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Förord 
Deltidsarbete riskerar att ge sämre karriärmöjligheter och löneut-
veckling, och bidrar dessutom till lägre pension. Vi på Unionen vill 
att alla våra medlemmar i så stor utsträckning som möjligt ska ha 
inflytande över sin egen arbetstid. Alla som vill jobba heltid måste i 
möjligaste mån få göra det. Samtidigt är föräldrars lagstadgade rätt 
att reducera sin arbetstid under småbarnsåren viktig att värna om, 
eftersom enskilda personers möjligheter att kunna få balans mellan 
arbete och privatliv ser olika ut.  

Men arbetsplatser behöver vara föräldravänliga, så att deltidsarbete 
blir ett val – inte ett tvång. Flexibla arbetstider och möjlighet att 
jobba hemifrån, är faktorer som kan minska småbarnsföräldrars be-
hov av att jobba deltid. Glädjande nog har de allra flesta av Unionens 
medlemmar en relativt stor flexibilitet kring arbetstider, och många 
har även möjlighet att jobba på distans.  

Den här rapporten visar dock att det än idag framförallt är kvinnor 
som går ner i deltid. Därför anser vi på Unionen att det är viktigt att 
synliggöra – och försöka motverka – de könsspecifika mönster som 
finns, och som får negativa ekonomiska konsekvenser för framför-
allt kvinnor. Det finns även stora skillnader mellan olika regioner 
och branscher som behöver synliggöras. 

På senare år har kvinnors deltidsarbetande minskat, samtidigt som 
männens – och framförallt pappornas – deltidsarbete ligger kvar på 
en låg nivå. Det är förstås positivt att skillnaderna mellan könen 
minskat. Samtidigt vittnar sjukskrivningstalen om att ekvationen 
med två heltidsarbetande föräldrar under småbarnsåren ofta är svår 
att få ihop, och i värsta fall kan gå ut över framförallt kvinnors hälsa 
och välmående. Kvinnor tar alltjämt ett större ansvar för hela famil-
jens livspussel, och anpassar sitt arbetsliv efter familjelivet i mycket 
högre grad än vad män gör. 

Rapporten har författats av Stina Jakobsson, utredare vid politik-
sektionen på Enheten för avtal och politik. Anna Löfgren Eriksson 
och Julia Tchibrikova, båda statistiker, har bearbetat lönestatistiken 
som används i rapporten och kommit med värdefulla inspel. 

 

Henrik Ehrenberg 
Samhällspolitisk chef 
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Inledning 
I den här rapporten beskrivs förekomsten av deltidsarbete bland pri-
vata tjänstemän, och hur detta har utvecklats över tid. Ett särskilt 
fokus i rapporten ges åt deltidsarbete och föräldraskap.  

Rapporten inleds med en beskrivning av metod och data som an-
vänts i rapporten. Därefter beskrivs utvecklingen av deltidsarbete 
över tid och hur det ser ut i olika åldersgrupper. Därefter görs en 
beskrivning av hur det ser ut bland föräldrar. I rapporten beskrivs 
även skillnader mellan olika branscher och län, och deltidens effek-
ter för pensionen diskuteras. Rapporten avslutas med en samman-
fattande diskussion, samt ett antal policyförslag. 
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Sammanfattning av resultaten 
· Bland privata tjänstemän arbetar män deltid i betydligt lägre 

utsträckning än kvinnor – i alla branscher och i alla län. Det 
är tre gånger så vanligt att kvinnor jobbar deltid som att män 
gör det. 

· Andelen privata tjänstemän som arbetar deltid är allra högst 
bland unga (under 25 år) samt bland äldre (som närmar sig 
eller som passerat normal pensionsålder).  

· Sedan år 2006 har andelen mammor med hemmavarande 
barn som arbetar deltid minskat från 36 procent till 27 pro-
cent, bland privata tjänstemän. 

· Under motsvarande tioårsperiod har andelen pappor med 
hemmavarande barn som jobbar deltid legat ganska kon-
stant på omkring 5 procent, bland privata tjänstemän. 

· Bland privata tjänstemän (25-54 år) arbetar papporna deltid 
i allra lägst utsträckning. Både män och kvinnor utan barn 
jobbar deltid i högre utsträckning än pappor, i denna ålders-
grupp. 

· Fyra av tio föräldrar som gått ner i arbetstid uppger att deras 
arbetsbörda inte har minskat i motsvarande grad. 

· Det är stora regionala skillnader i deltidsarbete bland Un-
ionens medlemmar – framförallt bland kvinnorna.  

· Kvinnorna i Stockholms län jobbar deltid i lägst utsträck-
ning. Högst andel kvinnor som jobbar deltid finns på Got-
land. 

· Bland Unionens medlemmar är det högst andel som arbetar 
deltid inom Farmaci och hälsa, samt Organisationer och för-
eningar. 

· Inom Industri och teknik, Energi och miljö samt IT och Tele-
kom är deltidsarbetet bland medlemmarna minst utbrett. 

 

 



4 

Metod och data 
Beskrivning av data  
Till grund för analysen i den här rapporten ligger statistik från flera 
olika källor. Framförallt används Unionens egen lönestatistik (hä-
danefter kallad Unionens lönestatistik) samt statistik från SCB:s ar-
betskraftsundersökning som Unionen har låtit beställa specifikt för 
privata tjänstemän (hädanefter kallad AKU). Unionens lönestatistik 
avser Unionens förvärvsaktiva medlemmar. Statistiken från AKU 
avser alla privata tjänstemän – oavsett om de är medlemmar i Un-
ionen eller inte.  
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Data som används i rapporten 

Unionens lönestatistik 
· Tidsserie: 2011–2016 

· Avser Unionens medlemmar 

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 
· Tidsserie: 2005–2016 

· AKU beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sve-
riges befolkning i åldern 15–74 år, och statistiken är fram-
tagen för att vara internationellt jämförbar. 

· Unionen har låtit beställa statistik över deltidsarbete för 
gruppen privatanställda tjänstemän. (Klassificerat med 
hjälp av sektor och SEI). 

Unionens ”medlemstracker” 
· Tidsserie: 2009-2017 

· Unionen genomför varje månad en enkätundersökning 
bland ett slumpmässigt urval medlemmar. Vilka frågor 
som ställs har varierat över tid. 

· Undersökningen har låg svarsfrekvens, varför resultaten 
bör tolkas med försiktighet och framförallt användas som 
jämförelse gentemot övrig statistik. 

Enkätundersökning om föräldravänligt arbetsliv  
(Unionen/Novus) 
· Undersökningen utfördes av Novus i november 2017, på 

uppdrag av Unionen 
· Paneldata: 2024 privatanställda tjänstemän har svarat på 

enkäten. 



6 

Jämförelse mellan data – varför så stor skillnad? 
Andelen deltidsarbetande skiljer sig mycket åt mellan de olika da-
takällorna som används i denna rapport. Av Unionens lönestatistik 
för 2016 framgår att 9,4 procent av Unionens förvärvsaktiva med-
lemmar arbetar deltid. I ”medlemstrackern” uppgav samma år 9,8 
procent av de svarande medlemmarna att de arbetade deltid, vilket 
alltså ligger helt i linje med lönestatistiken. I AKU är däremot ande-
len privata tjänstemän som arbetar deltid betydligt högre: hela 17,9 
procent. 

Att andelen är så pass mycket högre i AKU än i Unionens lönesta-
tistik och medlemstracker kan bero på flera orsaker. Framförallt be-
ror det på att statistiken avser olika populationer: Unionens statistik 
avser endast medlemmarna, medan statistiken från AKU avser alla 
privata tjänstemän – oavsett fackföreningstillhörighet. Den fackliga 
anslutningsgraden är olika hög i olika branscher. Drygt en femtedel 
av Unionens yrkesverksamma medlemmar arbetar exempelvis 
inom Industri och teknik, och där är förekomsten av deltidsarbete 
mycket låg, vilket påverkar snittet i hela lönestatistiken.  

