den naturvetenskapliga den största.
11 linjer dominerades av flickor (mer än 60 % flickor
inom respektive linje), resterande 11 av pojkar.
"Flickornas" linjer rör vård, kontor, ekonomi samt social, humanistisk och samhällsvetenskaplig verksamhet.
"Pojkarnas" linjer har i huvudsak tekniskt innehåll.
Linjerna ordnade efter 1989 års bild
Be
Ss
Vd
Ko
H
Ep
Dk
S
Hk
E
So
Mu
Ek
Li

= Beklädnadsteknisk
= Social service
= Vård
= Konsumtion
= Humanistisk
= Estetisk praktisk
= Distribution o kontor
= Samhällsvetenskaplig
= Handel o kontor
= Ekonomisk, 3 år
= Social
- Musik
= Ekonomisk, 2 år
= Livsmedelsteknisk

N = Naturvetenskaplig
Td = Trädgård
Jo = Jordbruk
T3 = 3-årig teknisk
T4 = 4-årig teknisk
Pr = Processteknisk
Te = 2-årig teknisk
Tr = Träteknisk
Et = El- o teleteknisk
Ve=Verkstadsteknisk
Du= Drift- o underhåll
Fo = Fordonsteknisk
Ba= Bygg- o anläggning
Sb = Skogsbruk
Källa: Utbildninqsstatistik

32

Avgångna från gymnasieskolans linjer
1980
1989

1980 1989
"Flickskolan" har hällt sin andel
49% 48%
"Samskolan" har minskat sin andel 20% 12%
"Pojkskolan" har ökat sin andel
31 % 40%
33

Högskola
Nära dubbelt så många kvinnor som män examinerades
under 1980-taletfrånhögskolan. Kvinnorna är koncentrerade tillkortare utbildningar inom vård- och undervisningssektorerna (t ex sjuksköterske- och förskollärarn tbildningar)
Examinerade från högskolans
grundutbildningar sektorsvis 1988/89

Utbildningsprofilen har förändrats något för både kvinnor
och män under 1980-talet. Vi har fått fler tekniker och
ekonomer, färre lärare.
Kvinnorna har fördubblat sin andel bland nyutbildade
tekniker, där fyra av fem ändå är män. Även inom administrativ, ekonomisk och social utbildning har kvinnorna
ökat. De lärarutbildade harblivit färre bland såväl kvinnor
som män.
Källa: Utbildningsstatistik
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Examinerade från högskolans sektorer
1980
1989

Högskolestuderande, antal

Källa: Utbildningsstatistik
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Lärare i grundskolan
Lärare i grundskolan rangordnade
lärarkategorins storlek 1989

efter
De största
lärargrupperna
har varit lika
kvinnodominerade hela 80-talet.
9 9 % kvinnor,
1 % män bland
lågstadielärarna
och två tredjedelar kvinnor, en
tredjedel män på
mellanstadiet.
Andelen kvinnor
ökar sakta men
säkert bland
rektorer, från 9
till 13 %, och
studierektorer,
från 13 till 33 %,
mellanåren 1980
och 1989.

Källa: Utbildningsstatistik
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Tidsanvändning
Dygnet har 24 timmar att användas till arbete (betalt och
obctalt), fritid och vila. Vi vet en hel del om det betalda
arbetet. Det resulterar i varor och tj änster, som kan åsättas
ett ekonomiskt värde och räknas in i BNP. I statistiken har
det obetalda arbetet i stort sett varit osynligt.
SCB gör 1990/91 en undersökning för att få en bättre
belysning av hur olika människor använder sin tid. Från en
provundersökning 1984/85 är nedanstående tabell hämtad.
Upplevd tidsbrist under vardagar och eftersatta
aktiviteter för dem med tidsbrist.
Gifta/samboende föräldrar med barn. Andel (%)

