
 Fördelning av tid och inkomst 

 Fabian Wallen, Tino Sanandaji Mars 2010
 
 
 

 
 



Fördelning av tid och inkomst 
 

Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010 



Tino Sanandaji är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har en 
Masterexamen i nationalekonomi från University of Chicago, där han doktorerar i Public 
Policy. Han är chefekonom för tankesmedjan Captus.  
 
tino@uchicago.edu 
 
Fabian Wallen har en fil mag i nationalekonomi från Stockholms Universitet och har tidigare 
undervisat på Stockholms Universitet samt arbetat som nationalekonom på Industriförbundet 
och Svenskt Näringsliv. Han är fellow på European Enterprise Institute och Captus. För 
närvarande arbetar han som frilansande konsult i Kalifornien. 
 
fabian.wallen@spray.se 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning
 
1. Inledning ................................................................................................................................. 4 
 
2. Sammanfattning ..................................................................................................................... 5 
 
3. Metod ..................................................................................................................................... 6 
 
4. Aggregerade skillnader för hela befolkningen ....................................................................... 9 
 
5. Könsskillnader i tidsanvändning  ......................................................................................... 12 
 
6. Fördelning av tid och inkomst efter hushållsinkomst .......................................................... 15 
 
7. Fördelning av full inkomst, ett räkneexempel ...................................................................... 20 
 
8. Fördelning i olika yrkesgrupper i Sverige  ........................................................................... 24 
 
9. Jämförelse mellan yrkesaktiva män och kvinnor ................................................................. 26 
 
10. Tidsanvändning för arbetslösa respektive, sysselsatta ....................................................... 29 
 
11. Avslutning .......................................................................................................................... 32 
 
Appendix .................................................................................................................................. 35 
 
Referenser ................................................................................................................................. 37



 

 1. Inledning 
 
När ojämlikhet i ett samhälle diskuteras tenderar fokus att ligga nästan uteslutande på 
fördelning av inkomster, och i vissa fall förmögenhet. Vi får en annan intressant - och kanske 
mer komplett - bild om vi samtidigt försöker ta hänsyn till fördelningen av tid. För det första 
hjälper tidsfördelning oss att bättre förstå varför inkomstfördelningen ser ut som den gör. En 
av de viktigaste orsakerna till inkomstojämlikhet i Sverige utgörs av skillnader i antal 
arbetade timmar.  
 
Ett annat, viktigt skäl att titta på tidsanvändning är att vi genom att kombinera detta med 
inkomststatistik erhåller ett mått som tar hänsyn till både inkomst och fritid och som därmed 
ger en mer rättvisande bild av hur fördelningen av det samlade välståndet ser ut i ett land. 
Människor värderar både materiell rikedom och fritid. Ekonomer pratar därför ibland om ”full 
inkomst”, vilket inkluderar det implicita värdet av fritiden.  
 
Hur tidsfördelningen ser ut i samhället och hur det hänger samman med inkomstfördelningen 
är således centralt för ekonomisk politik, och för tolkningen av graden av orättvisa. Är det så 
att vissa grupper har mindre inkomster och samtidigt arbetar fler timmar, medan andra är 
rikare trots att de sliter mindre, som till exempel är fallet med bönder jämfört med godsägare i 
traditionella ekonomier? Eller är det tvärtom så att de som tenderar att ha högst inkomster 
samtidigt har mindre fritid, medan de med lägre inkomster har mer tid att lägga på hemarbete, 
vila och nöjen? Det är exempelvis inte svårt att föreställa sig att en heltidsarbetande person 
har mindre fritid än en förtidspensionär, men kan det även vara så att en låginkomsttagare har 
avsevärt mer fritid än en höginkomsttagare?  
 
Svaren på dessa frågor ger oss en mer korrekt bild av graden av rättvisa i samhället, samtidigt 
som analysen bidrar till att bestämma vad som är den bästa politiken för att minska 
inkomstskillnaderna. Eftersom våra resultat tyder på att antalet arbetade timmar är en 
huvudförklaring till de rådande inkomstskillnaderna finns det starka argument för att ökad 
jämlikhet effektivast nås genom ökad sysselsättning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2. Sammanfattning 
 

• Tvärtemot vad som antas i t.ex. klassisk socialistisk teori arbetar i dagens Sverige de 
lågavlönade minst, och de högavlönade mest. I motsats till vad som är fallet avseende 
monetär köpkraft har de med högst inkomster avsevärt mindre fritid än de med lägre 
inkomster. Den fjärdedel svenskar med högst inkomster arbetar 64% fler timmar än 
den fjärdedel med lägst inkomster. 

 
• De ekonomiska ojämlikheterna i Sverige är till stor del orsakade av ojämlikhet i 

arbetade timmar. Om gruppen med lägst inkomster skulle arbeta lika mycket som 
höginkomsttagare skulle mellan 20-25% av klyftan mellan låg och höginkomsttagare 
samt 70% av skillnaderna mellan låg och medelinkomsttagare försvinna. 

 
• I Sverige arbetar småföretagare samt chefer flest timmar. Egenföretagare arbetar lika 

många timmar som en typisk heltidsanställd som aldrig skulle ta semester. Chefer 
arbetar ca 20% mer än genomsnittet för anställda. Det finns generellt ett starkt positivt 
samband mellan utbildningsnivå och antal arbetade timmar, vilket framförallt beror på 
större arbetsmarknadsdeltagande bland högutbildade.  

 
• Kvinnliga chefer arbetar avsevärt mindre yrkestimmar än manliga chefer, och 

kvinnliga egenföretagare arbetar mindre än manliga egenföretagare. Vidare arbetar 
heltidsanställda män fler timmar än heltidsanställda kvinnor. I syfte att främja 
kvinnors karriär kan det därför vara viktigt att stimulera arbetsutbudet och öka 
genomsnittligt arbetade timmar för redan yrkesaktiva kvinnor. 

 
• De arbetslösa har avsevärt mer fritid än de som är sysselsatta. Arbetslösa sover nästan 

en timme längre per dag än de med jobb. Merparten av sökaktiviteter efter nya jobb 
går ut på att vänta på att ett lämpligt arbete dyker upp, snarare än aktivt sökande efter 
jobb. Studenter lägger färre timmar på studier plus arbete jämfört med anställda, och 
har i genomsnitt mer fritid.  

 
• Även om svenska höginkomsttagare arbetar mer än låginkomsttagare finns det 

utrymme att öka arbetsutbudet även för denna produktiva grupp, exempelvis med 
hjälp av lägre marginalskatter. Internationella jämförelser visar att höginkomsttagare i 
Sverige arbetar färre timmar än i ett flertal andra europeiska länder.  

 
• Amerikaner arbetar avsevärt fler timmar per år än svenskar. Knappt hälften av 

skillnaden motsvaras emellertid av att svenskar har mer fritid, medan en större del 
reflekterar att amerikaner använder mindre tid till arbete inom hemmet. Högre 
skattekilar inom tjänstesektorn har föreslagits som en förklaring till detta. Svenskar 
arbetar dock fler timmar än genomsnittet för europeiska länder.  

 
• Män och kvinnor har i såväl Sverige som USA ungefär lika mycket fritid. I båda 

länderna arbetar män mer på marknaden, medan kvinnor arbetar mer inom hemmet. 
Sverige har den minst specialiserade arbetsfördelningen, följt av USA, medan Europa i 
genomsnitt uppvisar större könsspecialisering, dvs. att störst andel av arbetet i 
marknaden görs av män och störst andel av hemarbetet av kvinnor. Kulturella 
skillnader är säkerligen viktiga, även skillnader i till exempel sam- och särbeskattning 
kan vara bidragande förklaringar.  



 

 3. Metod 
 
Förutom att jämföra fördelningen av tid mellan olika inkomstgrupper inom ett land kan det 
vara intressant att jämföra likartade länder, både i genomsnittlig tidfördelning och i relationen 
mellan tidfördelning och inkomstfördelning. Jämförelsen här kommer att göras mellan 
Sverige, USA och Europa, baserat på data från Statistiska Centralbyråns 
tidsanvändningsundersökning från 2000/2001, Harmonised European Time Use Surveys 
(HETUS) samt den likartade American Time Use Survey (från 2005). 
 
Tidsanvändningsundersökningar bygger på tidsdagböcker, vilket i korthet innebär att ett 
representativt urval av befolkningen för anteckningar över sina aktiviteter under dygnet under 
en period. Metoden anses vara ett av de mest pålitliga sätt som finns för att mäta arbetade 
timmar i ett land och är den enda metod som även mäter fritid. De olika datakällorna har 
anpassats till varandra så mycket som är möjligt. I rapportens appendix finns en mer 
detaljerad genomgång av bearbetningen av datamaterialet.  
 
Läsaren bör notera att sifforna som anges gäller en ”genomsnittlig” dag, vilket bör tolkas som 
ett genomsnitt av alla dagar under hela året. Få, om ens någon, lägger exakt två minuter per 
dag på att klippa sin hunds hår. Men om genomsnittet är en timme per månad kommer siffran 
att redovisas som två minuter per genomsnittlig dag. Det kan vara svårt att tänka i termer av 
timmar per dag över en hel befolkningsgrupp över hela året, men detta mått är värdefullt just 
vid jämförelser. Som ett exempel motsvarar fem veckors semester för en heltidsarbetande 
drygt 0,5 timmar per dag över hela året. Vi kommer längre fram att se att svenska 
egenföretagare arbetar 13% mer, eller 0,65 fler timmar per dag, än heltidsanställda. En 
tolkning är därför att en egenföretagare arbetar lika mycket som en heltidsanställd som aldrig 
tar semester, eller som en heltidsanställd som arbetar en nio timmars arbetsdag. 
 
Det mått över aggregerade timmar som vi använder oss av bygger som tidigare påpekats på ett 
vägt genomsnitt för alla individer (i t.ex. gruppen 20-74 år) över hela året. Självklart ska det 
inte tolkas som en uppdelning över hur en ”vanlig” person spenderar sin tid över dagen. När 
vi ser att svenskar studerar 0,28 timmar per dag (17 minuter per dag) så har detta sin grund i 
att några få procent av befolkningen studerar många timmar per dag, medan de flesta studerar 
noll timmar. Dessa aggregerade siffror har dock förutom enkelheten i representation fördelen 
att kunna ge oss en samlad bild över samhällsekonomin.  
 
Det samlade arbetsutbudet i Sverige var således ca 7,3 miljarder timmar år 2000. Siffran 
ligger trots olika metodik – och trots att det även inkluderar till exempel en del svartarbete – 
mycket nära det mått över arbetade timmar som SCB redovisar i 
arbetskraftsundersökningarna samt nationalräkenskaperna (dessa undersökningar görs varje 
år, men frågar enbart om arbetstid och alltså inte om fördelningen av annan tid).1 På samma 
sätt utfördes 58,3% av marknadsarbetet av män enligt arbetskraftsundersökningen 2000, 
jämfört med 59,2% enligt tidsanvändningsundersökningen. Det finns skäl att tro att siffrorna 
är pålitliga, i varje fall jämfört med andra liknande mått på arbetsutbud.  
 