En annan skillnad är att i AKU definieras man som sysselsatt om 
man under en viss vecka (referensveckan) utfört något arbete (minst 
en timme). Vidare räknas till de sysselsatta även personer som inte 
utförde arbete under referensveckan, men som hade anställning och 
var tillfälligt frånvarande (exempelvis sjukskriven eller föräldrale-
dig). Unionens lönestatistik å andra sidan består endast av förvärvs-
aktiva medlemmar som har en anställning. När statistiken samlas in 
ställs frågan om lönen omfattar heltid eller deltid. 

Vidare samlas lönestatistiken in endast årligen, medan SCB:s AKU-
undersökningar genomförs löpande under året. Även detta kan på-
verka, eftersom lönestatistiken inte fångar upp om man tillfälligt 
gått ner i arbetstid någon annan gång under året än när statistiken 
samlas in. 

Sammantaget är frågan om hur många som arbetar deltid med 
andra ord en definitionsfråga. De medlemmar som Unionens löne-
statistik representerar kan generellt sett sägas vara mer etablerade 
på arbetsmarknaden, jämfört med alla dem som räknas som syssel-
satta i AKU. Unionens lönestatistik är troligen en underskattning av 
deltidsarbetet bland privata tjänstemän i stort. Samtidigt har AKU 
en väldigt generös definition av vem som räknas som sysselsatt, vil-
ket ger en hög andel deltidsarbetande. 
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Deltidsarbete – hur och varför? 
I detta kapitel görs en översiktlig beskrivning av deltidsarbete i sam-
hället i stort. I de nästkommande kapitlen presenteras statistik spe-
cifikt för privata tjänstemän. 

Kvinnor och män arbetar lika mycket 
I alla tider har både män och kvinnor arbetat. Däremot har kvinnor, 
historiskt sett, oftare än män arbetat oavlönat. Så ser det ut än idag. 
Män och kvinnor arbetar totalt sett ungefär lika många timmar i 
veckan. Män förvärvsarbetar dock i större utsträckning, medan 
kvinnor lägger fler timmar på obetalt hemarbete.1 

Sett till förvärvsarbete uppgår kvinnors medelarbetstid till cirka 88 
procent av männens medelarbetstid. Det motsvarar att kvinnor i ge-
nomsnitt förvärvsarbetar 4 timmar mindre per vecka, jämfört med 
män.2  

Sverige har, i en internationell jämförelse, en mycket hög sysselsätt-
ningsgrad bland kvinnor. Omkring 80 procent av kvinnor i Sverige 
i åldrarna 20-64 år förvärvsarbetar, jämfört med EU-snittet som är 
omkring 65 procent.3 Bland dem som är förvärvsaktiva är det dock 
en högre andel som arbetar deltid i Sverige, om man jämför med 
övriga EU-länder. Ett högt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor är 
generellt sett ofta förknippat med att en större andel i arbetskraften 
arbetar deltid.4 

Det finns flera studier som visar att det är vanligare att män både 
ökar sin förvärvsinkomst och antalet arbetade timmar efter att de 
blivit föräldrar, medan det motsatta gäller för kvinnor.5 Män arbe-
tar också övertid i större utsträckning än kvinnor.6  

 

 

 

 
1  Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för  ett jämstäl lt arbetsliv.  (SOU 2015:50) 
2  Konjunktur inst itutet 2017.  
3  Eurostat 2015.  
4  Konjunktur inst itutet 2017.  
5  ESO (2015) 
6  ”Vem jobbar övertid och hur mycket?”, TCO (2016),  SCB (AKU).  
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Vanligaste orsaken: heltidsarbete saknas 
I Sverige är den vanligaste orsaken till deltidsarbete bland både kvin-
nor och män att man inte kan hitta ett lämpligt heltidsjobb. Denna 
grupp utgör omkring 27 procent av de deltidsarbetande totalt sett, 
enligt AKU. Deltidsarbete på grund om omsorg av barn är dock be-
tydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Bland kvinnor är vård 
av barn den näst vanligaste orsaken till deltidsarbete. Bland männen 
hamnar vård av barn först på sjätte plats bland de orsaker man kan 
uppge i AKU. 

Orsakerna till deltidsarbete skiljer sig också åt mellan arbetare och 
tjänstemän. Bland kvinnor i arbetaryrken är den vanligaste orsaken 
till deltid att heltidsarbete saknas, medan det bland kvinnor i tjäns-
temannayrken är vård av barn som är den vanligaste orsaken.7  

Undersysselsättning vanligast bland unga och utrikesfödda 
Även om deltidsarbete är ganska vanligt förekommande i Sverige är 
det enbart en del av de deltidsarbetande som uppger att de kan eller 
vill gå upp i arbetstid. I AKU tillfrågas sysselsatta om kan arbeta fler 
timmar, och hur många fler timmar de vill arbeta – det vill säga ett 
mått på undersysselsättning. År 2016 svarade ca 15 procent av alla 
deltidsarbetande att de var undersysselsatta, vilket motsvarar cirka 
182 000 personer. Det är tydligt att undersysselsättningen är störst 
bland unga och utrikes födda. Det är även vanligare att personer 
med tidsbegränsade anställningsformer är undersysselsatta. Antalet 
undersysselsatta har dock minskat sedan 2013, troligen till följd av 
ett bättre konjunkturläge.8 

Föräldrar har rätt till deltid  
Arbetsgivare har, enligt diskrimineringslagen, skyldighet att under-
lätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap. 
Föräldrar till barn upp till åtta år har enligt föräldraledighetslagen 
rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal 
arbetstid. I vissa kollektivavtal finns dessutom rätt att förkorta ar-
betstiden även för föräldrar till äldre barn, eller för andra grupper.  

Om en heltidsarbetande förälder önskar förkorta sin arbetstid mer 
än 25 procent måste föräldern ta ut föräldrapenning motsvarande 
den arbetstidsförkortningen. Men även föräldrar som önskar redu-

 

 
7  SCB (AKU) årsmedeltal  2016.  
8  Konjunktur inst itutet 2017.  
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cera sin arbetstid med upp till 25 procent kan välja att fylla ut delti-
den med hjälp av föräldrapenning. 

Det går att ta ut föräldrapenning både som hela dagar, och som del 
av en dag, för att på så sätt få kortare arbetsdagar. Genom att ”fylla 
ut” deltidsarbetet på detta sätt kan föräldrar också skydda sin sjuk-
penninggrundande inkomst, så att deltidsarbetet inte sänker den 
sjukpenninggrundande inkomsten och man riskerar lägre ersätt-
ning vid till exempel sjukdom eller föräldraledighet. 

En person som gått ner i arbetstid med stöd av föräldraledighetsla-
gen, är skyddad mot beordrad övertid (om man inte själv vill arbeta 
övertid).  
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Deltidsarbetets utveckling  
över tid 
I det här kapitlet redogörs för privata tjänstemäns deltidsarbete, ba-
serat på den statistik som presenteras i kapitlet Metod och data. 

Tre gånger vanligare att kvinnor jobbar deltid  
Den totala andelen deltidsarbetande skiljer sig mycket åt mellan 
kvinnor och män. Av Unionens lönestatistik framgår att 15,8 pro-
cent av kvinnorna arbetar deltid, jämfört med endast 4,3 procent av 
männen (år 2016, se diagram 1). Dessa siffror kan jämföras med 
medlemstrackern, där 17 procent av kvinnorna och 4 procent av 
männen uppgav att de arbetade deltid 2016. I AKU är motsvarande 
andelar betydligt högre: 10,1 procent bland män och 27,3 procent 
bland kvinnor.  

Intressant att notera är att trots att nivån på deltidsarbete skiljer sig 
mellan de olika datakällorna, så är förhållandet mellan kvinnor och 
män detsamma. Andelen som arbetar deltid är ungefär tre gånger så 
hög bland kvinnor, som bland män, i alla tre datakällor. 