Källa: Så använder vi tiden. ULF rapport 59

Kvinnor anser i högre grad än män att de saknar tid för
hemarbete. Män upplever brist på fritid.
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Förvärvsarbete
Sedan början av 1960-talet har antalet personer på arbetsmarknaden ökat med ca 900 000. 1989 fanns 85 % av
kvinnorna och 90 % av männen i åldern 20 - 64 år i arbetskraften. Motsvarande andelar 1963 var 53 % och 93 %.
I åldrarna 16 - 19 år och 65 - 74 år har andelarna i arbetskraften minskat; från 60 % till 48 % bland flickorna och
från 6 2 % till 51 % bland pojkarna i åldern 1 6 - 1 9 år samt
från 11 % till 6 % bland kvinnorna och från 43 % till 14 %
bland männen i åldern 65 - 74 år.
Utvecklingen under 80-talet visar på fortsatt minskad
sysselsättning inom jord- och skogsbruk medan industrin
som gick ned något under 60- och 70-talet legat stilla.
Tj änstesektorn som expanderade kraftigt under 60- och 70talen har haft en lägre ökningstakt under 80-talet.
Arbetskraften omfattar personer som är antingen
sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa.
Ej i arbetskraften är personer som varken är förvärvsarbetande
eller arbetslösa.
Sysselsatta/förvärvsarbetande är personer som utfört förvärvsarbete eller varit tillfälligt frånvarande från ett arbete.
Arbetslösa ärpersoner som varit helt utan förvärvsarbete och sökt
arbete.
Tillfälligt frånvarande är personer som varit frånvarande pga
semester, sjukdom, ledighet för vård av barn, studier, värnpliktstjänstgöring m m. Här räknas endast frånvaro minst en vecka.
Relativa arbetskraftstalet anger andel (%) av befolkningen
i arbetskraften.
Relativa arbetslöshetstalet anger andelen (%) arbetslösa
i arbetskraften.
Relativa frånvarotalet anger andelen (%) tillfälligt frånvarande
bland de förvärvsarbetande.
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Andel (%) av befolkningen i olika grupper

Befolkningen 20 - 64 år i och utanför
arbetskraften 1989

39

Källa: AKU

Kvinnor i åldern 20 - 64 år efter
sysselsättningsstatus 1970 - 1989
Kvinnor 1989: 2420000

1989 var 85 % av kvinnorna i arbetskraften, 49,3 % hade
heltidssysselsättning och 34,6 % deltidssysselsättning. 1,1
% var arbetslösa. Det är framförallt andelen heltidssysselsatta som har ökat under 80-talet. Andelen med lång deltid
20 - 34 timmar som ökade kraftigt på 70-talet har endast
ökat något på 80-talet och utgjorde 1989 30,9 %. Andelen
deltidssysselsatta kvinnor totalt har dock under 80-talet
legat relativt konstant genom att andelen med kort deltid
1 - 19 timmar minskat
Källa: AKU
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Män i åldern 20 - 64 år efter
sysselsättningsstatus 1970 - 1989
Män 1989: 2486000

Andelen män i arbetskraften är mycket stabil och utgjorde
1989 90,4 %. Andelen heltidsarbetande som sjönk i slutet
på 70-talet och början av 80-talet har under senare delen av
80-talet stabiliserats och var 1989 83,8 %. Av männen
arbetar 5,5 % deltid. De flesta av dessa är äldre.
Källa: AKU
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Relativa arbetskraftstal för kvinnor
i olika åldrar 1970 - 1989
Andel (%) av kvinnor som ingår i arbetskraften

Arbetskraftstalen för kvinnorhar fortsatt att stigaunder 80talet, dock långsammare än under 70-talet. För de yngsta,
1 6 - 2 4 år har arbetskraftstalen sjunkit under 80-talet men
de visar i slutet av decenniet en stigande tendens. 1989 var
51,3 resp 82,0 av 16 - 19 åringarna och 20 - 24 åringarna
i arbetskraften.
Källa: AKU
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Relativa arbetskraftstal för män
i olika åldrar 1970 - 1989
Andel (%) av män som ingår i arbetskraften

Arbetskraftstalen för män 55 - 64 år sjönk under 70-talet,
har fortsatt att sjunka under 80-talet och var 1989 74,8 %.
För 16 - 19 år sjönk arbetskraftstalet kraftigt i början av
80-talet men visar nu en stigande tendens. 1989 var 48 % i
arbetskraften.