Det är viktigt alltigenom texten att minnas att siffrorna gäller 2000/2001. Före det att nästa 
stora tidsanvändarundersökning görs är det omöjligt att veta om stora förändringar har skett 

                                                 
1 Enligt Arbetskraftsundersökningen uppgick antal arbetade timmar till 6,8 miljarder timmar 2000. Enligt 
Nationalräkenskaperna uppgick antalet arbetade timmar samma år till 7,1 miljarder. 
 



 

för fördelningen av arbetade timmar. Vi kan dock från den årliga arbetskraftsundersökningen 
få en indikation att stora förändringar inte är troliga. Mellan år 2000 och 2008 ökade antalet 
arbetade timmar enligt arbetskraftsundersökningarna med endast 1.6% per invånare, medan 
fördelningen mellan män och kvinnor ändrades med endast 1.2 procentenheter.  
 
 
Uppdelning av aktiviteter 
 
Vidare gäller att alla uppdelningar av tidsanvändning innehåller gråzoner. Att arbeta i en 
organisation för ekonomisk ersättning definieras som marknadsarbete. Detta inkluderar att 
jobba hel- eller deltid på privata företag, i den offentliga sektorn eller i eget företag. 
Oavlönade aktiviteter i hushållet, så som matlagning och städning eller att plocka upp barnen 
från dagis, definieras som hemarbete. Tid som går till nöjen och fritid, så som TV-tittande, 
socialt umgänge eller idrott, är fritidsaktiviteter. Skillnaden mellan hemarbete och 
marknadsarbete är graden av organisation samt kontraktsform. Givetvis brukar aktiviteterna i 
sig skilja sig åt, men även samma aktivitet (t.ex. städning) är hemarbete om det utförs 
oavlönat eller indirekt avlönat i hemmet, men marknadsarbete om det utförs av ett vårdbiträde 
på ett ålderdomshem. Distinktionen mellan hemarbete och fritid borde när det är oklart i 
princip bygga på syftet i vilket aktiviteten utförs. Om en person lagar bilen för att han/hon 
tycker om det är aktiviteten fritid, medan någon som lagar sin bil för att spara pengar deltar i 
hemarbete. I det senare fallet skulle personen i princip inte vilja lägga tid på aktiviteten, men 
gör det i syfte att få en fungerande bil, snarare än att roa sig.  
 
Många aktiviteter kan givetvis falla mellan dessa stolar. Är tid som läggs på matlagning en 
fritidsaktivitet eller hemarbete? Svaret är troligen olika för olika personer och olika tillfällen. 
Det finns även gradskillnader. De flesta skulle inte lägga tid på städning av hemmet om de 
kunde få samma resultat utan arbetsinsats, men många skulle säkert rasta sin hund då och då 
även om de inte var tvungna. Många aktiviteter görs samtidigt som annat, inte minst gäller 
detta för barnpassning. Utan tvekan går fler än 82 minuter per dag till barnen för den 
genomsnittliga gifta mamman i Sverige – och detta avser enbart de minuter som registrerats 
enligt specifika kriterier i den så kallade tidsdagboken.  
  
Trots dessa brister är data från tidsanvändningsstudier mycket intressanta. Siffrorna stämmer 
ofta mycket bra överens med officiell arbetstid från andra källor (i snitt endast ca 5% skillnad 
för 16 undersökta OECD-länder). Framförallt är det så att siffrorna är talande när de jämförs 
över tid och plats, givet det realistiska antagandet att problemen med gränsdragningar är 
likartade i olika länder.  
 
 
Klassificering 
 
Vi ägnar oss åt hundratals olika aktiviteter varje dag. För att kunna få överblickbarhet delas 
tidsanvändningen in i fyra grova kategorier. Två av kategorierna består av arbete. Ofta är det 
arbete på arbetsplatsen som människor tänker på när de använder detta ord, men en mycket 
stor del av arbetet sker inom hemmet. Det är också så att arbetet inom hemmet och på 
marknaden ofta är substitut. En person kan lägga tid på att laga mat, eller arbeta något mer för 
att sedan äta på restaurang. Inköp av städtjänster, barnpassning, underhåll och många andra 
aktiviteter är på samma sätt ersättningsvaror för hemarbete.  
 



 

Hemarbetet har för att få större detaljrikedom delats in i sex relativt klara underkategorier. 
Dessa är ”vård av barn”, ”inköp av varor och tjänster”, ”matlagning och disk”, ”städning, 
tvätt, strykning och övrig vård av textiler”, ”underhåll, trädgård, husdjur och dylikt” samt 
”övriga”, där vård av vuxna inom hushållet ingår.  
 
Den kanske viktigaste, och utan tvekan största kategorin är fritid. Sömn är den största delen 
här. Sedan tillkommer personlig vård, måltider, socialt umgänge, TV, musik, sport etc. 
Människor värderar fritid, precis som de värderar konsumtion. Det är givetvis så att ett relativt 
stort minimum av fritid behövs för att människor överhuvudtaget ska fungera (främst sömn 
och måltider), men även utöver detta är variationen stor i hur stor del av dygnet som är fri.  
 
Den sista kategorin innefattar allt som inte passar in i uppdelningen ovan. Där ingår 
underkategorierna ”studier”, ”resor till arbetsplatsen”, ”andra resor” samt till sist en liten 
restkategori med ”övriga aktiviteter”. 
 

  



 

 4. Aggregerade skillnader för hela befolkningen 
 
Innan vi delar in befolkningen utifrån inkomstnivå och undersöker tidsanvändningen är det 
intressant att få en bild av den samlade tidsanvändningen, samt skillnader mellan Sverige, 
europeiska länder samt USA.2  
 
Tabell 1 Tidsanvändning över året för alla 20-74 år i Sverige, USA, samt Europa3 
 

 
Alla 20-74 

 
Timmar per dygn 

 Skillnad 
Sverige-USA 

Skillnad 
Sverige-
Europa 

 
  Tidsanvändning 

  Sverige 
(2000-01) 

USA 
(2005) 

Europaa

(1998…04b) 
Timmar  
Per år 

Timmar  
per år 

Sömn och fritid 15,55 15,25 16,01 +110 -170
Arbete 3,53 4,14 3,01 -226 +188
Hemarbete 3,11 2,96 3,40 +55 -106
    Umgänge och vård av Barn 0,37 0,49 0,35 . .
    Inköp 0,43 0,51 0,50 . .
    Matlagning, disk 0,89 0,53 0,99 +131 .
    Städ, tvätt dyl. 0,59 0,62 0,78 . -68
   Underhåll, trädgård dyl.  0,55 0,54 0,50 . .
   Övrigt hemarbete  0,27 0,26 0,28 . .
Studier 0,28 0,20 0,22 . .
Övriga resor 1,11 0,96 0,93 +54 +65
Resor till arbete 0,33 0,33 0,34 . .
Övriga aktiviteter 0,10 0,16 0,08 . .

Skillnad Arbete/år (approx)  -230 +190 
              Fritid  +110 -170 
              Hemarbetec   +100 -110 
a) vägt genomsnitt av Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Polen, Ungern, Estland, Lettland, 
Litauen, Sverige, Norge, Finland, Slovenien samt Belgien. 
b) olika för olika länder 
c) Exkl. vård barn 
.) Små skillnader, (mindre än 50 tim/år) 

  
Någon med fem veckors semester minus t.ex. tio röda dagar som faller på en vardag skulle 
arbeta ca 225 dagar per år. Med åtta timmars arbetsdag skulle detta motsvara 1800 timmar per 
år, eller ca 4,9 timmar per dag (eller fyra timmar och 54 minuter). Genomsnittet för alla 
svenskar är som vi kommer att se avsevärt lägre, 3,53 timmar per dag, eller 1290 timmar per 
år. Orsaken är framförallt att stora delar av befolkningen inte jobbar heltid varje given dag. 

                                                 
2 De europeiska länderna inkluderar de sex största europeiska länderna, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, 
Italien, Spanien och Polen samt de tio minde nationerna Norge, Ungern, Estland, Lettland, Litauen, Sverige, 
Ungern, Finland, Slovenien och Belgien.  
3 Dessa siffror inkluderar de som inte angav sin inkomst i undersökningarna, vilket tillsammans med 
avrundningsfel förklarar de små skillnader som uppstår när vi senare jämför tidsanvändning för människor med 
olika inkomster. 
 



 

Många är studenter, pensionärer, förtidspensionärer, arbetslösa, sjukskrivna, hemma med barn  
eller deltidsarbetande. Genomsnittligt antal timmar för heltidsarbetare är däremot 5,03 timmar 
per dag, vilket nära nog motsvarar exemplet ovan. Medan många timmar faller bort på grund 
av sjukskrivningar och annat, kompenseras detta av att andra arbetar övertid, inte tar fem 
veckors semester, jobbar helger, eller har ett genomsnittligt antal arbetade timmar som 
överstiger åtta timmar per dag.  
 
Internationella jämförelser visar att amerikaner arbetar ca 230 timmar mer per år i marknaden 
jämfört med svenskar och 410 timmar mer per år än genomsnittet för undersökta länder i 
Europa. Amerikaner arbetar därmed 17% mer än svenskar, som i sin tur arbetar 17% mer än 
genomsnittet för Europa (vilket innebär att amerikaner arbetar 38% mer än övriga européer). 
Av skillnaden gentemot USA består dock knappt hälften jämfört med Sverige och drygt 
hälften jämfört med Europa av mindre fritid. I båda fallen lägger amerikaner mindre tid på 
hemarbete. Sverige står någonstans mellan USA och Europa, med fler arbetade timmar och 
färre timmar i hushållsarbete. Svenskar tenderar att ha något mindre fritid än genomsnittet för 
Europa.  
 
Om Sverige hade lika stort arbetsutbud som USA skulle vi arbeta ca 1,5 miljarder fler timmar 
per år jämfört med vad vi idag gör.4 Detta motsvarar ca 840 000 fler heltidsjobb, om det 
genomsnittliga antalet arbetade timmar per heltidssysselsatt ligger kvar på nuvarande nivåer. 
Alternativt kan det tolkas som större andel heltidsarbete, fler genomsnittliga timmar per 
arbetsdag, eller fler arbetsdagar per år.  
 
Dessa extra arbetade timmar kan inte automatiskt tolkas som att amerikaner därför har mindre 
fritid. Orsaken är att en stor del av det samlade arbetet sker inom hemmet. Arbete inom och 
utanför hemmet är ofta substitut; genom att jobba mer har hushållet möjlighet att upphandla 
tjänster. Detta kallas ibland för ”marketization” av tjänster. De amerikanska hushållen lägger 
till exempel mindre tid på att förbereda mat och att diska än svenska hushåll, närmare bestämt 
lite drygt 130 timmar mindre per person och år. Samtidigt går över 40% av de amerikanska 
hushållens matbudget till att äta ute.  
 