Diagram 1. Andel deltidsarbetande per kön 2016, jämförelse av 
olika datakällor  

Kvinnors deltidsarbete minskar – mäns ökar 
Sedan 1980-talet har andelen kvinnor som arbetar deltid minskat 
kraftigt, sett till hela den arbetande befolkningen i alla sektorer. Det 
visar SCB:s arbetskraftsundersökningar. År 1987 arbetade totalt sett 

0

5

10

15

20

25

30

Män Kvinnor

Unionens lönestatistik Medlemstrackern SCB (AKU)



11 

45 procent av kvinnorna i arbetskraften deltid, en andel som sjunkit 
till 29 procent år 2015. Under samma period ökade andelen män 
som arbetar deltid, från 6 till 11 procent.9 Bland privata tjänstemän 
var motsvarande andelar ungefär desamma år 2015: 10 procent av 
männen och 28 procent av kvinnorna arbetade deltid. 

Uppgifterna från AKU som Unionen låtit beställa för privata tjäns-
temän sträcker sig endast över en kortare tidsperiod: från år 2005 
och fram till 2016 (se diagram 2).  Av denna statistik framgår att 
andelen deltidsarbetande var strax över 30 procent bland kvinnor, 
under åren 2005– 2010. Sedan 2011 har andelen dock legat under 30 
procent och år 2016 var det 27,3 procent av kvinnorna som arbetade 
deltid. Andelen män som arbetar deltid låg omkring 9 procent un-
der åren 2005–2013, men de senaste tre åren har andelen varit cirka 
en procentenhet högre – omkring 10 procent. Det tycks med andra 
ord vara framförallt under 80-, 90- samt tidiga 00-talet som den 
stora minskningen av deltid skedde bland kvinnor, även om den 
minskat något bland kvinnor, och ökat något bland män, även un-
der den senaste tioårsperioden. 

Diagram 2. Andel privatanställda tjänstemän som arbetar deltid, 
per kön 2005-2016. 

 

Källa: SCB (AKU) 
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Av Unionens lönestatistik går det att urskilja en liknande trend 
bland medlemmarna under den tillgängliga tidsperioden 2011–
2016, vilket framgår av diagram 3. Sedan 2011 har kvinnors deltids-
arbete minskat med nästan två procentenheter – från 17,6 till 15,8 
procent. Bland männen ökade istället deltidsarbetandet något under 
samma tidsperiod, från 2,3 till 4,3 procent. 

Diagram 3. Andel medlemmar i Unionen som arbetar deltid, per 
kön 2011–2016.  

Källa: Unionens lönestatistik 
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I vilka åldrar är deltid vanligast? 
Vanligast med deltid bland yngre och äldre 
Förutom att förekomsten av deltidsarbete skiljer sig mellan kvinnor 
och män så finns det också tydliga åldersrelaterade mönster. Allra 
högst andel som arbetar deltid finns i åldersgruppen 65–74 år. Av 
diagram 4 framgår att bland personer som fyllt 65 år är det hela 
71 procent av de sysselsatta som arbetar deltid. Det är inte så förvå-
nande, då man i denna åldersgrupp sannolikt oftast kombinerar för-
värvsarbetet med pension. Intressant att notera är dock att allt fler 
privata tjänstemän som är 65 år och äldre numera är aktiva på ar-
betsmarknaden. Under tidsperioden 2005–2016 har antalet för-
värvsaktiva tjänstemän, som är 65 år och äldre, nästan tredubblats i 
arbetskraften! Detta kan jämföras med att den totala ökningen av 
antalet anställda privata tjänstemän var omkring 30 procent, under 
samma tidsperiod. 

Förutom de äldre så jobbar även unga upp till och med 24 års ålder 
deltid i hög utsträckning. I denna åldersgrupp är det hela 44 procent 
som arbetar deltid, enligt den statistik för privata tjänstemän som 
Unionen låtit beställa från SCB (AKU). Att andelen är så pass hög 
bland unga kan sannolikt till stor del förklaras av att många i denna 
åldersgrupp har studier som sin huvudsakliga sysselsättning, medan 
anställningen utgör ett extrajobb. 

Diagram 4. Andel privata tjänstemän som arbetar deltid, per ålders-
grupp (2016). 
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”Mammapuckel” i deltidsarbete 
I diagram 5 redovisas andelen medlemmar i Unionen som jobbar 
deltid, fördelat på både ålder och kön. Där framgår – förutom det 
som redan nämnts om en hög andel deltid bland de yngre och äldre 
– att det bland kvinnorna finns en tydlig ”deltidspuckel” ungefär 
mellan 30 och 45 års ålder. Vi på Unionen brukar referera till detta 
fenomen som ”mammapuckeln”. Bland män finns nämligen inte 
alls denna puckel under de år då många har småbarn hemma. Tvär-
tom är andelen som arbetar deltid mycket låg bland män just i dessa 
åldersgrupper. 

I en jämförelse av deltidsarbetets utveckling över tid i olika ålders-
grupper, framgår att deltidsarbetet bland kvinnor i stort har minskat 
i alla åldersgrupper – utom i den allra yngsta åldersgruppen. I ål-
dersgruppen 20-24 år har andelen som arbetar deltid tvärtom ökat 
bland både kvinnor och män, sedan 1980-talet. 10 Detta kan hänga 
ihop med att fler studerar på högskola nu, jämfört med på 1980-talet. 

Diagram 5. Andel av Unionens medlemmar som arbetar deltid, för-
delat per åldersklass och kön 2016. 

Källa: Unionens lönestatistik 

 

 
10  På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet (SCB 2016).  
 



15 

Heltidsanställning i botten? 
I AKU tillfrågas de som uppger att de arbetar deltid om de har en 
heltidsanställning i botten. Majoriteten av dem som arbetar deltid 
(63 procent) har inte en heltidsanställning i botten, men skillna-
derna är stora mellan olika åldersgrupper. I den yngsta åldersgrup-
pen (upp till 24 år) är det bara 5 procent som har en heltidstjänst i 
botten. Likaså är det relativt ovanligt bland dem över 65 år att ha en 
heltidsanställning i botten – i denna åldersgrupp har 19 procent av 
de deltidsarbetande en heltidstjänst i botten. Störst andel som har 
en heltidsanställning i botten finns i åldersgruppen 35–44 år – det 
vill säga den ålder då många har hemmavarande barn. I denna ål-
dersgrupp har hela 62 procent av dem som jobbar deltid en heltids-
tjänst i botten. 
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Föräldraskap och deltidsarbete 
I detta kapitel studeras föräldrars deltidsarbete och hur detta utveck-
lats över tid bland de privata tjänstemännen. 

Allt färre mammor med hemmavarande barn jobbar deltid 
Statistiken från AKU som Unionen har beställt visar att andelen del-
tidsarbetande har minskat bland föräldrar (definierat som personer 
med hemmavarande barn), sedan år 2005. Under samma period har 
andelen som arbetar deltid i gruppen som inte har barn hemma där-
emot ökat – vilket framgår av diagram 6. År 2005–2007 var andelen 
som arbetade deltid i de respektive grupperna ungefär lika stor – 
men sedan dess har deltidsarbetet varit mer utbrett bland personer 
utan hemmavarande barn än det är bland föräldrar. 

Diagram 6. Andel deltidsarbetande bland privata tjänstemän med 
hemmavarande barn respektive ej hemmavarande barn, år 2005-
2016 

 

Källa: SCB (AKU)  
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Detta är sannolikt en effekt av att deltidsarbetet är allra mest utbrett 
och ökat mest bland de riktigt unga – de som ännu inte hunnit bli 
föräldrar. (Genomsnittsåldern för första barnets födelse är idag 29 
år för kvinnor och 31,5 år för män). 11  

Pappor med hemmavarande barn jobbar sällan deltid 
I diagram 7 redovisas utvecklingen av andelen deltidsarbetande med 
respektive utan hemmavarande barn, fördelat på kön. Där framgår 
det tydligt att det är bland mammorna med hemmavarande barn 
som deltidsarbetet minskat kraftigt på senare år. År 2006 arbetade 
35,5 procent av mammorna med barn hemma deltid (kvinnor 25–
54 år, med hemmavarande barn). Tio år senare, år 2016, hade ande-
len mammor som jobbar deltid minskat kraftigt – till 26,7 procent. 
Bland samtliga privata tjänstemän mellan 25 och 54 år, är det pap-
porna som jobbar deltid i allra lägst utsträckning. Både män och 
kvinnor utan barn jobbar deltid oftare än vad papporna gör. 

