
Anförande på seminariet ”Jämställdhet i familj och arbete – hur 

påverkar könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i hemmet 

jämlikheten” Nordens Hus, Färöarna den 27 maj 2014.  

God morgon! 

Jag är mycket glad att få möjlighet att medverka på detta seminarium 

som behandlar mycket viktiga och centrala frågor, som står högt på 

den politiska agendan i Sverige. 

I Sverige är siffran 3,6 miljoner kronor vid det här laget väl inarbetad i 

det offentliga samtalet om jämställda löner – det är så mycket 

mindre en kvinna tjänar i jämförelse med en man, över ett 40-årigt 

arbetsliv i Sverige idag.1     

En annan siffra som ofta nämns är den tid som kvinnor arbetar 

obetalt jämfört med män. 47 minuter mer obetalt arbete per dag en 

genomsnittsdag låter obetydligt, men över ett år blir det 7 

arbetsveckor och över ett arbetsliv motsvarar det 6 år. 6 år mer som 

kvinnor ägnar sig åt obetalt hem- och omsorgsarbete jämfört med 

män. Det får stora konsekvenser för möjligheten att utvecklas och 

göra karriär för kvinnor. Motsvarande fördel på arbetsmarknaden 

innebär det för de män som har detta stöd hemifrån. 

                                                                 
1
 Om alla – både kvinnor och män – jobbade heltid skulle kvinnor tjäna i genomsnitt 14,1 procent mindre än 

män. Beräknat på en medellön motsvarar det en inkomstskil lnad före skatt på 4 400 kronor per månad, 52 800 

kronor per år och 2,1 miljoner kronor över ett 40-årigt arbetsliv. I verkligheten arbetar var tionde man och var 
tredje kvinna deltid. Det ökar den faktiska inkomskillnaden til l  närmare 25 procent. Beräknat på en medellön 
och adderat över ett 40-årigt arbetsliv motsvarar det en inkomstskillnad på drygt 3,6 miljoner kronor. Så 

mycket mindre tjänar, i  verkligheten, en genomsnittlig svensk kvinna än en genomsnittlig svensk man över ett 
arbetsliv. 



Den könsuppdelade arbetsmarknaden är dock den viktigaste 

förklaringen till de ojämnställda lönerna och den ekonomiska 

ojämställdheten. Grunden läggs redan i skolan. Från gymnasiet och 

uppåt är utbildningsvalen starkt könsbundna.  

Jämställdhet bidrar till ekonomisk tillväxt genom att människors 

kompetens och skaparkraft tillvaratas och främjas. Om kvinnor 

arbetade i lika hög grad som män och till samma lön skulle ökningen 

av BNP-nivån bli betydande. De ojämställda lönerna bidrar till att 

upprätthålla arbetsfördelningen i hushållen, men också 

arbetsfördelningen på marknaden.  

Genom att kvinnor får sämre utbyte av lönearbete än män påverkas 

deras arbetsutbud negativt. Detta kan bidra till att kvinnor har såväl 

lägre arbetskraftsdeltagande som en högre andel deltidsarbetande 

än män. Om lönegapet mellan könen minskade skulle kvinnors 

arbetsutbud öka samtidigt som fördelningen av det obetalda arbetet 

sannolikt skulle bli mer jämställt.  

Ojämställda villkor och löner i arbetslivet hindrar även t.ex. unga män 

från att välja kvinnodominerade yrken inom vård- och omsorg. Även 

om man har ett starkt intresse för omvårdnadsyrket blir tröskeln 

väldigt hög om alternativet är att arbeta inom ett tekniskt yrke där 

löneläget är avsevärt högre och arbetsvillkoren påtagligt bättre. Här 

finns ett viktigt arbete att göra för främst arbetsmarknadens parter, 

men även offentliga arbetsgivare har ett stort ansvar. 



Om man titta på lönestatistiken de senaste åren kan man se att 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, om än väldigt 

långsamt. Det finns flera strategiska områden att arbeta med för 

att påskynda utvecklingen. Ett viktigt sådant ansvar finns hos oss 

offentliga arbetsgivare i stat, kommun och landsting. Det finns 

goda exempel på offentliga arbetsgivare där man arbetar för goda 

och jämställda villkor och möjlighet till önskad arbetstid.2    

Regeringen har under de senaste två mandatperioderna vidtagit 

en rad åtgärder som bidrar till en fortsatt utveckling mot minskade 

löneskillnader och ett jämställt arbetsliv.  

Regeringen tillsatte 2011 en delegation för jämställdhet i 

arbetslivet (den s.k. JA-delegationen). Delegationen ska utreda 

kvinnors och mäns olika villkor och lämna förslag på insatser som 

kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan 

kvinnor och män. Delegationen ska även bjuda in till debatt och 

sprida information. I oktober 2014 överlämnar JA-delegationen 

slutbetänkande med förslag till regeringen.  

Regeringen har skärpt skyddet mot diskriminering i arbetslivet och 

gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att utöka tillsyns- 

och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt 

diskrimineringslagen.  