Det finns två kategorier av hemarbete som amerikaner lägger mer tid på än svenskar. Det 
första är inköp av varor och tjänster. Det är rimligt att tro att hushåll som köper in tjänster 
samtidigt lägger mer tid på att handla. Därtill är det så att amerikanska hushåll i genomsnitt 
har långt högre privatkonsumtion än de svenska, vilket också torde yttra sig i fler timmar på 
inköp.5 
 
Den andra kategorin är tid med barn. Det kan vid en första anblick tyckas rimligt att 
amerikaner lägger mer tid på sina barn, eftersom det är mer ovanligt med offentligt 
subventionerad barnomsorg i USA. Men detta tycks inte vara huvudförklaringen. USA hade 
under jämförelseåren 32% fler barn under fem år i relation till den arbetsföra befolkningen än 
Sverige. Samtidigt är den tid som läggs på barn exakt 32% större i USA än i Sverige. Att 
siffror stämmer så väl överens är förmodligen delvis en slump (det finns även vissa skillnader 
i andelen barn per vuxna beroende på barnets ålder). Men även när vi undersöker fler länder 

                                                 
4 Givet 5 942 000 personer i åldrarna 20-74. I själva verket består en liten del av arbetsutbudet av personer som 
är 19 år eller yngre, eller 74 år eller äldre. Här och framöver bortses från denna grupp. 
5 Enligt OECD:s köpkraftsjusterade statistik över hushållens konsumtion uppgick svensk privatkonsumtion per 
capita 2008 till enbart 52 procent av den amerikanska nivån. Amerikanska hushålls konsumtion är med andra ord 
i genomsnitt nästan dubbelt så stor som svenska hushålls konsumtion. 



 

finns ett klart, och inte helt oväntat samband, att tiden som läggs på barn per genomsnittlig 
vuxen är proportionerligt med antalet små barn per vuxen.  
 
Sverige ligger ganska nära genomsnittet i Europa i tid per barn. Varför så är fallet trots 
subventionerade dagis är oklart utifrån dessa aggregerade data, vi kan spekulera i att de 
generösa reglerna för mamma- och pappaledighet i viss mån tar ut effekten av dagis. För att 
undvika att tid på barn, där skillnaden främst tycks vara demografiskt betingad, påverkar 
analysen har en uppgift exklusive tid på barn inkluderats i de flesta tabeller som det bästa 
måttet på mängden utfört hushållsarbete. 
 
Tid som går till städning skiljer sig inte nämnvärt mellan länderna. Detta är dock snarast 
anmärkningsvärt, eftersom amerikanska hushåll tenderar att ha långt större bostäder än 
svenska och övriga europeiska hushåll. Bostadsytan per person har uppskattats till 70 
kvadratmeter per capita i USA, jämfört med 44 kvadratmeter i Sverige och 37 i Frankrike6. 
Att amerikaner trots detta lägger lika mycket eller mindre tid på städning kan delvis ha att 
göra med större användning av marknadssubstitut. 
 
 
 
 

                                                 
6 Rector (2007). 



 

 5. Könsskillnader i tidsanvändning  
 
Sverige och USA liknar varandra på många sätt när det gäller könsfördelningen av 
arbetsuppgifter. Övriga Europa, och främst då södra Europa, uppvisar större könsskillnader. I 
alla länder gäller att kvinnor gör en större del av hemarbetet, medan män står för mer av 
marknadsarbetet.  
 
Svenska kvinnor har på ett aggregerat plan något mer fritid än män, medan män i Europa 
tenderar att ha långt mer fritid än kvinnor. I USA är fritiden nästan exakt densamma mellan 
könen, återigen med en viss fördel för kvinnor. Samtidigt som fördelningen är jämnare gäller 
fortfarande att europeiska kvinnor i snitt har något mer fritid än kvinnor i Sverige och USA.  
 
För samhället som helhet finns en betydande specialisering av uppgifter mellan män och 
kvinnor, inte minst gällande vård av små barn. Dessa skillnader härrör huvudsakligen från 
sammanboende familjer samt ensamstående mammor. Det är dock intressant att notera att en 
svagare variant består även för ensamstående utan barn. Ensamma kvinnor utan barn arbetar 
mer i hemmet, medan ensamma män utan barn arbetar mer på marknaden.  
 
Könsuppdelning av arbetsuppgifter finns i alla undersökta samhällen. Men graden skiljer sig 
åt mellan olika ekonomier. I Europa står män för 65% av marknadsarbetet, i USA 60% och i 
Sverige 59%. Samtidigt står kvinnorna för 68% av hemarbetet i Europa, 64% i USA och 60% 
i Sverige. Dessa uppgifter är ännu mer intressanta när det gäller gifta eller sammanboende 
barnfamiljer. I USA tycks det enligt dessa aggregerade data finnas en högre grad av 
specialisering inom familjen än i Sverige. Män inom familjer utför 61% av marknadsarbetet 
och 38% av hemarbetet i Sverige, jämfört med 66% av marknadsarbetet samt 33% av 
hemarbetet i USA.  
 

Sverige     USA Europa 
Procent marknadsarbete alla män-kvinnor 59-41 60-40  65-35 
Procent hemarbete alla män-kvinnor 40-60 36-64  32-68 
    
Procent marknadsarbete sammanboende män-
kvinnor 

61-39 
66-34 

 

Procent hemarbete sammanboende män-kvinnor 38-62 33-67  
 
Orsakerna för dylika skillnader mellan olika länder kan vara många. Kultur spelar säkerligen 
en stor roll, det är i södra Europa som könsspecialiseringen är allra mest utbredd. Även 
ekonomiska incitament kan spela in; det svenska systemet med bland annat särbeskattning 
syftar till att få kvinnor att arbeta mer. Sambeskattning i kombination med progressiv 
beskattning tenderar att stimulera specialisering inom hushållen. Detta då marginalskatten på 
den hushållsmedlem som är så kallad ”second earner” (ofta kvinnan) är relativt sett högre.  
 
Till sist är det värt att notera att amerikanska kvinnor arbetar fler marknadstimmar än svenska 
kvinnor trots lägre sysselsättningsgrad. Orsaken är främst att både deltidsarbete samt frånvaro 
är vanligare bland svenska kvinnor. (Intressant att notera är också att amerikanska kvinnors 
arbete i hemmet enbart marginellt överstiger svenska kvinnors arbete i hemmet.) 
 
 



 

Tabell 2 Tidsanvändning över året för alla 20-74 i Sverige, uppdelad i kön 
 

             Sverige 20-74  Timmar per dygn Skillnad män-kvinnor 

 Män Kvinnor Timmar per år 
Sömn och fritid 15,49 15,60 . 
Arbete 4,19 2,89 +475 
Hemarbete 2,49 3,70 -444 
    Umgänge och vård av Barn 0,27 0,48 -78 
    Inköp 0,37 0,49 . 
    Matlagning, disk 0,59 1,18 -217 
    Städ, tvätt dyl. 0,32 0,86 -200 
   Underhåll, trädgård dyl.  0,67 0,44 +86 
   Övrigt hemarbete  0,28 0,25 . 
Studier 0,23 0,32 . 
Övriga resor 1,12 1,10 . 
Resor till arbete 0,38 0,28 . 
Övriga aktiviteter 0,10 0,10 . 

  
Skillnad Arbete/år (ca) +470 
              Fritid -40 
              Hemarbete  -440 

 .) Små skillnader, (mindre än 50 tim/år)   
   
 
Tabell 3 Tidsanvändning över året för alla 20-74 i USA, uppdelad i kön 
 

 
 

USA 20-74 Timmar per dygn Skillnad män-kvinnor 
 Män Kvinnor Timmar per år 

 
Sömn och fritid 15,28 15,24  . 
Arbete 4,96 3,37 +580  
Hemarbete 2,11 3,76 -603  
    Umgänge och vård av Barn 0,29 0,68  -143 
    Inköp 0,39 0,63  -87 
    Matlagning, disk 0,27 0,78 

 
-189 

    Städ, tvätt dyl. 0,22 0,99 
 

-279 
   Underhåll, trädgård dyl.  0,71 0,38 

 
123 

   Övrig hemarbete  . 0,22 0,30 
Studier  . 0,21 0,19 

 Övriga resor . 0,90 1,02 
 Resor till arbete 0,42 0,25 
 

+62 
. Övriga aktiviteter 0,14 0,17 

   
 +580 Skillnad Arbete/år (ca) 
 -10               Fritid 
 -600               Hemarbete  
   .) Små skillnader, (mindre än 50 tim/år)   
 

 
 
 
 



 

Tabell 4 Tidsanvändning över året för alla 20-74 i Europa, uppdelad i kön 
 

Europa 20-74, Timmar per dygn Skillnad män-kvinnor 
 Män Kvinnor Timmar per år 
Sömn och fritid 16,28 15,78 +179 
Arbete 3,91 2,15 +641 
Hemarbete 2,16 4,57 -880 
    Umgänge och vård av Barn 0,19 0,50 -110 
    Inköp 0,40 0,59 -71 
    Matlagning, disk 0,43 1,53 -402 
    Städ, tvätt dyl. 0,21 1,33 -409 
   Underhåll, trädgård dyl.  0,67 0,33 +125 
   Övrigt hemarbete  0,26 0,30 . 
Studier 0,22 0,23 . 
Övriga resor 0,92 0,94 . 
Resor till arbete 0,44 0,25 +70 
Övriga aktiviteter 0,08 0,08 . 

  
Skillnad Arbete/år (ca) +640 
              Fritid +180 
              Hemarbete  -880 

.) Små skillnader, (mindre än 50 tim/år)   
 
 
 



 

 6. Fördelning av tid och inkomst efter hushållsinkomst 
 
I analysen nedan jämförs tidsanvändningen hos svenska hushåll uppdelat efter inkomst. För 
en internationell jämförelse har samma uppdelning gjorts for amerikanska hushåll. Resultatet 
är slående. Den rikaste gruppen i Sverige arbetar 64% mer än den fattigaste gruppen i Sverige. 
Detta mönster återfinns i USA, där den rikaste gruppen arbetar 67% mer än den fattigaste 
gruppen. Den fattigaste gruppen har 12% mer fritid än den rikaste i Sverige (630 timmar mer 
fritid per år) och 17% mer i USA.7 
 
Tabell 5 Tidsanvändning över året för alla 20-74 i Sverige, uppdelad i fyra inkomstgrupper 
efter netto hushållsinkomst 
 

 
Sverige, Alla 20-74 

med hushållsinkomst  

 
Timmar per dygn 

 
Skillnad 
Q4-Q1  

 
 Tidsanvändning 

 
Alla 

 

Q1 
1-25:e  

  percentil  
(Fattigast) 

Q2 
25-50:e  

  percentil  

Q3 
50-75:e  

  percentil  

Q4 
75-100:e  

  percentil  
   (Rikast) 

 

Fritid  15,52 16,54 15,82 15,17 14,78  
Arbete 3,53 2,68 3,31 3,56 4,39  
Hemarbete 3,11 2,69 3,11 3,55 3,04  
    Umgänge och vård av Barn 0,37 0,10 0,30 0,65 0,40  
    Inköp 0,43 0,43 0,45 0,43 0,40  
    Matlagning, disk 0,90 0,88 0,90 0,98 0,80  
    Städ, tvätt dyl. 0,60 0,52 0,62 0,65 0,61  
   Underhåll, trädgård dyl.  0,55 0,55 0,55 0,58 0,55  
   Övrigt hemarbete  0,27 0,22 0,30 0,25 0,28  
Studier 0,28 0,53 0,22 0,20 0,20  
Övriga resor 1,12 1,15 1,10 1,13 1,10  
Resor till arbete 0,33 0,28 0,32 0,30 0,42  
Övriga aktiviteter 0,10 0,13 0,12 0,08 0,08  

      
Skillnad Arbete/år (ca)     +620 
              Fritid     -640 
              Hemarbete      +130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 En annan skillnad som kan noteras är restid till arbete. Amerikaner arbetar mer, men tenderar att ha kortare 
restid. Sverige och USA är likartade när det gäller befolkningstäthet, vilket innebär att det kan spekuleras att 
orsaken är att svenskar har större tendens att använda (långsammare) kollektivtrafik, medan amerikaner åker bil. 
Detta stämmer överens med att skillnaden är som störst bland de med lägst inkomster. 