Källa: AKU
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De 30 största yrkena i storleksordning 1985
"kvinnoyrken" på toppen, men...
Kommentar
sid 46

Källa: FoB
44

...bilden blir annorlunda om yrken rangordnas efter
genomsnittlig månadslön - fallande skala-"kvinnoyrken"
ramlar i botten!
Mera om
löner och
inkomst
sid 52-64

Källa: FoB samt Kvinnors och mäns löner. SCB
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Kommentar till de 30 vanligaste yrkena
Bland de 30 största yrkena märks några förändringar mellan 1980 och 1985. Ett antal vårdyrken, alla starkt kvinno
dominerade, har blivit vanligare. Samtidigt har ett antal
tekniskt inriktade yrken blivit mindre vanliga Dessa yrken
är alla starkt mansdominerade.
Några förändringar mellan 1980 och 1985

1980 fanns 67 % av alla kvinnor som förvärvsarbetade
bland de 30 vanligaste yrkena. 1985 var motsvarande siffra
58 %. För männens del var det 54 % 1980 och 40 % 1985.
Den tudelade arbetsmarknaden
Om man ser till hela arbetsmarknaden är den lika tudelad
som bland de 30 vanligaste yrkena.
42 % av alla kvinnor som förvärvsarbetade 1985 fanns i
yrken med minst 90 % kvinnor. Exempel på dessa yrken är
vårdyrken och allmänt kontorsarbete. 45 % av alla män
arbetade på motsvarande sätt i yrken med minst 90 % män.
Yrkena är till största delen av olika tekniska slag.
Endast 7 % av kvinnorna och 6 % av manen arbetade i
jämställda (40 - 60 %) yrken. Dessa är exempelvis lärare i
övningsämnen och i teoretiska ämnen. Inga större skillnader mot 1980 märks.
Källa: FoB 80, FoB 85
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Anställda i 1000-tal 1989 i åldern 1 6 - 6 4 år efter
sektor och näringsgren
Antal och procentuell fördelning

Källa: AKU
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Arbetstider 1989 för personer ingående i olika
typer av hushåll

Källa: AKU

Under 80-talet har medelarbetstiden ökat med drygt en
timme för alla utom för sammanboende kvinnor utan barn
under 7 år som ökat sin medelarbetstid med nästan tre
timmar.
Förvärvsarbetande kvinnor och män med barn
under 17 år 1989
Andel (%) som varit i arbeie med uppdelning på
deltid/heltid

Källa: AKU
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Relativa frånvarotal 1989 för sysselsatta
Källa: AKU

Frånvaroorsaker 1989
Andel (%) frånvarande hela veckan bland sysselsatta
i åldern 20-64 år
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Anställdas anknytning till arbetsmarknaden
1989
Andel (%) i olika åldersgrupper

Fast anställda = personer med tillsvidareanställning
Tidsbegränsat anställda = personer med vikariat,
beredskaps-, ungdomslag- respektive ungdomsplatsellersäsongsarbete, inskolningsplats, provanställning,
praktiktjänstgöring och objekt-/'projektanställning sam t
övriga former av tillfälligt arbete

Anknytning till arbetsmarknaden har bara undersökts i
AKU sedan 1987.
Kvinnor i alla åldrar har tidsbegränsade anställningar i
högre utsträckning än män. En förskjutning mot fast anställning kan dock märkas förbåde kvinnor och män mellan
1987 och 1989.
Källa: AKU
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Egna företagare 16 - 64 år efter näringsgren
1989
Antal och procentuell fördelning

Källa: AKU
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Lön
Löneutvecklingen

1973 - 1989 i 1989 års priser
Källa: SCBs lönestatistik
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Industriarbetare

Industritjänstemän

Statsanställda

Primärkommunalt
anställda

Landstingsanställda

Utfallet av 1988 och
1989 års avtal ingår
inte i de redovisade
uppgifterna för primärkommunalt anställda
och landstingsanställda. Uppgifterna bör
därför inte jämföras
med övriga gruppers
lön dessa år.

Kvinnornas lön i procent av männens.
Heltidsanställda

Källa: SCBs lönestatistik

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat
under hela 70-talct ända fram till mitten av 80-talet, då
minskningen avstannade. Under senare delen av 80-talet
har löneskillnaderna mellan kvinnor och män åter ökat för
vissa grupper.
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Arbetsinkomst
Arbetsinkomst för anställda omfattar lön (er), sjuk- och
föräldrapenning s amt dagpenning vid utbildning och tj ans tgöring inom totalförsvaret.
Genomsnittlig arbetsinkomst 1980 och 1987 i 1987
års priser
Efter arbetstid för inkomsttagare i åldern 20 - 64 år

Källa: Inkomstfördelningsundersökningen
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Arbetsinkomst 1980 - 1987 för helårs- och
heltidsanställda 20 - 64 år i 1987 års priser