                                                                 
2
 Enligt SKL ökade antalet heltidsanställningar mellan 2000 och 2010 med totalt 50 000 i kommuner och 

landsting (33 000 i kommunerna och 17 000 i landstingen). Ökningen har fortsatt och i slutet av 2010 låg 
andelen heltidsanställda i  kommunerna på 71 procent och i lands tingen på 82 procent.  



Arbetsmiljöverket har både ett uppdrag att se över kvinnors 

arbetsmiljö generellt och hade tidigare ett särskilt uppdrag att 

främja jämställdhet och motverka hot och våld i arbetslivet. 

Regeringen har infört en jämställdhetsbonus för att förbättra 

förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap och jämställt 

deltagande i arbetslivet. 2012 förenklades och förtydligades 

bonusen.  

Nyligen genomförde Försäkringskassan en undersökning som 

visade att det inte går att fastställa något samband mellan 

bonusen och dess påverkan på föräldrarnas uttag av 

föräldrapenning. Dock var det en övervägande majoritet av de 

tillfrågade anser att föräldrapenningen bör delas mer lika och 

tycker att principen med en jämställdhetsbonus är positiv. 

Jobbskattevdraget ökar incitamenten till arbete (genom minskade 

marginaleffekter) särskilt för kvinnor. Förutsättningarna för en mer 

jämställd arbetsfördelning stärkts därmed. Jobbskatteavdraget 

beräknas på lång sikt öka antalet arbetade timmar för kvinnor med 

2,9 procent och med 1,8 procent för män. 

Jobbskatteavdraget gör det även mer lönsamt för föräldrarna att 

fördela föräldraledigheten mellan sig. Genom att 

jobbskatteavdraget relativt sett är högre vid låga arbetsinkomster 

får två makar som arbetar halva året var en jämnare fördelning av 



inkomsterna, och därmed en lägre genomsnittlig skatt. De får 

därför behålla mer av arbetsinkomsten än om en är helt 

föräldraledig och en jobbar hela året. 

RUT-avdraget för hushållsnära tjänster i form av städhjälp och 

barnpassning, gynnar kvinnors arbetsutbud. Avdraget gör det 

billigare att omfördela tid från hushållsarbete till marknadsarbete 

och skapar flera arbetstillfällen i en kvinnodominerad bransch. Det 

är oftast kvinnor som har funnit en anställning till följd av 

avdraget, inte sällan kvinnor som tidigare varit arbetslösa och som 

genom avdraget nu får in en fot på arbetsmarknaden. Eftersom 

större delen av oavlönat hushållsarbete utförs av kvinnor så kan 

RUT-avdrag betyda att kvinnor nu i stället väljer att gå upp i 

arbetstid. 

Regeringen har under senare år gjort stora insatser för att främja 

jämställdhet i skolan. En rad uppdrag har lämnats till Skolverket 

och två delegationer har särskilt arbetat med jämställdhet i skolan 

respektive högskolan. 

På min arbetsplats, Regeringskansliet, arbetar vi kontinuerligt med 

olika arbetsgivarfrågor såsom jämställdhet, mångfald och 

tillgänglighet.  

Regeringskansliet ska vara en arbetsplats som bejakar olikheter, 

passar både kvinnor och män, där kompetensen tas tillvara och 



där målet är en i huvudsak jämn könsfördelning på samtliga 

befattningsnivåer. Både chefer och medarbetare ska vara delaktiga 

i arbetet med att skapa denna arbetsplats. Andelen kvinnliga 

chefer i Regeringskansliet har ökat från 41,8 procent 2007 till 45,5 

procent 2013.  

I juni 2013 beslutades om en ”Plan för lika rättigheter och 

möjligheter i Regeringskansliet 2013-2015”. Regeringskansliet har 

valt att i denna plan innefatta en jämställdhetsplan, en 

mångfaldsplan och en tillgänglighetsplan. I planen beskrivs 

Regeringskansliets aktiva åtgärder och förhållningssätt för att 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion, annan trosuppfattning samt funktionshinder. 

I planen finns mål och åtgärder för till exempel att 

arbetsförhållanden och arbetsmiljö ska lämpa sig för alla 

medarbetare, att förvärvsarbete och föräldraskap ska gå att 

förena, att information och lokaler ska vara tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning. 

Ansvaret för att genomföra planen delas mellan departementen 

och Regeringskansliets arbetsgivar- och kompetensenhet.  

Planen har tagits fram i samverkan med de lokala fackliga 

organisationerna samt huvudskyddsombudet. 



I Nordiska ministerrådet arbetar vi just nu med att ta fram en ny 

handlingsplan för det nordiska jämställdhetssamarbetet för de 

kommande fyra åren och den visar på en fortsatt hög ambition för 

jämställdhetsområdet. Som samordningsminister stödjer jag 

arbetet med jämställdhetsintegrering som innebär att alla sektorer 

ska arbeta med jämställdhet inom sina sektorer. 

Tack för er uppmärksamhet. 

 

 

 