 

Tabell 6 Tidsanvändning över året för alla 20-74 i USA, uppdelad i fyra inkomstgrupper efter 
netto hushållsinkomst 

 
USA, Alla 20-74 

Med hushållsinkomst  

 
Timmar per dygn 

 
Skillnad 
Q4-Q1  

 
 Tidsanvändning 

 
Alla 

 

Q1 
1-25:e  

  percentil  
(Fattigast) 

Q2 
25-50:e  

  percentil  

Q3 
50-75:e  

  percentil  

Q4 
75-100:e  

  percentil  
   (Rikast) 

 

Fritid  15,26 16,63 15,50 14,67 14,24  
Arbete 4,15 2,97 4,03 4,64 4,96  
Hemarbete 2,94 2,82 2,91 3,06 2,99  
    Umgänge och vård av Barn 0,50 0,43 0,45 0,52 0,59  
    Inköp 0,51 0,48 0,53 0,51 0,54  
    Matlagning, disk 0,53 0,61 0,55 0,50 0,47  
    Städ, tvätt dyl. 0,61 0,71 0,62 0,59 0,52  
   Underhåll, trädgård dyl.  0,53 0,42 0,52 0,66 0,54  
   Övrigt hemarbete  0,26 0,18 0,22 0,29 0,34  
Studier 0,20 0,31 0,18 0,12 0,18  
Övriga resor 0,96 0,87 0,90 0,99 1,07  
Resor till arbete 0,34 0,23 0,30 0,38 0,44  
Övriga aktiviteter 0,15 0,17 0,18 0,14 0,12  

      
Skillnad Arbete/år (ca)      +730 
              Fritid     -870 
              Hemarbete      +60 

 
Traditionell socialistisk teori, till exempel den utvecklad av Karl Marx och Friedrich Engels, 
bygger på antagandet att de med lägst inkomster utför huvuddelen av arbetet i samhället, 
medan de högre samhällsklasserna bygger sitt välstånd på andras arbete.8 Utan att ta ställning 
till teorier som förklarar detta är det fullt möjligt att historiska samhällen präglades av en 
dylik fördelning av arbetstid. I figur 1 redovisas arbetsfördelningen i ett fiktivt samhälle där 
fördelningen av fritid följer fördelningen av inkomster.9 I ett sådant samhälle underskattar 
skillnaderna i inkomst skillnaderna i levnadsstandard, då de fattiga inte bara tjänar mindre, 
utan också jobbar mer (och kanske även mer intensivt) samt har mindre fritid.  
 
 

                                                 
8 Marx (1992). Första utgåvan av Das Kapital, som skrevs av Karl Marx och redigerades av Friedrich Engels, 
publicerades 1867. 
9 Robert Fogel estimerar att manliga arbetare 1880 jobbade ca 3000 timmar per år, vilket används för den lägsta 
gruppen. Övriga siffror är rena gissningar, endast i syfte att illustrera  hur en ojämn pyramid kan se ut. Se Fogel 
(2004). 



 

Figur 1. Föreställning över hur arbetsfördelning i ett (teoretiskt) ojämlikt  samhälle kan se ut 

 
 
Figur 2 visar i stället hur fördelningen av arbetstid ser ut i dagens Sverige bland olika 
inkomstgrupper. Vi ser i figur 2 att fördelningen av arbete är något av en spegelbild  till 
fördelningen av inkomster. I tabell 5 ser vi också att skillnaderna motsvaras väl av skillnader i 
fritid. Medan de rikaste svenskarna jobbar 1.71 timmar mer per dag än de med lägst inkomster 
har de 1.76 timmar mindre fritid.  
 
Figur 2. Faktisk fördelning av arbete efter inkomstgrupp, svenskar 20-74 år 

 
 
 
De hittintills redovisade siffrorna gäller för gruppen 20-74. Det spelar viss roll vilka 
åldersgrupper vi undersöker. Individens inkomst och tidsanvändning skiljer sig över 
livscykeln. De yngsta samt de äldsta arbetar minst och har således lägst inkomster. En fördel 
med att fokusera på gruppen 25-65 i stället för 20-74 år är att det är den grupp som tenderar 
att arbeta mest, vilket reducerar problemet med demografiska skillnader mellan länder 
(andelen i dessa åldrar är nästan exakt den samma i Sverige och USA).  
 
Samtidigt är det så att en analys av gruppen 20-74 år också har sina fördelar, och på vissa 
områden är mer intressant. För det första inkluderar det en större del av ekonomin, och 
förklarar därför mer av samhällets makroresultat. Sedan är det givet att ekonomiska 
incitament på arbetsutbudet först och främst verkar på dem som befinner sig i 
arbetsmarknadens utkanter. De yngre och äldre är två sådana grupper, medan exempelvis 
medelålders män påverkas minst. Orsaken är att värdet av fritid relativt heltidsarbete sannolikt 
är som minst för medelålders män. För yngre, äldre samt gifta kvinnor är det sannolikt 



 

tvärtom så att skillnaden mellan värdet av fritid och pengar är mindre. Tills sist gäller att 
analys av inkomstfördelning i samhället oftast inkluderar alla vuxna svenskar. När vi senare 
kommer att försöka beräkna betydelsen för fördelning av arbetstid för inkomstfördelningen är 
det därför en fördel att ha en mer komplett grupp. Vi har ovan valt att framförallt undersöka 
den bredast möjliga gruppen, men för att få en så komplett bild som möjligt redovisas också 
gruppen 25-65 år i tabell 7 och 8. Skillnaden i fritid är mindre, 1.27 timmar per dag mellan 
den grupp med högst inkomster och den med lägst inkomster.  
 
Tabell 7 Tidsanvändning över året för alla 25-65 i Sverige, uppdelad i fyra inkomstgrupper 
efter netto hushållsinkomst 
 

 
Sverige, Alla 25-65 med 
angiven hushållsinkomst 

 
Timmar per dygn 

 
Skillnad 
Q4-Q1  

 
 Tidsanvändning 

 
Alla 

 

Q1 
1-25:e  

  percentil  
(Fattigast) 

Q2 
25-50:e  

  percentil  

Q3 
50-75:e  

  percentil  

Q4 
75-100:e  

  percentil  
   (Rikast) 

 

Fritid  15,02 15,81 15,20 14,90 14,54  
Arbete 4,06 3,55 3,95 3,84 4,69  
Hemarbete 3,13 2,58 2,96 3,59 3,06  
    Umgänge och vård av Barn 0,47 0,17 0,37 0,73 0,44  
    Inköp 0,42 0,42 0,39 0,44 0,40  
    Matlagning, disk 0,87 0,80 0,87 0,97 0,79  
    Städ, tvätt dyl. 0,56 0,45 0,54 0,61 0,58  
   Underhåll, trädgård dyl.  0,56 0,55 0,53 0,60 0,56  
   Övrigt hemarbete  0,25 0,19 0,26 0,24 0,28  
Studier 0,22 0,42 0,27 0,19 0,12  
Övriga resor 1,09 1,10 1,10 1,12 1,07  
Resor till arbete 0,38 0,36 0,38 0,32 0,44  
Övriga aktiviteter 0,10 0,18 0,14 0,04 0,08  

      
Skillnad Arbete/år (ca)      +420 
              Fritid     -460 
              Hemarbete      +180 

 
 



 

Tabell 8 Tidsanvändning över året för alla 25-65 i USA, uppdelad i fyra inkomstgrupper efter 
netto hushållsinkomst 
 

 
USA, Alla 25-65 med 

angiven hushållsinkomst 

 
Timmar per dygn 

 
Skillnad 
Q4-Q1  

 
 Tidsanvändning 

 
Alla 

 

Q1 
1-25:e  

  percentil  
(Fattigast) 

Q2 
25-50:e  

  percentil  

Q3 
50-75:e  

  percentil  

Q4 
75-100:e  

  percentil  
   (Rikast) 

 

Fritid  14,83 16,13 14,91 14,32 13,96  
Arbete 4,54 3,42 4,57 4,97 5,21  
Hemarbete 3,04 2,91 2,99 3,13 3,12  
    Umgänge och vård av Barn 0,55 0,45 0,49 0,59 0,66  
    Inköp 0,51 0,49 0,52 0,50 0,53  
    Matlagning, disk 0,55 0,61 0,57 0,52 0,50  
    Städ, tvätt dyl. 0,63 0,71 0,65 0,62 0,54  
   Underhåll, trädgård dyl.  0,55 0,46 0,52 0,63 0,58  
   Övrigt hemarbete  0,25 0,18 0,23 0,28 0,32  
Studier 0,14 0,24 0,14 0,07 0,12  
Övriga resor 0,94 0,88 0,91 0,95 1,00  
Resor till arbete 0,37 0,26 0,33 0,41 0,47  
Övriga aktiviteter 0,14 0,16 0,14 0,13 0,11  

      
Skillnad Arbete/år (ca)      +650 
              Fritid     -790 
              Hemarbete      +80 

 
Det är viktigt att komma ihåg att dessa inkomstgrupper, vare sig det gäller 20-74 eller 25-65 
år, är definierade för ett givet år, inte för personens hela liv. Det finns en relativt hög grad av 
inkomstmobilitet i moderna ekonomier, inte minst på grund av tidigare nämnda 
livscykeleffekter. Unga studenter, personer som är hemma med barnen eller tillfälligt mellan 
jobb hamnar ofta i gruppen låginkomsttagare, trots att de under andra år i sitt liv har högre 
inkomster. I USA gäller till exempel att cirka hälften av dem som är i den lägsta fjärdedelen 
av inkomstfördelningen efter tio år har tagit sig upp till en högre inkomstgrupp.10  
 
 

  

                                                 
10 Pinto och Sanandaji (2007). 



 

 7. Fördelning av full inkomst, ett räkneexempel 
 
Ekonomiska ojämlikheter anses ofta vara ett av de främsta samhällsproblemen. För att 
reducera eller eliminera oönskade ojämlikheter är det viktigt att förstå orsaken till fenomenet. 
Historiskt tenderade fattigdom i inkomster att sammanfalla med fattigdom i fritid, då 
höginkomsttagare tjänade mer trots att de arbetade mindre. Som tidigare nämnts antogs det i 
den värld som exempelvis Karl Marx och Friedrich Engels beskrev att egendomslösa 
proletärer arbetade mycket mer än höginkomsttagare från överklassen (t.ex. landägare). Som 
vi har visat tidigare gäller inte detta förhållande i en modern marknadsekonomi, som 
exempelvis Sverige eller USA. Ojämlikhet i inkomst är idag delvis ett resultat av ojämlikhet i 
arbetade timmar. 
 