Genomsnittlig arbetsinkomst 1980 och 1987
i 1987 års priser

Källa: Inkomstfördelningsundersökningen
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Sammanräknad inkomst
Lön utgår för ett visst arbete - antingen som timlön eller
som månadslön. Inkomst är ett vidare begrepp. Sammanräknad inkomst är summan av de sex inkomstslagen: inkomst av tj änst, kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet och rörelse.
Sammanräknad inkomst 1988
Inkomsttagare i olika inkomstklasser

Källa: Totalräknad inkomststatistik

1988 hade 58 188 kvinnor och335 556 män sammanräknade inkomster över 200 000 kronor.
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Sammanräknad inkomst 1980 och 1988
i 1988 års priser
Medelinkomst i olika åldrar

Källa: Totalräknad inkomststatistik

Genomsnittlig sammanräknad inkomst för kvinnor har i
1988 års priser ökat från 70 900 kronor 1980 till 80 600
kronor 1988 d v s med 13,7%. För männen är motsvarande
siffror 113 100 respektive 122 600 kronor, en ökning med
8,4 %.
1980 uppgick kvinnors sammanräknade inkomst inkomst
till 63 % av männens, medan den 1988 stigit till 66 %.
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Skatt
Skattens andel (%) av sammanräknad inkomst i
olika inkomstklasser

Källa: Totalräknad inkomststatistik

På inkomster över 100 000 kronor betalar män lägre skatt
än kvinnor. Totalt betalar män högre andel (%) i skatt än
kvinnor eftersom män har högre inkomster än kvinnor.
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Disponibel inkomst
Disponibel inkomst är summan av alla inkomster och
positiva transfereringar (t ex barn-, social- och bostadsbidrag) minus slutlig skatt.
Disponibel inkomst 1987
Medelinkomst för olika familjetyper i åldern 20 - 64 år

Källa: Inkomstfördelningsundersökningen
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Pension
Personer mod intjänad pensionspoäng

Källa: Riksförsäkringsverket

Pensionspoäng beräknas från den pensionsgrundande inkomsten. Den är den del av arbetsinkomsten, som överstiger ett basbelopp och är maximerad till 6,5 basbelopp.
Den intj anade pensionspoängen under de yrkesverksamma åren ger utslag efter pensioneringen.
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Pensionens storlek för personer 65 år och äldre
efter typ av pensionsförmån

Avdrag för pensionsförsäkring i 1987 års priser

Källa: Inkomstfördelningsundersökningen
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Förmögenhet
1980 var förmögenheter över 200000 kronor beskattningsbara, 1988 över 400000 kronor.
Antal hushåll med beskattningsbar
förmögenhet

Källa: Totalräknad inkomst- och förmögenhetsstatistik

För samtaxerade kvinnor och män kan förmögenheten inte
redovisas med uppdelning på kön.
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Socialbidrag
Familjer med socialbidrag efter familjetyp.
Antal familjer samt per 1000 familjer i befolkningen

Källa: Socialtjänststatistik

38% av socialbidragstagarna 1988 var ensamstående män
utan barn. Drygt var tredje ensamstående kvinna med barn
fick socialbidrag 1988 mot omkring var sjunde ensamstående man med barn.
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Utgifter
Vissa större skillnader i utgifter 1985 mellan
ensamstående kvinnor och män 25 - 44 år
Genomsnitt i kronor per hushåll

Källa: Lika-Olika,
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Rapport 1989/90:6. Konsumentverket

Fritid
Daglig användning av massmedier
Avser en genomsnittlig dag 1980 och 1989
Andel (%) i åldern 9 - 79 år

1) avser 1985

Att läsa tidningar, lyssna påradio samt att titta påTV är våra
överlägset vanligaste fritidssysselsättningar. Totaltlägger
vi ner knappt 6 timmar dagligen av vår tid till massmedier.
Kvinnorna och männen lägger ner lika mycket tid om vi ser
till hela befolkningen.
Trots att utbudet av massmedier ökat starkt under 1980talet har vi inte ökat vår konsumtion av dessa nämnvärt.
Skillnaden är oftast större mellan olika åldersgrupper
och mellan människor med olika utbildningsnivå än
mellan könen.
Källa: Mediebarometern 1989, Sveriges Radio
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Andel (%) av alla 16 - 74 åringar som idrottade
eller motionerade regelbundet under 1980-talet

Andel (%) av alla barn och ungdomar i åldern
7 - 15 år som idrottade regelbundet efter
skoltiden under 1980-talet