  

 

 
11  SCB. 
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Diagram 7. Andel deltidsarbetande per kön (25–54 år), med respek-
tive utan hemmavarande barn (2005–2016) 

Källa: SCB (AKU)  

Trots rätten att gå ner i tid när man har småbarn, är det alltså väldigt 
få pappor som utnyttjar denna möjlighet.  

Hur mycket går föräldrar ner i tid? 
I AKU får de deltidsarbetande uppge i vilken omfattning de arbetar 
deltid – det vill säga hur många procent av heltid de arbetar. Bland 
föräldrar med hemmavarande barn är det vanligast att man arbetar 
76-99 procent av heltid, det vill säga man har minskat sin arbetstid 
med max en fjärdedel. Bland personer som inte har hemmavarande 
barn är det däremot vanligast att arbeta betydligt färre timmar än så 
– vanligast är att arbeta max motsvarande halvtid om man jobbar 
deltid (se diagram 8). 
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Diagram 8. Omfattning av deltidsarbete bland privata tjänstemän 
som arbetar deltid, med hemmavarande barn respektive utan 
(2016). 

 

Källa: SCB (AKU) 

Vidare är det tydligt att föräldrar som arbetar deltid framförallt gått 
ner i tid från en heltidsanställning. Drygt hälften av föräldrarna har 
en heltidsanställning i botten. Detta kan jämföras med gruppen som 
inte har barn, där endast var femte person har en heltidstjänst i bot-
ten.  

Diagram 9. Andel deltidsarbetande med heltidsanställning i botten 
bland personer med hemmavarande barn respektive utan (2016). 
 

Källa: SCB (AKU) 
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Möjlighet till distansarbete har betydelse 
Graden av flexibilitet i arbetet, såsom möjlighet att påverka sina ar-
betstider och möjlighet att arbeta på distans, är faktorer som kan 
påverka om föräldrar har behov av att gå ner i arbetstid eller inte.  

I Unionens enkätundersökning om föräldravänligt arbetsliv, som 
riktar sig till privata tjänstemän med barn mellan 0-11 år, har för-
äldrarna tillfrågats om huruvida de har möjlighet att arbeta på di-
stans. Resultaten visar att det är en marginellt högre andel bland de 
svarande kvinnorna som uppger att de inte alls kan arbeta på di-
stans. Andelen som uppger att de kan utföra allt, nästan allt eller en 
stor del av sitt arbete på distans, är ungefär lika mellan kvinnor och 
män. Knappt 40 procent av kvinnorna, och drygt 40 procent av 
männen, uppger detta. 

Diagram 10. Svar på frågan ”Har du möjlighet att utföra ditt arbete 
på distans?”. 
 

Källa: Föräldravänligt arbetsl iv 2017, Unionen/Novus. 

Trots att skillnaden mellan könen inte är så stora, tycks möjlighet 
till att arbeta på distans ha stor betydelse för förekomsten av deltids-
arbete. Av dem som uppger att de inte kan arbeta på distans, är det 
en signifikant högre andel som svarat att de gått ner i arbetstid, för 
att lättare kombinera föräldraskap och arbete.  
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Små skillnader i flextid mellan könen  
En annan faktor som kan ha stor betydelse för om man behöver gå 
ner i tid eller inte under småbarnsåren är flextid och möjlighet att 
själv påverka sina arbetstider. 

I SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) som görs 
årligen, ställs frågan till de förvärvsaktiva om de har inflytande över 
förläggningen av sin arbetstid. Unionen har inte tillgång till denna 
statistik specifikt för privata tjänstemän, men däremot redovisas 
den på kön, hushållstyp och ålder med mera. Av ULF framgår att 
den hushållstyp där störst andel har inflytande över arbetstiden är 
bland sammanboende med barn. I denna grupp är det en dryg fjär-
dedel av männen och kvinnorna som uppger att de saknar inflytande 
över förläggning av arbetstiden. Detta kan jämföras med att drygt 
40 procent av de ensamstående utan barn saknar inflytande över sin 
arbetstids förläggning. Generellt sett är det mycket små skillnader 
mellan könen vad gäller inflytande över arbetstid, enligt ULF. Ålder 
tycks vara en mer avgörande faktor, där de allra yngsta (16–24 år) 
har inflytande över arbetstiden i lägre grad än de äldre.  

Unionen har i en medlemsundersökning ställt frågan ”Har du möj-
lighet, att inom vissa gränser, bestämma när du arbetar?”. 12 Bland 
männen är det drygt 80 procent som uppger att de har flextid eller 
på annat sätt har relativt fria arbetstider. Bland kvinnorna är mot-
svarande andel drygt 70 procent. Skillnaderna mellan könen är med 
andra ord relativt små även i denna undersökning, även om det är 
något större andel bland kvinnorna som uppger att de inte alls kan 
påverka sina arbetstider. 

4 av 10 har inte fått minskad arbetsbörda 
Att gå ner i tid från en heltidstjänst inom ett kvalificerat tjänsteman-
nayrke idag är inte nödvändigtvis en garant för att den anställde fak-
tiskt får mindre att göra. Mailen, telefonsamtalen och mötena blir 
inte nödvändigtvis färre bara för att man kommer överens med sin 
arbetsgivare om att arbeta färre timmar per dag.  

  

 

 
12  Frågan ställdes i Unionens medlemsundersökning ”medlemstrackern”,  åren 

2009-2013.  Frågan kunde besvaras med ”Ja, jag har flext id”,  ”Ja, jag har på 
annat sätt relat ivt fr ia arbetst ider”,  ”Nej, jag kan i  al lmänhet inte påverka ar-
betstiden” eller  ”Vet e j” . Andelen som uppgav att de hade f lextid el ler på an-
nat sätt hade relativt fr ia arbetstider,  var relat ivt konstant över t id under 
dessa fem år,  och ski l lnaderna mellan könen l ikaså. 
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För tjänstemän finns en uppenbar risk med att minska sin arbetstid, 
då det kan leda till att man utför samma mängd arbete, men får 
mindre rum för återhämtning i form av till exempel pauser och fi-
karaster under dagens gång. Boschman med flera har undersökt 
sambandet mellan möjligheten till återhämtning under arbetsda-
gens gång och risken för sjukfrånvaro. 13 De finner att kvinnor gene-
rellt sett får mindre återhämtning under sin arbetsdag än vad män 
får. De finner vidare att detta är en av flera förklaringar till kvinnors 
högre sjukfrånvaro.  

Under hösten 2017 genomförde Unionen en enkätundersökning 
bland privata tjänstemän med barn upp till 11 år. Där ställdes frågan 
om man gått ner i arbetstid för att underlätta för att kombinera ar-
betsliv och föräldraskap. De som uppgav att de gjort detta, fick även 
svara på frågor kring hur deras arbetsbörda påverkats av att gå ner i 
tid. De fick uppge i vilken grad de instämde i påståendet ”Efter att 
jag gick ner i arbetstid har min arbetsbörda minskat i motsvarande 
grad”. Resultaten visar att drygt fyra av tio respondenter inte in-
stämmer i detta påstående. Samtidigt är det bara knappt tre av tio 
som instämmer i att deras arbetsbörda minskat i motsvarande grad 
som man minskat sin arbetstid. Ungefär en tredjedel av de svarande 
tycks inte ha någon direkt uppfattning, då de svarar antingen ”vet 
ej” eller uppger det mittersta svarsalternativet (3 på en 5-gradig 
skala). 