Dessa resultat kan utifrån synen på arbetsmarknaden tolkas på två olika sätt. Ett är att 
låginkomsttagare i någon mån ”frivilligt” valt att arbeta mindre, för att i stället konsumera 
mer fritid. Om detta är fallet är inkomstskillnader som uppstår till följd av skillnader i 
arbetstid överhuvudtaget inte något problem. 
 
Ett annat synsätt är att valet inte är frivilligt, men att högre sysselsättningsgrad även med låga 
löner dramatiskt skulle minska inkomstskillnader mellan olika grupper i samhället. Detta är 
viktigt att notera, eftersom åtgärder som minskar statiska inkomstskillnader (högre a-kassa, 
statligt eller i avtal reglerade minimilöner) tenderar att särskilt minska arbetsutbudet för de 
med låga inkomster. I ett läge där skillnader i arbetad tid snarare än skillnader i lön per timme 
är den främsta orsaken till inkomstskillnader kan dylika åtgärder således ha motsatt effekt än 
önskat.  
 
Hur man än tolkar fenomenet vore det intressant att uppskatta hur stor del av 
inkomstojämlikhet som orsakas av skillnader i arbetade timmar. Den främsta svårigheten 
ligger i att uppskatta vilken lön dagens låginkomstagare skulle få om de arbetade fler timmar. 
Problemet är att grupperna är indelade efter vad de tjänar idag, inte deras lön om de faktiskt 
skulle arbeta fulltid. Många som i dagsläget inte deltar på arbetsmarknaden har relativt låga 
inkomster, men har samtidigt möjlighet att återvända till arbetsmarknaden, vilket per 
automatik skulle innebära att de hamnar i en högre inkomstgrupp (detta gäller till exempel 
föräldrar som är hemma med barn). Samtidigt är det så att arbetsmarknaden generellt betalar 
högre timlön för de som arbetar heltid. Dessutom tenderar löner att på lång sikt öka snabbare 
för de som arbetar fler timmar. Något som går emot detta är att ett större utbud av arbetskraft 
(framförallt på kort sikt) kan pressa ned den genomsnittliga lönen på arbetsmarknaden.  
 
I räkneexemplet utgår vi därför från två möjligheter, att låginkomsttagare skulle få löner i den 
lägsta fjärdedelen av arbetsmarknaden, eller att  de skulle tjäna genomsnittliga inkomster.11 
                                                 
11 Skillnaden mellan den lägsta och högsta inkomstgrupperna motsvarar drygt 620 arbetstimmar per år. 
Genomsnittlig timlön för den lägsta fjärdedelen arbetare i privat sektor 2007 var 113.7 kr per timme, enligt SCB. 
Skattesatsen på lägre inkomster antas motsvara 20%, för en nettolön på 90.1 kr per timme. Den genomsnittliga 
timlönen var samtidigt 133.8 kr per timme. Ett annat sätt att beräkna är att utgå från heltidsjobb. Skillnaden 
mellan den högsta och lägsta inkomstgruperna motsvarar ungefär att 34% skulle gå från ingen arbete till 
heltidsarbete (och ingen förändring för övriga). Den 25 percentlen av lön för 2007 motsvarade 19800 kr per 
månad, medan genomsnittet var 25800 kr. Dessa två olika sätt att räkna (timlön eller heltid) ger mycket likartade 
svar, för säkerhets skulle används här genomsnittet, vilket ger 59.200 kr i inkomstökning om inträdet på 
arbetsmarknaden görs på låga löner, eller 72.800 kr om inträdet görs på genomsnittliga löner. Ett antagande 
alltigenom är att den relativa fördelningen av tid 2000/2001 inte ändrats nämnvärt till 2007, vilket är det år för 
vilka inkomstjämförelser görs. 



 

Troligen ligger sanningen någonstans mittemellan dessa två antaganden. År 2007 var  
disponibel inkomst för den lägsta fjärdedelen 74% lägre än för den högsta fjärdedelen, och 
45% lägre än för medelklassen12.  
 
Låt oss först utgå från det mest försiktiga antagandet, att inträdet på arbetsmarknaden görs 
med låga löner. Om den fjärdedel av befolkningen med idag lägst inkomster skulle arbeta lika 
många timmar som den fjärdedel av befolkningen med högst inkomster gör skulle 20% av 
inkomstskillnaderna mellan de fattigaste och rikaste svenskarna samt 70% av skillnaderna 
mellan de fattigaste och medelklassen försvinna. Om gruppen svenskar med medelinkomster 
(de i kvartiler 2 och 3) skulle arbeta lika mycket som de med högst inkomster skulle återigen 
19% av inkomstskillnaderna mellan medelinkomsttagare och höginkomsttagare försvinna. 
 
Om inträdet skulle ske med genomsnittliga inkomster skulle effekten bli ännu starkare, då ca 
25% av inkomstskillnaderna mellan de fattigaste och rikaste skulle försvinna (samt 85% av 
skillnaden mot medelklassen). Detta gäller om de med låga inkomster skulle arbeta lika 
mycket som de med höga inkomster, givetvis skulle inkomstskillnaderna i samhället krympa 
ännu mer om de med låga inkomster skulle arbeta mer än de med höga inkomster.  
 
 

                                                 
12 Enligt “Inkomstfördelningsundersökningen 2007”, Statistiska Centralbyrån. Med medelklass avses grupperna i 
andra och tredje kvartilen. Sifforna har beräknats utifrån deciler, där antagandet har gjorts att fördelningen inom 
decilerna är linjärt. Notera att siffror gällande köpkraft mellan hushåll jämförs utifrån”konsumtionsenhet”, där 
exempelvis en ensamstående vuxen utgör en konsumtionsenhet. 



 

Figur 3  Reducering av inkomstojämlikheter om de med lägre- och medelinkomster skulle  
arbeta lika många timmar som de med högst inkomster.*  

 
* Vertikal axel avser disponibel inkomst per konsumtionsenhet, tusentals kronor per år.De blå stablarna avser 
faktiska inkomster, medan i röda stablarna avser potentiell inkomst om de med lägre inkomst arbetade lika 
mycket som de med högre inkomster.  
 
Efterssom skillnaderna i arbetstid förklarar en sådan stor del av inkomstojämlikheterna är det 
viktigt att mer grundligt analysera orsakerna bakom dessa skillnader. Är orsaken till exempel 
utanförskap från arbetsmarknaden som samtidigt leder till låga inkomster och få arbetade 
timmar, eller skillnad i genomsnittligt arbetade timmar för olika yrken? Tabell 9-11 visar 
skillnader i arbetade timmar för alla svenskar, för samtliga sysselsatta och för heltidsanställda. 
Detta ger oss viktiga ledtrådar i arbetstidens och inkomsternas fördelning. För alla svenskar 
gäller att de med högst inkomster arbetar 64% mer än de med lägst inkomster. För alla 
sysselsatta är skillnaden 44%, och för alla heltidsanställda är skillnaden 21%.  
 
 
Tabell 9 Tidsanvändning över året för alla 20-74 i Sverige 

 
Sverige, Alla 20-74 

 
Timmar per dygn 

 
 Tidsanvändning 

 
Alla 

 

Q1 
1-25:e  

  percentil  
(Fattigast) 

Q2 
25-50:e  

  percentil  

Q3 
50-75:e  

  percentil  

Q4 
75-100:e  

  percentil  
   (Rikast) 

Arbete  3.53 2.68 3.31 3.56 4.39 
Som andel av de med lägst inkomst   +0% +24% +33% +64% 

 
 



 

Tabell 10 Tidsanvändning över året för alla sysselsatta i Sverige 
 

Sverige, Alla sysselsatta 
 

Timmar per dygn 
 

 Tidsanvändning 
 

Alla 
 

Q1 
1-25:e  

  percentil  
(Fattigast) 

Q2 
25-50:e  

  percentil  

Q3 
50-75:e  

  percentil  

Q4 
75-100:e  

  percentil  
   (Rikast) 

Arbete 4.63 3.72 4.63 4.7 5.35
Som andel av de med lägst inkomst   +0% +24% +26% +44% 

 
 
Tabell 11 Tidsanvändning över året för alla heltid sysselsatta i Svrige 

 
Sverige, Alla heltid sysselsatta  

 
Timmar per dygn 

 
 Tidsanvändning 

 
Alla 

 

Q1 
25-50:e  

  percentil  
(Fattigast) 

Q2 
25-50:e  

  percentil  

Q3 
50-75:e  

  percentil  

Q4 
75-100:e  

  percentil  
   (Rikast) 

Arbete 4.9 4.47 4.7 4.73 5.42
Som andel av de med lägst inkomst   +0% +5% +6% +21% 

 
Slutsatsen är att skillnaderna i arbetade timmar har tre komponenter, vilka alla är betydande i 
sammanhanget. Totalt utanförskap från arbetsmarknaden är en viktig orsak till att vissa 
grupper såväl tjänar mindre som arbetar mindre. Deltidsarbete bidrar utan tvekan till att det 
uppstår skillnader, de med heltidsjobb både tjänar mer och jobbar mer (detta illustreras av att 
skillnaderna mellan grupper är mindre bland heltidsanställda än bland samtliga sysselsatta). 
Till sist är det mycket intressant att se att arbetstiden skiljer sig avsevärt mellan 
inkomstgrupper även bland heltidsanställda. Höginkomsttagare som arbetar heltid jobbar 21% 
(cirka 350 timmar per år) mer än låginkomsttagare som jobbar heltid. Skillnaderna i lön beror 
således delvis på skillnaderna i arbetstid. Orsakerna till detta kan vara att olika yrkesgrupper 
och individer har olika normer för vad som avses med att arbeta ”heltid”. Många fackförbund, 
särskilt på tjänsemannasidan, har till exempel avtalat om mindre än 40 timmars arbetsvecka. 
Drygt var fjärde tjänsteman har en ordinarie veckoarbetstid som understiger 40 timmar.13 
 
Samtidigt finns arbetare som arbetar många timmar övertid eller helger, och som därför tjänar 
mer än andra även inom samma yrkesgrupp. I vissa högkvalificerade yrken (till exempel 
läkare, finansanalytiker, managementkonsulter) med höga löner förväntas en standardarbetstid 
som överstiger 40 timmar per vecka. Till sist finns, vilket kommer att redovisas längre fram, 
betydande skillnader i arbetad tid mellan heltidsanställda män och kvinnor, vilket delvis 
förklarar skillnaderna i lön mellan könen.  
 