Källa: SCB (1989)
Idrott och motion i Sverige
(-en statistisk beskrivning)

Antal individer som deltagit i vissa
riksomfattande idrottsevenemang 1980 - 88

Deltagarsiffrorna i de större tävlingarna för motionärer
återspeglar allmänhetens växande intresse för motion. Kvinnornas inslag i dessa tävlingar tycks ha ökat under 80-talet
66

Tävlings deltagande inom de vanligaste
idrottsgrenarna 1988/89
Antal tävlingsaktiva och andel (%) kvinnor och män

1) Aktiva utövare
Källa: Specialförbunden och Folksams licensregister

Ridsport, gymnastik och simning är de vanligaste idrottsgrenarna bland tävlingsaktiva kvinnor och ishockey bland
män.
Golf är den idrottsgren som ökat förhållandevis mest
under 1980-talet.
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Kriminalitet
Oro för våld och faktiskt våld
Andel (%) i olika åldersgrupper
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Källa: ULF

Polisanmälda misshandelsbrott
1981 - 1988
efter offrets kön, plats för brottet samt relation mellan
offer och gärningsman
Misshandel utomhus mot...
...kvinnor
...män

Misshandel inomhus mot...
...kvinnor
...män

Källa: Kriminalstatistik
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Lagförda för brott

Källa: Kriminalstatistik

Antaletlagfördapersonerharminskatunder80-talet - från
192 148 personer 1983 till 162 849 år 1988. Kvinnors låga
andel i brottets värld är relativt konstant.
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Lagförda för brott mot brottsbalken

Källa: Kriminalstatistik

Av dem som lagfors för snatteri är 4 av 10 kvinnor.
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Vem har makten ?
Valdeltagande vid riksdagsvalen 1982, 1985, 1988
Andel (%) inom olika åldersgrupper

Valdeltagandet har sjunkit under 80-talet från drygt 90 %
1982 till 85% 1988. Bland förstagångsväljarnahardetskett
en dramatisk sänkning av valdeltagandet från omkring 88
% till omkring 75 %. Kvinnor över 50 år har ett stabilt valdeltagande över 90 %, kvinnor mellan 40^19 år har det
högsta valdeltagandet med 93 %
Källa: SCB Allmänna valen respektive år
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Riksdagens sammansättning

1919 - 1989

Riksdagen sammansättning efter valen
1982 och 1988

Källa: Sveriges riksdag 1982/83 och 1988/89
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Ledamöter i riksdagens utskott 1983 och 1989

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

Andelen kvinnor i riksdagens utskott har ökat under hela
80-talet från totalt 26 % 1983 till 35 % 1989. Antalet
kvinliga ordföranden i utskotten har däremot inte ökat.
Av 16 utskott har 3 kvinnliga ordföranden 1989.
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Kommittéernas sammansättning 1983 och 1990

Källa: Kommittéberättelsen 1983, 1990

Antalet kommittéer har minskatkraftigt under 80-taletoch
antalet sysselsatta personer inom kommittéväsendet har
halverats. Parallell t har andelen kvinnor i kommittéväsendet ökat från 16 % i början av 80-talet till 24 % i slutet av
80-talet. Ökningen finns främst bland sakkunniga och
sekreterare. Andelen kvinnor som varit ordföranden i
kommittéer har varit 10 % eller därunder under hela 80-talet.
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Valda till landsting 1982 och 1988 efter parti

Källa: Allmänna valen, del 2 1982 och 1988

Ordinarie ledamöter i landstingnens
förvaltningsutskott
Antal och andel (%) respektive

år

Källa: Landstingsförbundet

Kvinnorna har ökat sin andel i förvaltningsutskotten, som
är landstingens främsta organ.
Av landstingens 23 ordföranden 1989 är 2 kvinnor d.v.s.
9%.
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Valda till kommunfullmäktige 1982 och 1988
efter parti

Källa: Allmänna valen del 2 1982. 1988
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Ordinarie ledamöter i vissa kommunala organ
1 jan 1989

Källa: Kommunalt förtroendevalda 1981och 1989, parti och kön,
nämndorganisation, lokala organ. Svenska kommunförbundet
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Medlemmar och förtroendevalda i fackliga
organisationer

Källa: Respektive organisation
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Vissa större förbund och samarbetsgrupper

Källa: Respektive organisation
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