  

 

 
13 Boschman m.fl .  (2017).  
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Diagram 11. Svar på påståendet ”Efter att jag gick ner i arbetstid 
har min arbetsbörda minskat i motsvarande grad”. 
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”Hämta tidigt”-hets? 
Föräldrar ofta tidspressade 
I den årliga undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) som 
genomförs av SCB redovisas andelen i den förvärvsarbetande be-
folkningen (16–64 år) som ”varje vecka har svårt att förena arbete 
med familj och fritid”. Där framgår att 30 procent av alla samman-
boende med barn upplever detta, medan motsvarande andel för 
sammanboende utan barn är 21 procent, år 2016. 14 

En doktorsavhandling från 2012 visar att 47 procent av alla personer 
med hemmavarande barn under 18 år ofta har svårt att hinna med 
allt som behöver göras. Motsvarande siffra för personer utan barn 
är 31 procent. Samma studie visar att personer med högkvalificerade 
yrken upplever mer tidspress i vardagen än andra. 15  

Rätt till förskola  
Samtidigt har Sverige kanske världens bäst välutbyggda barnom-
sorg. Alla kommuner i Sverige är enligt skollagen skyldiga att er-
bjuda förskola från och med barns ettårsdag – i den omfattning som 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. 16 Av 
Läroplan för förskolan framgår att ”förskolan ska erbjuda barnen en 
i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och 
miljö.”  

Samtidigt finns det samhälleliga normer och föreställningar kring 
att barn inte bör gå alltför långa dagar på förskolan – vilket kan på-
verka föräldrars beslut om att gå ner i arbetstid eller inte. Många 
debattörer brukar också peka på att barngrupperna ökat i storlek på 
senare år, vilket en del ser som skäl till att barn inte bör vistas för 
långa dagar på förskolan. Detta trots att barn alltså har rätt till för-
skola i den omfattning som föräldrarnas arbete kräver, samt att 
verksamheten ska anpassas efter deras vistelsetid. 

  

 

 
14  SCB (ULF).  
15  Larsson,  J.  2012.  
16  Enl igt  8 kap.  5 § skollagen (2010:800). Eller  ”om barnet har ett  eget behov på 

grund av famil jens situation i  övrigt”.  
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Kvinnliga tjänstemän upplever press att hämta tidigt 
I en undersökning som LO gjort på uppdrag av Sifo undersöks om 
föräldrar upplever en press att hämta tidigt på förskolan. 17 Där fram-
går tydligt att den grupp som signifikant sticker ut är kvinnor i tjäns-
temannayrken, som upplever denna press i högst grad. För män i 
tjänstemannayrken, samt både kvinnor och män i arbetaryrken, 
upplevs detta i ungefär lika hög utsträckning. 

Det saknas officiell statistik över hur långa dagar barn har på för-
skolan. Skolverket gjorde dock en föräldraundersökning år 2012, 
där man undersökte barns faktiska närvarotid i förskolan. Hösten 
2012 var den genomsnittliga närvarotiden för barn i förskolan 31 
timmar per vecka – en ökning med två timmar sedan 2005. 18 

Föräldrars hälsa och sjukfrånvaro 
Unionen har i tidigare rapport kunnat visa att det finns en ”mam-
mapuckel” för sjukfrånvaron bland de privata tjänstemännen. Sjuk-
frånvaron är som högst bland kvinnor just i de åldrar då många har 
småbarn hemma. 19 Det finns även flera tidigare studier som visar att 
före första barnets födelse så är sjukskrivningstalen ungefär lika 
höga för män och kvinnor. När man blir förälder stiger däremot 
kvinnors sjukskrivningstal, medan männens ligger kvar på ungefär 
samma nivå som innan.20 

SCB har studerat hur närheten till mor- och farföräldrar påverkar 
småbarnsföräldrars sjukskrivningsmönster. SCB:s analys visar 
tecken på att både mammor och pappor löper högre risk att vara 
sjukskrivna om deras föräldrar inte bor i samma kommun. När-
heten till mor- och farföräldrar (underförstått: möjligheten att få 
barnvakt) kan med andra ord vara en viktig komponent för att få 
livspusslet att gå ihop för småbarnsföräldrar.21 Samtidigt har högut-
bildade betydligt oftare lämnat sin hemstad, jämfört med personer 
med lägre utbildning.  

 

 

 
17  LO (2017) .  
18  Skolverket (2012).  
19  Hur sjuka är tjänstemännen? (Unionen 2016).  
20  Se bland annat IFAU (2013 och 2011).  
21  https://www.scb.se/sv_/Hitta-stat ist ik/Artik lar/Narhet-ti l l-mor--och-far-

föraldrar-minskar-sjukskrivningar/  
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Branschspecifika skillnader 
I det här kapitlet beskrivs deltidsarbetet och dess utveckling inom 
de olika branscher där Unionens medlemmar finns. 

Låg andel deltid i IT, energi och industri 
Unionens medlemmar finns inom samtliga branscher på den pri-
vata arbetsmarknaden, inklusive organisationer och föreningar. 
Unionens lönestatistik visar att det är väldigt stora skillnader i del-
tidsarbete mellan de olika branscherna. 

Lägst andel som arbetar deltid finns inom branscherna IT  & Tele-
kom, Energi och miljö samt Industri och teknik (se diagram 12). I 
dessa branscher är den totala andelen deltidsarbetande omkring 
4 procent, men även inom respektive bransch är könsskillnaderna 
stora. Män i dessa branscher arbetar deltid i extremt liten utsträck-
ning – med andelar på 2 procent eller lägre. Bland kvinnorna är an-
delen deltidsarbetande mellan 7,7 och 9,4 procent, i dessa branscher. 

Andelen deltidsarbetande högst inom Farmaci och hälsa 
Av diagram 12 framgår vidare att Farmaci och hälsa sticker ut som 
den bransch där deltidsarbetandet är absolut mest utbrett – hela 24,3 
procent av det totala antalet medlemmar inom denna bransch arbe-
tar deltid. Bland kvinnorna inom branschen är andelen ännu högre 
– 31,1 procent, medan andelen bland män är mer blygsamma 
5,6 procent (se diagram 13). 

Näst högst andel deltidsarbetande återfinns inom Organisationer 
och föreningar – där den totala andelen ligger på 17,7 procent 
(22,9 procent bland kvinnor och 9,8 procent bland män). 

I de övriga sex branscherna där Unionens medlemmar finns rör sig 
den totala andelen som arbetar deltid mellan 8,4 och 13,6 procent. 
Det rör sig om branscherna Transport och logistik, Service och tjäns-
ter, Handel, Bygg och fastighet, Konsult och finans samt Media och 
kommunikation.  

Bland män inom dessa branscher rör det sig om mellan drygt 4 pro-
cent och knappt 6 procent som arbetar deltid, bland kvinnor mellan 
knapp 12 procent och drygt 20 procent. Störst skillnad mellan kö-
nen är det inom Transport och logistik, där hela 20,4 procent av kvin-
norna, men bara 5,8 procent av männen, jobbar deltid.  
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Diagram 12. Andel deltidsarbetande medlemmar, per bransch 
(2016). 
 

Källa: Unionens lönestatistik 

Diagram 13. Andel deltidsarbetande medlemmar, per bransch och 
kön (2016). 

Källa: Unionens lönestatistik 
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Statistiken från SCB (AKU) går inte att redovisa med samma fina 
branschindelning som Unionens lönestatistik, men den bekräftar 
bilden av att deltidsarbetet är lågt inom industrin, och högst inom 
tjänstesektorn. (Organisationer och föreningar – som också har hög 
andel deltidsarbetande – går inte att särredovisa i AKU-statistiken). 
Och precis som i Unionens lönestatistik så befinner sig handeln och 
bygg och fastighetsbranschen någonstans i mittenfåran, vad gäller 
andelen som arbetar deltid.  

Diagram 14. Andel deltidsarbetande per bransch, 2006-2016. 

Källa: SCB (AKU)  

Utbildningens betydelse 
De branschspecifika skillnaderna i deltidsmönster återfinns även 
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ner som utbildat sig inom teknik och tillverkning. Bland personer 
med utbildning inom hälso- och sjukvård samt social omsorg är an-
delen som arbetar deltid högst. 
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med gymnasieutbildning respektive eftergymnasial utbildning är 
andelarna som arbetar deltid ungefär lika stora. 

Diagram 15. Andel deltidsarbetande, fördelat på utbildningsnivå, 
bland privata tjänstemän (2016).  