 

  

                                                 
13 Svenskt Näringsliv (2009). 



 

 8. Fördelning i olika yrkesgrupper i Sverige  
 
Uppdelningen efter utbildning liknar den för inkomst. De lägst utbildade arbetar minst 
timmar, och har flest timmar fritid.14 
 
Tabell 12 Tidsanvändning över året för alla 25-65 i Sverige, efter högsta avslutade utbildning 
 

 
Tidsanvändning och 

utbildning, Alla 25-65 
Sverige 

 
Högsta avklarad utbildning  

 
 Tidsanvändning 

 
Alla 

 

Låg eller 

mellanst
adium 
 

 
Hög-
stadium  

  
Gymnasium 

 
Högre  
utbildning,  
ej universitet 

 
Universitets-
examen eller 
högre 

Fritid  15,00 16,12 15,29 14,97 14,68 14,74 
Arbete 4,07 2,94 3,96 4,10 4,38 4,41 
Hemarbete 3,12 3,38 3,03 3,08 3,29 3,16 
    Umgänge och vård av Barn 0,47 0,05 0,38 0,48 0,58 0,57 
    Inköp 0,42 0,47 0,34 0,42 0,40 0,43 
    Matlagning, disk 0,87 1,11 0,93 0,82 0,94 0,83 
    Städ, tvätt dyl. 0,55 0,63 0,55 0,54 0,63 0,57 
   Underhåll, trädgård dyl.  0,57 0,85 0,58 0,58 0,50 0,47 
   Övrigt hemarbete  0,26 0,28 0,25 0,24 0,25 0,29 
Studier 1,09 1,03 1,00 1,14 1,05 1,08 
Övriga resor 0,38 0,26 0,33 0,38 0,43 0,39 
Resor till arbete 0,14 0,24 0,13 0,06 0,07 0,04 
Övriga aktiviteter 0,20 0,03 0,27 0,26 0,09 0,17 

      
Skillnada Arbete/år (ca)  -410 . . +110 +90 
              Fritid  410 +110 . -120 -120 
              Hemarbete  +90 . . +60 . 

.) Små skillnader  
a) Jämfört med genomsnittet 

      

 
Orsaken till den kortare arbetstiden bland grupper med relativt låg utbildning är deras höga 
arbetslöshet och stora utanförskap från arbetsmarknaden, medan de med högst utbildning 
också har högst sysselsättningsgrad. Om vi tittar på dem som är heltidsanställda är 
skillnaderna i genomsnittlig arbetstid och fritid små mellan de olika utbildningsgrupperna. 
Även totalt arbete i hemmet är likartat för de olika grupperna, med vissa skillnader i 
inriktningen. De med högst utbildning som arbetar heltid tenderar till exempel att lägga 
mindre tid på underhåll inom hemmet jämfört med de med lägre utbildning. Huruvida detta 
reflekterar preferenser, inkomst eller annat är oklart.    
 
Som bekant finns det stora skillnader i könsfördelning mellan olika branscher, brett definierat. 
När vi tar hänsyn till detta finns det relativt små skillnader i tidsanvändning mellan branscher. 
Tidsanvändningen inom tillverkningsindustrin och de stora privata tjänstebranscherna ligger 
                                                 
14 Vi undersöker här gruppen 25-65 år i stället för som normalt 20-74 år av två skäl. Dels vill vi reducera andelen 
som inte hunnit genomföra sin utbildning och dels vill vi ta hänsyn till det faktum att majoriteten av de svenskar 
som har den lägsta utbildningsgraden är pensionärer, vilket snedvrider resultaten. 



 

relativt nära den typiska tidsanvändningen. Ett annat sätt att jämföra tidsanvändningen bland 
de anställda är utifrån arbetsfunktion istället för bransch. En grupp som avviker något är 
chefer. Chefernas genomsnittliga arbetstid ligger ca 20% över genomsnittet för samtliga 
sysselsatta, motsvarat av något kortare fritid samt färre arbetade timmar i hemmet (för både 
män och kvinnor). 
 
Den verksamhet där arbetet är längst och fritiden kortast finner vi inom företagandet 
(inklusive jordbruk). Manliga småföretagare (som utgör en överväldigande majoritet av alla 
företagare i Sverige) arbetar 22% mer än manliga anställda. Manliga företagare  arbetar i 
genomsnitt 2300 timmar per år, jämfört med 1800 timmar för alla heltidsansällda. Företagare 
jobbar också i genomsnitt mer än chefer. 
 
Figur 4, Arbetade timmar för företagare och chefer. 

 
 
 

  



 

 9. Jämförelse mellan yrkesaktiva män och kvinnor 
 
Förutom arbetslösa och studenter jämför vi i tabell 13 heltids- och deltidsarbetare i Sverige. 
Resultaten är de väntade, de med heltid jobbar mer än de med deltid. En intressant uppgift är 
dock att heltidsarbetande män arbetar hela 20% mer per år än heltidsarbetande kvinnor. Dessa 
skillnader kan ha olika förklaringar, till exempel att män tenderar att vara sjukfrånvarande i 
mindre utsträckning samt att de arbetar i branscher och i positioner med både längre och fler 
arbetsdagar per år. I stor utsträckning motsvaras också skillnaderna av fler timmar i hemmet 
för kvinnor. Dessa mönster är viktiga uppgifter i diskussioner kring potentiell 
lönediskriminering av kvinnor. I den mån mönstret stämmer kan man dra slutsatsen att det 
faktum att kvinnor som är heltidsanställda får lägre lön än heltidsanställda män inte 
nödvändigtvis behöver betyda att de diskrimineras med lägre timlön. Det visar också att ett 
viktigt sätt att öka kvinnors position på arbetsmarknaden är att öka kvinnors genomsnittliga 
arbetstid, bland annat genom att minska frånvaro och eventuellt genom att möjliggöra färre 
arbetade timmar för kvinnor i hemmet. 
 
 
Tabell 13 Tidsanvändning över året efter vanlig arbetad tid och kön, Sverige  
 

 

  
Timmar per dygn Hel och deltidsarbetare, 

Sverige  
       

 Tidsanvändning heltid  heltid  Heltid  Deltid deltid 
kvinnor 

deltid 
Alla män kvinnor alla  män 

 
Fritid 14,57 14,77 14,63 16,23 14,83 15,03 
Arbete 5,38 4,47 5,03 3,70 3,53 3,55 
Hemarbete 2,38 3,13 2,67 2,20 4,02 3,77 
Studier 0,08 0,08 0,08 0,15 0,10 0,12 
Övriga resor 1,03 1,07 1,05 1,12 1,02 1,05 
Resor till arbete 0,48 0,42 0,45 0,37 0,38 0,38 
Övriga aktiviteter 0,07 0,07 0,08 0,23 0,12 0,10 

Ett liknande mönster som det som gäller heltidssysselsatta återfinns för företagare och chefer, 
som syns i tabell 14. Båda dessa anses vara strategiskt och symboliskt viktiga fält där en 
större andel kvinnor kan öka jämställdheten i samhället. Många anser också att en jämnare 
könsfördelningen av chefer och i viss mån företagare är viktigt för maktfördelningen i 
samhället.  
 
Här kan vi se att manliga chefer och manliga företagare arbetar avsevärt fler timmar än 
kvinnliga motsvarigheter. Manliga chefer jobbar i genomsnitt 20% fler timmar än kvinnliga 
chefer. Återigen kan tänkbara förklaringar handla om en större frånvaro bland kvinnor jämfört 
med män, att kvinnliga företagare oftare arbetar mindre än heltid, samt att den genomsnittliga 
arbetstiden per dag är lägre för kvinnor än för män. Notera att kategorin chefer inkluderar 
chefer inom såväl privat som offentlig sektor. Om chefer (och andra) inom den offentliga 
sektorn arbetar färre timmar än vad man i genomsnitt gör inom den privata sektorn kan det i 
viss mån förklara skillnaderna, då andelen kvinnliga chefer i Sverige är långt större i den 
offentliga sektorn än i den privata sektorn. Kvinnliga chefer jobbar mer än manliga chefer i 



 

hemmet (men har också mer fritid), vilket kan begränsa deras möjlighet att utöka 
arbetstimmar. Det är också så att kvinnliga chefer arbetar färre timmar i hemmet än andra 
kvinnor, vilket bekräftar vikten av fri tid för dessa positioner. 
 
När det gäller kvinnliga företagare är det tydligt att de arbetar mycket fler timmar i hemmet 
än manliga företagare. För företagare finns möjligheten att kvinnors företagande i större 
utsträckning än mäns syftar till att möjliggöra större frihet över arbetstiden. Större makt över 
ens egen vardag genom företagande är naturligtvis något positivt. Men det vore inte 
överraskande om denna typ av företag kan karakteriseras av mindre lönsamhet och mindre 
möjlighet att växa till entreprenöriella tillväxtföretag. Skillnader i kvinnliga och manliga 
företagares tidsfördelning kan ge viktiga ledtrådar till andra systematiska skillnader mellan 
könen gällande företagande.   
 
Oavsett grundorsak är det troligt att kvinnors underskott i arbetade timmar jämfört med män 
kan bidra till att minska kvinnors framsteg. De högsta chefspositionerna är extremt 
tidskrävande. Det är också så att denna typ av position präglas av icke-delbarhet, de flesta 
organisationer föredrar en person på ledande position som jobbar 70 timmar per vecka än två 
personer som jobbar 35 timmar vardera. Individer har större möjlighet både att avancera i 
mellanchefspositioner samt att bli kandidater till möjligtvis ännu mer tidskrävande positioner 
högre upp i karriärstrappan om de utökar sin arbetstid. Manliga chefer jobbar i genomsnitt 
2100 timmar per år, långt mer än vad som utgörs av ett genomsnittligt heltidsjobb. I den mån 
färre kvinnor är villiga eller har möjlighet att matcha männens arbetstid kommer de att ha en 
nackdel för att nå chefspositioner, någonting som generellt bör betraktas som ett 
samhällsproblem. 
 
Det finns viktiga policyslutsatser att dra utifrån skillnaderna i chefers tidsanvändning, vilket 
dessutom borde ge implikationer på samhällsdebatten. Det är viktigt att förstå hur mycket av 
underrepresentationen av kvinnor på de högsta chefspositionerna som förklaras av kvinnors 
brist på tid (i kontrast till exempelvis direkt diskriminering eller osynliga maktstrukturer). Det 
positiva är att könskillnader som i grunden beror på praktiska skillnader, så som olika många 
arbetade timmar i arbetstid, är lättare att komma till grund med genom riktade insatser än 
nebulösa strukturer.  
 