Källa: SCB (AKU) 
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Regionala skillnader 
Lägst andel deltid i Stockholms län 
Unionens lönestatistik visar att andelen medlemmar som arbetar 
deltid varierar mycket mellan olika län. Av tabell 1 framgår andelen 
deltidsarbetande per län, fördelat på kön.  

I Stockholms län är andelen medlemmar som arbetar deltid lägst. 
Där är det drygt 11 procent av kvinnorna, och drygt 4 procent bland 
männen som arbetar deltid. Det går med länsindelningen inte att 
urskilja hur det ser ut med deltid i de andra större städerna i Sverige, 
även om mycket tyder på att det är ett storstadsfenomen att en låg 
andel kvinnor jobbar deltid.  

Högst är andelen som arbetar deltid i Gotlands län – där jobbar 
drygt var fjärde kvinna deltid, och knappt 9 procent av männen. 

Stora regionala variationer bland kvinnor 
Vidare visar statistiken att det framförallt är bland kvinnorna som 
de regionala skillnaderna är stora. Bland männen är skillnaden mel-
lan det län med högst respektive lägst andel deltidsarbetande drygt 
4 procentenheter. Bland kvinnorna är det däremot drygt 15 procen-
tenheters skillnad mellan det län med lägst respektive högst andel 
deltidsarbetande.  

Bland Stockholmskvinnorna är andelen deltidsarbetande 11,4 pro-
cent – alltså drygt var tionde kvinna. I sju av länen är andelen nästan 
dubbelt så hög: mer än var femte kvinna jobbar deltid i Gotland, 
Halland, Västerbotten, Kalmar, Dalarna, Jönköping och Söderman-
land.  

Bland männen finns inte lika stora regionala variationer i deltidsar-
bete. I Blekinge är andelen deltidsarbetande män som allra lägst – 
knappt 3 procent. På Gotland är andelen högst – närmare 9 procent 
– följt av Jämtland och Västerbotten där omkring 7 procent av män-
nen jobbar deltid. 

Intressant att notera är att skillnaderna mellan könen är minst i 
Stockholm. Det kan förklaras framförallt av att kvinnorna i Stock-
holm arbetar deltid i så pass låg utsträckning. Störst skillnad mellan 
könen är det i Halland. Där är det drygt 23,3 procent av kvinnorna 
som jobbar deltid, men endast 4,6 procent av männen. 
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Tabell 1. Andel av Unionens medlemmar som arbetar deltid, förde-
lat per län och kön (2016), rangordnat från lägst till högst andel 
 

Län Kvinnor Män Totalt 

Skillnad 
mellan  
könen  

%-enhet 

Stockholm 11,4 4,3 7,7 7,0 

Västmanland 16,2 3,2 8,4 13,0 

Västra Götal-
and 14,9 3,4 8,6 11,5 

Västernorrland 16,4 4,0 9,0 12,4 

Uppsala 14,3 4,9 9,3 9,4 

Östergötland 18,3 3,6 9,4 14,7 

Blekinge 19,9 2,9 9,7 17,1 

Värmland 18,8 4,3 10,2 14,5 

Kronoberg 19,8 3,3 10,3 16,5 

Jönköping 20,5 3,4 10,4 17,1 

Norrbotten 16,9 5,7 10,8 11,2 

Skåne  18,7 4,5 10,8 14,2 

Örebro 17,4 6,1 10,9 11,3 

Gävleborg 18,8 5,6 11,1 13,2 
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Kalmar 21,9 4,7 11,4 17,1 

Dalarna 20,6 4,6 11,7 15,9 

Södermanland 20,0 6,1 11,8 13,8 

Jämtland 19,7 7,1 12,2 12,6 

Västerbotten 22,6 6,9 12,9 15,6 

Halland 23,3 4,6 13,4 18,7 

Gotland 26,6 8,8 18,1 17,9 

Käl la: Unionens lönestatistik 
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Deltid och pensionen 
Stora skillnader i pension mellan kvinnor och män 
Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män är stora. Kvinnors 
totala pension – det vill säga allmän pension, tjänstepension och 
eventuell privat pension – var 67 procent, som andel av mäns totala 
pension, år 2014.22 Kvinnor är också beroende av garantipension i 
betydligt högre grad än vad män är. 23 (Garantipension är skattefi-
nansierad och garanterar en miniminivå för den som inte jobbat alls 
eller haft en låg arbetsinkomst). 

En förklaring till de stora skillnaderna i pension mellan kvinnor och 
män är det faktum att kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än 
män. I ett pensionssystem där varje intjänad krona räknas till den 
framtida pensionen, säger det sig självt att det får konsekvenser för 
pensionen att gå ner i tid och därmed minska sin inkomst. Det tidi-
gare allmänna pensionssystemet – där den allmänna pensionen ba-
serades på de 15 bästa åren – var mer förlåtande för att man i peri-
oder tjänade mindre, exempelvis på grund av deltidsarbete under 
småbarnsåren.24  

Trots att skillnaderna mellan könen har minskat över tid och beräk-
nas minska ytterligare framöver, så beräknas kvinnor även i framti-
den få lägre totala pensioner än män – i alla sektorer och inkomst-
grupper.25 

Barnårsreglerna kompenserar i viss mån 
I viss mån kompenserar dock även det nuvarande pensionssystemet 
för minskade inkomster när barnen är små. Dels är föräldrapenning 
pensionsgrundande. Dels får den förälder som har lägst inkomst ex-
tra pensionsrätter för barnår, under barnets fyra första levnadsår.26  

 

 
22  SCB (2016). Källa : inkomst- och taxer ingsregistret.  Avser pensionärernas to-

tala inkomst år  2014.  
23  ISF (2017).  
24  Alecta (2015).  
25  ISF (2017). Undantaget är  kommunal sektor,  där män och kvinnor beräknas få 

ungefär l ika stora genomsnitt l iga totala pensioner .  
26  Pensionsrätt för barnår beräknas på ett beräkningsunderlag (en ”tänkt” in-

komst) , som kallas pensionsgrundande belopp. Det kan räknas fram på tre 
olika sätt , och Pensionsmyndigheten väljer automatiskt det alternativ  som är 
mest fördelakt igt  för  individen. 
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Tjänstepensionen ITP (som de flesta privata tjänstemän med kol-
lektivavtal omfattas av) har inga regler som motsvarar barnårsreg-
lerna. Vid deltidsarbete eller obetald föräldraledighet minskar inbe-
talningarna till tjänstepensionen. Däremot görs inbetalningar till 
tjänstepension även under föräldraledighet när föräldrapenning be-
talas ut. Det gäller i regel även om man går ner i arbetstid med hjälp 
av utfyllnad från föräldrapenning.27  

Räkna på deltid - inte okomplicerat 
Det är inte helt lätt att räkna på deltidsarbetets effekter för pens-
ionen. Betydelsen som deltid har för pensionen handlar nämligen 
inte bara om den direkta effekten som deltiden ger i form av mins-
kad inkomst och därmed inbetalade pensionsrätter. Det finns även 
andra, indirekta aspekter, som påverkar, som att deltidsarbete kan 
vara förknippat med en generellt sett sämre karriär- och löneut-
veckling. Dessutom är det många som under arbetslivets gång byter 
bransch därmed får tjänstepension från flera olika håll, vilket ytter-
ligare försvårar beräkningarna. I det följande redogörs för tre olika 
sätt att räkna på deltidens betydelse för pensionen, från Pensions-
myndigheten, Alecta respektive PTK.  

Exempel 1: Pensionsmyndigheten 
Ett räkneexempel som Pensionsmyndigheten har gjort visar att en 
privatanställd tjänsteman med en månadslön på 30 000 kronor kan 
förvänta sig en beräknad total pension på 20 190 kronor.28 Om 
samma person får barn och i samband med detta under åtta års tid 
arbetar 75 procent av heltid, minskar den totala pensionen med 
motsvarande 940 kronor per månad. Om samma person istället 
skulle arbeta 90 procent under en lika lång period, minskar den be-
räknade totala pensionen med 390 kronor. (Detta om personen 
ifråga är den förälder som tjänar minst under samtliga år, och där-
med får pensionsrätter för barnår.)  

 

 
27  De flesta privatanstäl lda tjänstemän med kollektivavtal,  födda 1979 och se-

nare, omfattas av ITP1 . För dem görs pensionsinbetaln ingar under 13 månader, 
vid föräldraledighet där föräldrapenning betalas ut.  För privatanställda tjäns-
temän födda 1978 och tidigare,  som omfattas av ITP2, rekommenderar 
Svenskt Näringsliv  och PTK att  inbetalningar görs under 1 1 månader,  vilket är  
en rekommendation som oftast följs.  

28  https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/vad-paverkar-din-
pension/smabarnstiden-kan-paverka-din-pension 

 

https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/vad-paverkar-din-pension/smabarnstiden-kan-paverka-din-pension
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/vad-paverkar-din-pension/smabarnstiden-kan-paverka-din-pension
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Vid en månadslön på 45 000 kronor beräknar Pensionsmyndig-
heten att den totala pensionsinkomsten blir 35 170 kronor. Om per-
sonen arbetar deltid 75 procent under åtta års tid, minskar pens-
ionen med 2 350 kronor. (Eller med 2 610 kronor, om pensions-
rätterna för barnår inte tillfaller personen ifråga). Om samma per-
son istället arbetat 90 procent under åtta år, skulle pensionen 
minska med 1 110 kronor (eller 1 150 kronor utan barnårsrätt).  

Detta räkneexempel gör det med andra ord tydligt, att barnårsrätts-
reglerna inte förmår kompensera för deltidsarbete för personer med 
högre inkomster. Ju högre lön, desto större blir alltså deltidsarbetets 
effekt på pensionen. Det är även tydligt att deltidens omfattning har 
stor betydelse. Grovt förenklat kan man konstatera att 90-procentig 
deltid under några få år inte behöver ge så stor effekt på pensionen, 
men att en 75-procentig deltid under många år kan minska pens-
ionen avsevärt.  

Exempel 2: Alecta 
Alecta har i sin rapport ”Deltidsfällan – hur en ojämställd arbets-
marknad ger ojämställda pensioner”, beräknat deltidsarbetets effek-
ter vid ett antal olika scenarier av deltidsarbete, för personer som 
arbetar som privata tjänstemän.29 De har utgått från en privatan-
ställd tjänsteman med normalinkomst (26 000 kronor i månadslön), 
som börjar jobba vid 25 års ålder och slutar vid 65. De har sedan 
beräknat hur pensionen påverkas vid fem olika scenarier av arbete 
på heltid och deltid, under yrkeslivets gång. 

Deras räkneexempel visar att en person med den lönen kan förvänta 
sig en total pension på 23 040 kronor, om hen arbetar heltid hela 
yrkeslivet. Om hen däremot arbetar deltid under en stor del av yr-
keslivet – först på 50 procent i tio år, och därefter 75 procent resten 
av yrkeslivet – så blir den totala pensionen endast 15 200 kronor. 
Det är en skillnad på 7 840 kronor, jämfört med om hen arbetat hel-
tid. 

Alecta har även beräknat hur pensionen påverkas av en kortare pe-
riod av deltid: först 50 procent i tre år, därefter 75 procent i tre år 
(resterande tid i yrkeslivet på heltid). Då blir den totala pensionen 
20 550 kronor – alltså 2 490 kronor mindre än vid heltid hela yrkes-
livet. 

  

 

 
29  Alecta (2015).  
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De har även beräknat ett exempel på en person som arbetar heltid 
hela yrkeslivet, men går ner i arbetstid de sista sex åren innan pens-
ion (på 50 respektive 75 procent). För denna person blir deltidens 
effekt på pensionen mindre kännbar än för den som arbetar mot-
svarande deltid tidigare under yrkeslivet: den slutliga pensionen blir 
21 950 kronor. 

Även dessa exempel visar tydligt att deltid – speciellt tidigt i yrkes-
livet, i stor omfattning och under lång tid – får stora konsekvenser 
för pensionen. Alectas exempel bygger dock på personer som arbe-
tar deltid i ganska stor omfattning. I den här rapporten framgår det 
att det är relativt ovanligt idag att privata tjänstemän arbetar exem-
pelvis 50 procent – speciellt i de åldrar då man har hemmavarande 
barn. Däremot är det betydligt vanligare att arbeta exempelvis 75 
eller 80 procent under denna fas i livet. 

Alecta har även gjort beräkningar för en högavlönad privat tjänste-
man, med en månadslön på 48 000 kronor. Om hen arbetar 75 pro-
cent under 10 år i mitten av livet när barnen är små, så skiljer det 
7 460 kr i slutgiltig pension, jämfört med om hen jobbat heltid hela 
tiden. (Den beräknade totala pensionen blir 33 620 kronor vid hel-
tid, jämfört med 26 160 kronor vid deltid på 75 procent i tio år).  

Exempel 3: PTK 
PTK har i sin rapport ”Tilltro eller misstro – pensionssystemet ur 
kvinnors perspektiv” låtit räkna på hur mycket en genomsnittlig 
tjänsteman förlorar på att jobba deltid. Slutsatsen ur den rapporten 
är att om man börjar arbeta vid 25 års ålder, slutar vid 65 års ålder, 
samt har kollektivavtal under hela arbetslivet, så har deltidsarbetet 
en relativt begränsad inverkan på pensionen. Många års deltidsar-
bete kan däremot bli kostsamt, framförallt för att man då lätt halkar 
efter i löneutvecklingen.30  

Slutsatser från räkneexemplen 
Det räkneexemplen visar är att deltidens effekter för pensionen be-
ror på flera olika saker: hur mycket man tjänar, hur länge man arbe-
tar deltid och i vilken omfattning man arbetar deltid. Det spelar 
också roll när i livet man arbetar deltid: några års deltid i slutet av 
yrkeslivet ger mindre effekt än deltidsarbete i yngre åldrar. Tydligt 
är också att deltidsarbete påverkar pensionen mer, ju högre lön man 
har.  

 

 
30  PTK (2017).  
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En 90-procentig deltid under ett fåtal år behöver inte ge så stora ef-
fekter på pensionen för en privat tjänsteman med genomsnittlig lön, 
medan mer omfattande reducering av arbetstiden, under många års 
tid, kan få väldigt stor effekt.  

Sammantaget kan sägas att deltidsarbete bara är en av flera faktorer 
som bidrar till kvinnors generellt sett lägre pensioner. Framförallt 
består skillnaden i att kvinnor helt enkelt tjänar mindre än män – 
deltid eller inte – och har en sämre löneutveckling. 



38 

Diskussion 
Snabb teknisk utveckling förändrar arbetslivet 
Att allt färre arbetar deltid idag hänger sannolikt ihop med arbetsli-
vets förändring – inte minst den snabba tekniska utvecklingen som 
skett under den senaste tioårsperioden. Mobila tekniska lösningar 
och smarta telefoner har gjort att många tjänstemän inte längre be-
höver vara fysiskt närvarande på kontoret för att utföra sitt arbete.  

Att kunna utnyttja resor till och från jobbet till att exempelvis svara 
på mail, är för många en självklarhet idag, men för bara tio år sedan 
var det ganska få som kunde göra det. Att kunna jobba hemifrån är 
också något som kan underlätta livet med småbarn. När arbetsgi-
vare inte längre kräver fysisk närvaro på kontoret åtta timmar per 
dag, ökar möjligheten att kombinera heltidsarbete med familjeliv, 
för både kvinnor och män, menar vi på Unionen. De senaste årens 
utveckling mot minskat deltidsarbetande kan ses som ett tecken på 
just detta. 

Flexibelt arbetsliv underlättar 
Många småbarnsföräldrar löser livspusslet med hämtningar och 
lämningar genom att den ena föräldern kommer extra tidigt till job-
bet, för att i gengäld kunna gå tidigt och hämta på förskolan. Den 
som lämnar barnen på morgonen kan i gengäld jobba senare. Med 
helt fasta arbetstider, utan eget inflytande över arbetets förläggning, 
blir behovet av att gå ner i tid avsevärt större. Av den här rapporten 
framgår glädjande nog att det är väldigt små skillnader mellan män 
och kvinnor vad gäller flextid och inflytande över arbetstiden.  