 



 

Tabell 14 
 

Tidsanvändning och 
Yrke, Sverige 

 
Yrke, Kön  

 
 Tidsanvändning 

 
Alla 

yrken 
 

 
Chefer 

 

  
Manliga 
chefer 

 
Kvinnliga 
chefer 

 
Företagare 

 
Manliga 
företagare 

 
Kvinnliga 
företagare 

Fritid  14.73 14.08 13.92 14.60 14.43 14.28 14.68 
Arbete 4.58 5.43 5.72 4.78 5.68 6.28 4.37 
Hemarbete 2.92 2.53 2.42 2.90 2.48 1.95 3.62 
    Umgänge och vård av Barn 0.42 0.30 0.33 0.25 0.33 0.28 0.48 
    Inköp 0.40 0.33 0.33 0.35 0.27 0.25 0.28 
    Matlagning, disk 0.80 0.65 0.52 0.97 0.68 0.45 1.22 
    Städ, tvätt dyl. 0.52 0.48 0.38 0.68 0.43 0.23 0.82 
   Underhåll, trädgård dyl.  0.55 0.50 0.57 0.38 0.52 0.47 0.62 
   Övrigt hemarbete  0.23 0.27 0.28 0.27 0.25 0.27 0.20 
Studier 0.15 0.10 0.10 0.13 0.03 0.05 0.05 
Övriga resor 1.08 1.25 1.37 1.10 0.87 0.87 0.90 
Resor till arbete 0.43 0.47 0.48 0.42 0.33 0.37 0.25 
Övriga aktiviteter 0.10 0.13 0.00 0.07 0.17 0.20 0.13 

 
 
Figur 5, skillnaden mellan kvinnor och män i arbetstid.  

 



 

 10. Tidsanvändning för arbetslösa respektive, 
sysselsatta 

 
 
De arbetslösas bruk av tid är viktigt för att få en förståelse för hur grupper utanför 
arbetsmarknaden agerar. Dessutom kan det ge ett svar till frågan om arbetslöshet främst ska 
ses som tid som läggs på att aktivt söka arbete eller på att vänta på ett arbete.  
 
Svenska och amerikanska arbetslösa är påfallande lika varandra avseende tidsanvändning. Det 
första som är slående är hur lite tid som läggs på att söka efter arbete. Enligt den officiella 
statistiken rör det sig om 7 timmar per vecka i Sverige och 4,6 timmar per vecka i USA. Av 
dessa går endast 2,6 timmar per vecka i USA till aktivt sökande efter arbete.15  
 
Den extra tid som arbetslösa har, det vill säga utöver arbetssökande, fördelar sig mellan arbete 
i hemmet och fritid. Arbetslösa sover nära en timme längre än heltidssysselsatta i såväl 
Sverige som USA. De lägger även mer tid på andra fritidssysselsättningar, till exempel lägger 
arbetslösa i Sverige 55 minuter mer per dag på TV, video, musik och dataspel.  
 
Sysselsatta amerikanska män lägger något kortare tid på reparationer och underhåll än  
sysselsatta män i Sverige. Samtidigt gäller i båda länder att de arbetslösa lägger mer tid på 
dylika aktiviteter än vad heltidssysselsatta gör, närmare bestämt 3 timmar mer per vecka. 
Dessa och liknande aktiviteter innebär att arbetslöshetens kostnader i termer av lägre inkomst 
och eventuellt lägre status till viss mån kompenseras av värdet av avsevärt mer ledig tid. 
Amerikansk forskning har visat att arbetslösa tenderar att minska sina matutgifter med cirka 
7%.16 Det är därför intressant att notera att detta helt eller delvis kompenseras av i genomsnitt 
2 timmar per vecka i extra tid lagd på matlagning17 i både Sverige och USA.  
  
Sammanfattningsvis gäller att de arbetslösas tid till en slående grad består av vad som får 
betraktas som inaktivitet, eller närmare bestämt frånvaro av arbetstid. Värdet av den stora 
fritiden kan vara en bidragande orsak till att den privatekonomiska skillnaden mellan att ha ett 
arbete eller leva på bidrag är liten. 
 
Även för studenter gäller det att summan av fritid är större än för sysselsatta, även om 
skillnaden är avsevärt mindre än vad som gäller för arbetslösa. Studenter lägger - inte oväntat 
- en stor del av sin tid på studier. De arbetar även i genomsnitt drygt 300 timmar per år. Det är 
fortfarande så att summan av studenters tid för studier och arbete är lägre än den tid som 
sysselsatta lägger på arbete (notera att siffrorna i tabell 19 gäller för genomsnittet för både 
heltids- och deltidsarbetande, skillnaderna mellan studenter samt arbetslösa är ännu större om 
jämförelsen görs med dem som jobbar heltid). Sveriges studenter skulle kunna öka tiden de 
lägger på studier med en tredjedel, och fortfarande ha lika mycket fritid som dem med arbete.  
 
 

                                                 
15 I Sverige särredovisas inte tiden på arbetsaktiviteteter. Det är oklart om skillnaden motsvaras av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, längre söktider efter arbete, mer svartarbete eller av hobby-sysselsättning. Ett 
annat intressant faktum är att arbetslösa i Sverige lägger några minuter mer tid per dag på att använda datorn 
(exklusive spel) än sysselsatta, vilket delvis kan vara tid som används på att söka efter arbete på Internet. 
16 Gruber (1997). 
17 Inklusive dukning, disk och städning efter maten. 



 

 
 
Tabell 15 Tidsanvändning över året för arbetslösa, studenter och sysselsatta 
 

Arbetslösa, Sysselsatta, Sverige Timmar per dygn 

 
 

Sverige, 
Arbetsl

ösa 
 

Sverige, 
Studenter  

   Sverige, 
  Sysselsatta  

Fritid 17,63 15,80 14,72 
Arbetsarktiviteter 1,00 0,87 4,63 
Hemarbete 3,45 2,35 2,93 
Studier 0,22 3,10 0,08 
Övriga resor 1,27 1,13 1,08 
Resor till arbete 0,10 0,08 0,45 
Övriga aktiviteter 0,33 0,10 0,10 

  
Skillnad Arbete/år till syssesatta (ca) -1330 -1370  
              Fritid +1070 +390  
              Hemarbete +190 +210  

 
 
Det finns utrymme för svenska höginkomsttagare att öka arbetsutbudet  
 
Det hävdas ibland i debatten att höginkomsttagare redan jobbar maximalt, och därför inte kan 
utöka sin arbetstid. Detta är exempelvis relevant för diskssionen kring den statliga 
inkomstskatten, vilken påverkar progressiviteten i det svenska skattesystemet. En 
skattesänkning har generellt två effekter: å ena sidan ökar incitamenten för arbete genom att 
belöningen ökar, men å andra sidan minskar behovet av arbetsinkomster genom att sänkt skatt 
förbättrar hushållens ekonomiska situation. Ungefär 30 procent av de heltidsarbetade betalar i 
dagsläget statlig inkomstskatt.18 
 
En internationell jämförelse av de 25% med högst lön i varje land visar att svenska 
höginkomsttagare arbetar uppskattningsvis 1935 timmar per år19. Det är redan så att 
höginkomsttagare arbetar mer än standardtiden på 1800 timmar per år (40 timmar per vecka i 
47 veckor). Det är typiskt för många högavlönade yrken, exempelvis läkare, konsulter och 
chefer att arbeta mer än 8 timmar per dag. De svenska sifforna är högre än till exempel Norge, 
men lägre än ett flertal andra jämförbarara länder. Den högsta fjärdedelen i Frankrike arbetar 
exempelvis 2111 timmar per år, vilket är nästan 180 timmar mer per år jämfört med svenska 
höginkomsttagare.  
 
Siffran för höginkomsttagande svenska män är 2014 timmar per år, jämfört med 2150 i 
Storbritannien och 2200 i Frankrike, det vill säga 10% fler timmar. Den internationella 
jämförelsen tyder på att det finns utrymme för svenskar med hög lön att öka sin arbetstid. 
Även en ökning med 5% skulle generera tiotals miljarder kronor i ökade intäkter för den 

                                                 
18 Globaliseringsrådet (2009). 
19 Notera att detta skiljer sig från något och är högre än tidigare redovisade siffror, som inkluderade hela 
befolkningen, inte bara de med löner 
 



 

offentliga sektorn. Den svenska debatten har under en viss tid fokuserat på att öka 
låginkomsttagares arbetsutbud genom sänkta skatter. Detta har ställts emot ökade incitament 
för arbete för höginkomsttagare. Med tanke på att de med stort och mindre humankapital 
utgör komplement på arbetsmarknaden är dessa mål inte oförenliga. Dessutom glöms det ofta 
bort att ökat arbete bland höginkomsttagare, till följd av lägre skatter, kan finansiera 
ytterligare skattesänkningar (och nya jobb inom den offentliga sektorn) och därmed öka 
arbetsutbudet för de med lägre inkomster. 
 
 
Figur 6, arbetade timmar för högavlönade i olika länder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11. Avslutning 
 
Arbetskraft är den fundamentalt viktigaste komponenten i en samhällsekonomi. Hur 
människor och olika grupper i olika länder använder sin tid är därför av stor betydelse både ur 
akademiskt och politiskt perspektiv.  
 
Den kanske viktigaste slutsatsen i vår studie är att ett av de mest effektiva sätten att nå 
jämnare inkomstfördelning i Sverige vore att de med låga inkomster ökade sitt arbetsutbud för 
att arbeta lika mycket som de med högre inkomster. På motsvarande sätt finns det ledtrådar i 
statistiken, vilka redovisats i vår studie, som tyder på att jämnare tidsfördelning genom 
stimulans av arbetade timmar på marknaden för kvinnor även kan öka jämställdheten. 
 
En annan slutsats vi kan dra utifrån studien är att svenskar tenderar att arbeta färre timmar än 
amerikaner, även mätt under ett högkonjunkturår. Mindre än hälften av denna skillnad 
motsvaras emellertid av ren fritid. I stället handlar det till stor del om att svenskar arbetar fler 
timmar i hemmet. 
 
Samtidigt kan vi konstatera att inkomstskillnader som uppstår till följd av ett frivilligt val av 
ökad fritid inte bör ses som ett samhällsproblem. 
 
Det finns dock skäl att tro att det relativt låga arbetsutbudet i Sverige är ett samhällsproblem. I 
figur 7 kan vi se att arbetsutbudet i Sverige inte alltid har varit lägre än i USA. Snarare har 
antalet arbetade timmar sjunkit trendmässigt sedan 1950-talet. Detta trots att kvinnor under 
perioden dramatiskt har ökat sitt deltagande på arbetsmarknaden.  
 
Figur 7, vanliga arbetade timmar per person i arbetsför ålder över lång sikt, 
Ur R. Rogerson, Review of Economic Dynamics 9 (2006) 365-409   

 

 
 



 

Historikern Michael Huberman har tillsammans med ekonomhistorikern Chris Minns lagt ned 
ett gediget arbete på att försöka kartlägga hur den genomsnittliga arbetstiden har förändrats 
under perioden 1870-2000 för ett antal utvecklade länder. Enligt forskarna uppgick den 
genomsnittliga arbetsveckan för en heltidsanställd till cirka 70 timmar i Sverige 1870. I USA 
var den något lägre, närmare bestämt 62 timmar. 130 år senare hade den genomsnittliga 
arbetsveckan krympt till 39 timmar för män och 36 timmar för kvinnor i Sverige. I USA hade 
den genomsnittliga arbetsveckan reducerats till 43 timmar för män och 37 timmar för kvinnor. 
 
Inte nog med att vi arbetar färre timmar per vecka, dessutom har antalet helg- och 
semesterdagar ökat under perioden. Sammantaget innebär detta att antalet arbetade timmar 
per år har minskat radikalt i båda länderna, från drygt 3000 timmar till under 2000 timmar, 
vilket illustreras i diagrammet nedan.20 

Årsarbetstid i USA och Sverige, 1870-2000
Antal arbetade timmar per år och sysselsatt
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Vi har sett att låginkomsttagare arbetar få timmar och har längre fritid än höginkomsttagare. 
När hänsyn tas till dessa skillnader är graden av ekonomisk ojämlikhet lägre än om bara 
inkomster tas med i beräkningarna.  
 
Att de fattigare i samhället har mer fritid än de rika kan tyckas vara paradoxalt. En potentiell 
tolkning kan vara att valet mellan konsumtion (som finansieras genom arbete) respektive 
fritid ser olika ut. De som väljer mer fritid blir låginkomsttagare och de som väljer 
konsumtion höginkomsttagare. Det finns säkert en viss grad av sanning i denna beskrivning. 
Men det är troligen inte huvudförklaringen till de skillnader vi observerar.  
 
En motsatt förklaringsmodell vore att individens val har lite med saken att göra. De fattiga 
och svaga står utanför arbetsmarknaden, oavsett vad de själva önskar. Med tanke på att de inte 
kan få jobb, eller heltidsjobb, men har en viss nivå av försörjning garanterad genom bidrag är 
det naturligt att de har mycket fritid, någonting måste dygnets 24 timmar användas till.  
 
Även denna förklaring med fokus på externa barriärer har ett visst förklaringsvärde. Att de 
arbetslösa inte lägger mer tid på att söka efter arbete kan bero på att det inte finns några 
arbeten att söka. Mer precist kan det vara så att de med bristande humankapital eller avsaknad 

                                                 
20 Huberman och Minns (2007). 



 

av erfarenhet från arbetsmarknaden inte kan hitta arbeten som betalar mer än den miniminivå 
som sätts av lagar, avtal och av de bidrag som man kan få då man inte arbetar.  
 
Samtidigt är det så att detta endast beskriver något av ett extremfall. Det finns inget 
inneboende skäl till att låginkomsttagare borde arbeta mindre än andra, eller vilja arbeta 
mindre. Att en stor andel av friska personer i västerländska samhällen inte arbetar har 
visserligen normaliserats, men det är ett systemfel i samhället snarare än något naturligt. 
Produktionsfaktorer som inte utnyttjas är slöseri för samhället, samtidigt som det ofta är 
skadligt för individen själv. 
 
Även i en situation där vad en individ kan erhålla i inkomster på marknaden är mindre än vad  
majoriteten av befolkningen betraktar som moraliskt rättvist finns det ingen orsak att personen 
inte ska arbeta. Svaret är i stället att inkomster från arbete kan komplimenteras av det 
offentliga, inte att arbetsföra personer helt ska leva på bidrag. Idag är det så att en person som 
går från bidrag till arbete endast får ta del av en bråkdel, ofta runt 10-20% av det mervärde 
som produceras. Fritiden eller möjligheten till hemarbete som går förlorad kommer dock till 
100% ur personens ficka. Vi bör inte underskatta problematiken med att komplimentera 
låginkomsttagares inkomster utan att skapa liknande effekter. Men problemet kan mildras.  
  
Om låginkomsttagare hade fått 100% av värdet av sitt arbete hade fler arbetat, idag går det 
mesta av arbetsinkomsterna förlorat, ur individens perspektiv, genom skatter och minskade 
bidragsintäkter. Det låga arbetsutbudet är således ett artificiellt resultat av politiken, inte ett 
resultat av vad människor vill. Detta gäller troligen även det generella resultatet avseende 
antalet arbetade timmar. Ingen naturlag föreskriver att svenskar borde arbeta mindre än 
amerikaner, inte minst med tanke på att vi tycks ha arbetat mer för bara några årtionden 
sedan! De som försöker förklara detta i termer av skillnader i ”kultur” och/eller preferenser 
ignorerar det faktum att kultur och normer i sig påverkas av den ekonomiska verkligheten.  
 
Ökad levnadsstandard är den viktigaste drivkraften för arbete. När ekonomiska institutioner 
ändras så att mer arbete endast leder till marginellt högre levnadsstandard är det knappast 
märkligt att människor kollektivt börjar fokusera på att få mer fritid, vilket som sagt beskattas 
med noll procent, eller till och med negativt (genom att du får bidrag när du inte jobbar). 
Samtidigt ändras normer - lojhet blir inte längre ett lika stort stigma. Svenskens en gång så 
prominenta arbetsetik kan mer och mer framstå som något bara de naiva håller fast vid, när 
nya generationer märker att hårt arbete inte för med sig någon större förbättring i individens 
levnadsstandard. En sådan erodering av arbetsnormer skulle vara, och är kanske redan, ett 
betydande problem bland låginkomsttagare.  
 
Ett intryck av de resultat som vi har sett är att man i såväl Sverige som USA kan minska 
ojämlikheten i inkomstnivå och öka det samlade arbetsutbudet genom att stimulera 
låginkomsttagares deltagande på arbetsmarknaden. Med tanke på att låginkomsttagare har 
många fler fritidstimmar jämfört med övriga befolkningen torde reformer som ökar antalet 
arbetade timmar på marginalen inte föra med sig stora kostnader i termer av minskad tid för 
de utan arbete. Samtidigt kan ett ökat antal arbetade timmar innebära betydande 
samhällsekonomiska vinster. 
 
 



 

 Appendix 
  
Informationen för arbetade timmar kommer från Svenska tidsanvändningsundersökningen, 
standardiserad för att passa den europeiska mallen i ramarna för Hetus, samt från American 
Time Use Survey 2005. Det senare datamaterialet har blivit bearbetat av författaren för att 
vara så jämförbar som möjligt med den svenska och europeiska statistiken. Siffrorna 
presenteras för enkelhets skull som fraktioner av timmar, 0,8 timmar betyder därför 
0,8*60=48 minuter.  
 
Dessa studier bygger på att en stor grupp individer skriver ned sin tidsanvändning i 
dagböcker. Genom att ta hänsyn till de olika demografiska grupperna, samt genom att sprida 
ut dagböckerna över året och veckodagarna får vi en relativt representativ bild av en 
genomsnittlig dag av året. Detta innebär att någon som arbetar 8 timmar per dag 5 timmar i 
veckan och 40 veckor om året kommer att arbeta 8*5*40/365=4,4 timmar per vecka.  
 
Den viktigaste anpassningen som gjorts från den amerikanska till den svenska metoden är att 
ta hänsyn till arbetsraster, som inkluderas i arbetet i Sverige men inte i USA. Därför har antal 
arbetade timmar i USA ökats med 15 minuter per 4 arbetade timmar, och motsvarande mängd 
dragits från underhållning/nöje (mer specifikt vilotid). Tiden som läggs på att ge hjälp till 
andra hushåll har i både USA och Sverige angivits som en del av fritiden, under social 
aktivitet. Vård till medlemmar i samma hushåll har angivits som hushållsarbete. Som mycket 
annat gäller att uppdelningen inte alltid är solklart, men att en uppdelning av praktiska skäl 
måste göras.  
 
Sverige och USA skiljer sig inte nämnvärt åt när det gäller andelen av befolkningen som är i 
arbetsför ålder. Sverige har något större andel äldre, och USA något större andel yngre. Av 
detta skäl har vi även inkluderat gruppen 25-65 år utöver standardgruppen 20-74 år. 
Skillnaderna är inte speciellt stora. Förhoppningsvis kommer demografi därför inte att vara en 
viktig orsak till skillnad mellan dessa två länder. Som tidigare påpekat påverkar dock en 
demografisk variabel, närmare bestämt andelen små barn per vuxna, troligen tiden som läggs 
på barn i Sverige och USA.  
 
Inkomster har delats in efter disponibel inkomst i Sverige, och brutto hushållsinkomst i USA. 
Denna skillnad är troligen inte speciellt viktigt i detta sammanhang, eftersom vi endast 
använder inkomst för att ranka hushållen. Skatter och bidrag ändrar samlade inkomster 
dramatiskt, men har ofta små effekter på rangordningen. De amerikanska siffrorna inkluderar 
inte huvuddelen av bidrag, till skillnad från de svenska. Båda siffror inkluderar dock 
pensioner och arbetslöshetsunderstöd.  
 
Statistiken från SCB anger den svenska inkomstfördelningen i kvartiler, varför samma metod 
har använts för USA. Det är viktigt att poängtera att när en uppdelning görs efter både 
inkomstkvartiler och någon annan variabel (t.ex. kön) i USA så gäller att kvartiluppdelningen 
är efter hela befolkningen, inte den specifika underkategorin. Så de ensamstående kvinnorna i 
den första kvartilen är bland de lägsta 25% av inkomsterna i hela USA, inte de lägsta 
inkomsterna bland de ensamstående kvinnorna. Hälften av de ensamstående kvinnorna är 
således i kvartil 1.  
 



 

De amerikanska siffrorna är från 2005, de svenska från 2000/2001. Det finns även data i USA 
från 2003 samt 2004, men vi har valt att endast använda ett år, på grund av jämförbarhet. 
(Resultaten är mycket lika mellan de tre amerikanska åren). För Sverige gäller att 2000/2001 
var toppen av en högkonjunktur, medan 2005 är ett mer normalt arbetsmarknadsår i USA. 
Detta kan potentiellt överdriva den svenska arbetstiden något jämfört med USA.  
 
En genomgång av vanliga variabler ovan. Notera att ”Fritid” är summan av ”sömn, måltider 
och personlig vård” samt ”fritidsaktiviteter”.  
 
Sömn, måltid, personlig vård  
 
Summan av tre relativt klara begrepp. Personlig vård omfattar till exempel dusch, smink och 
rakning. Sömn inkluderar även sömnlöshet.  
 
Fritidsaktiviteter 
 
Summan av en lång rad nöjen, social umgänge, sport, TV, promenad, religiös och frivillig 
politisk aktivitet, läsning, etc.  
 
Arbete 
 
Marknadsarbete, inkluderar även dubbelarbete samt relaterade aktiviteter, så som arbetslösas 
tid att söka jobb eller hobby-aktivieter som genererar inkomst.  
 
Städ, tvätt dyl.  
 
Inkluderar även skötsel av textiler, såsom att sy en tröja.  
 
Underhåll, trädgård dyl. 
 
Inkluderar även tiden som läggs på husdjur och i USA även tiden som läggs på att sköta om 
pool och simbassäng och diverse underhålls- och reparationsaktiviteter.   
 
Studier 
 
Tid i skola/universitet, fria studier samt läxor.  
 
 
 
För andra frågor om metodik kontakta gärna Tino Sanandaji: tino@uchicago.edu 
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