Vad gäller möjligheten att jobba hemifrån finns det vissa skillnader 
mellan könen bland de privata tjänstemännen, men de är inte så 
stora. Däremot bekräftas det i denna rapport, att möjligheten till di-
stansarbete är en faktor som signifikant påverkar sannolikheten att 
föräldrar går ner i arbetstid under småbarnsåren. 

En del föräldrar sätter i system att hämta tidigt, men i gengäld jobba 
igen hemifrån senare på kvällen, när barnen somnat. Det fungerar 
såklart för vissa att göra på det sättet, men i längden riskerar ett så-
dant upplägg leda till brist på återhämtning och ökad stress. Å andra 
sidan vittnar många om att även deltidsarbete leder till brist på åter-
hämtning och alltför intensiva arbetsdagar. 
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Kön styr mest 
Ibland framförs att kvinnors och mäns skilda deltidsmönster skulle 
bero på att kvinnor i högre grad jobbar i mindre flexibla yrken och 
branscher: att de till exempel har svårare att jobba hemifrån eller har 
flextid i lägre utsträckning än män. Denna rapport visar dock att 
kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män, även inom re-
spektive bransch – och trots att förutsättningarna till flexibilitet i 
form av arbetstidens förläggning är mycket lika mellan könen. Det 
tycks alltså inte vara vare sig bransch eller inflytande över arbetsti-
den och arbetstidens förläggning som avgör om man arbetar deltid 
eller inte – utan kön.  

Därför är det viktigt att Unionen – förutom att verka för våra med-
lemmars inflytande över sina arbetstider – även bidrar till att belysa 
och bryta de könsspecifika mönstren som finns, och som drabbar 
framförallt kvinnor ekonomiskt. 

80 procent av lönen – 100 procent av jobbet? 
Många som gått ner i arbetstid vittnar om att de upplever sig få lika 
mycket gjort och producera lika mycket nytta för företaget vid deltid 
som vid heltidsarbete. För arbetsgivaren kan det därför ofta vara en 
ganska bra affär med anställda som arbetar deltid. Många gånger 
märks inte produktionsbortfallet i så stor utsträckning – om ens alls 
– samtidigt som de betalar avsevärt lägre lön.  

För den enskilde blir dock den ekonomiska konsekvensen av del-
tidsarbete ytterst kännbar: både i lönekuvertet och vid pension. 
Många gånger blir följden av deltidsarbete också att dagarna blir 
mer intensiva, med mindre tid för återhämtning under arbetsdagens 
gång.  

Det är därför mycket oroande att så många uppger att deras arbets-
börda inte minskat när de gått ner i tid, eller att de inte har någon 
åsikt om den har det eller ej. I det läget kan många uppleva att del-
tidsarbete snarare skapar mer stress och obalans i livet, än tvärtom. 
Att jobba 80 procent men utföra 100 procent av jobbet är inte håll-
bart – vare sig ekonomiskt eller hälsomässigt. Återhämtning även 
under arbetsdagens gång är helt centralt och bör vara en självklar-
het, även för den som jobbar deltid. Därför är det väldigt viktigt att 
de som väljer att  gå ner i tid verkligen får en minskad arbetsbörda. 

Även om rapporten visar att allt färre arbetar deltid, så är det en 
trygghet för många föräldrar att veta att möjligheten att gå ner i del-
tid alltid finns där, även om man inte utnyttjar den. Det är därför 
fortsatt viktigt att värna föräldrars rätt att gå ner i arbetstid – och att 
det i så fall leder till en verklig minskning av arbetsbördan. 
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Heltidsarbete och småbarn – en omöjlig ekvation? 
Mot den här bakgrunden är det knappast konstigt att många känner 
sig stressade och pressade under småbarnsåren. Oavsett om man 
jobbar deltid eller heltid finns uppenbara problem med risk för bris-
tande återhämtning. Detta förstärks av att det finns samhälleliga 
normer om att barn inte bör gå alltför långa dagar på förskolan. Vis-
telsetiderna för barn i förskolan tycks ha ökat något på senare år, 
men trots det så är många barns ”arbetsdagar” ofta kortare än för-
äldrarnas.  

Pensionen då? 
Allt fler tycks medvetna om att deltidsarbete kan få stora konsekven-
ser för pensionen – kanske är detta rent av en av orsakerna till att 
allt färre kvinnor numera väljer att gå ner i arbetstid?  

Att arbeta deltid under några år behöver dock inte vara någon kata-
strof vare sig för karriären eller för pensionen. Men om man arbetar 
deltid under många år – och i stor omfattning – kan det få stora 
konsekvenser. Inte minst höginkomsttagare har stora summor att 
förlora på att gå ner i tid. Dessutom är risken stor att man får sämre 
löneutveckling och karriärutveckling vid deltidsarbete – något som 
kan ha större betydelse för pensionen än några få års deltidsarbete i 
sig.  

Grovt förenklat kan man konstatera att exempelvis 90-procentig 
deltid under några få år inte behöver ge så stor effekt på pensionen, 
men att en mer omfattande reducering av arbetstiden, under många 
år, kan minska pensionen avsevärt. 

Allt färre mammor – men inte fler pappor – jobbar deltid 
Trots att alla föräldrar har rätt att minska sin arbetstid, är det endast 
omkring 5 procent av alla pappor som arbetar deltid, medan hela 27 
procent av mammorna fortfarande gör det, bland tjänstemän i pri-
vat sektor. Under den senaste tioårsperioden har mammors deltids-
arbetande minskat kraftigt. Samtidigt är det tydligt att denna för-
ändring inte beror på att fler pappor börjat jobba deltid. Snarare 
tycks vi gå mot en ny samhällsnorm, där både småbarnsmammor 
och småbarnspappor jobbar heltid.  

Dela på deltiden! 
Ibland fungerar det förstås utmärkt att båda föräldrarna jobbar hel-
tid, men ibland krävs det att arbetstiden minskar för att få pusslet 
att gå ihop. Om män och kvinnor då istället tog ett lika stort ansvar 
för livspusslet under småbarnsåren, genom att exempelvis turas om 
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att arbeta deltid, eller att båda reducerar sin arbetstid, men i mindre 
utsträckning – så skulle effekten på pensionen dessutom bli margi-
nell och pensionsgapet mellan könen minska.  

Många kanske resonerar att de har gemensam ekonomi och att det 
därför inte spelar någon roll vem som går ner i tid under småbarn-
såren. Men omkring häften av alla äktenskap slutar med skilsmässa 
och det kan slå hårt ekonomiskt för den partner som i större ut-
sträckning anpassat sitt arbetsliv efter familjelivet. 

Eftersom kvinnor generellt sett lever längre än män, är det också ett 
faktum att kvinnor i regel tillbringar många år i slutet av sitt liv som 
ensamstående. Män däremot, dör statistiskt sett i tvåinkomsthus-
håll. Därför är det än mer angeläget att minska pensionsgapet mel-
lan kvinnor och män. 

Alla har dock inte möjlighet att dela ansvaret med en partner. En-
samstående föräldrar har en särskilt utsatt situation, då de ofta har 
ännu svårare att kunna jobba heltid, samtidigt som de står som en-
samma försörjare.  

Ofrivillig deltid främst bland unga 
Den här rapporten visar att deltidsarbetet är allra mest utbrett bland 
de allra yngsta tjänstemännen, upp till 25 år, samt bland äldre som 
passerat normal pensionsålder. Att yngre jobbar deltid behöver inte 
nödvändigtvis vara ofrivilligt, då många gör det samtidigt som de 
studerar. Samtidigt är det uppenbart att det finns problem med ofri-
villigt deltidsarbetande, främst bland unga och utlandsfödda. Den 
här rapporten fokuserar framförallt på småbarnsföräldrars deltids-
arbete – men den höga ofrivilliga deltiden bland unga och utlands-
födda är också en utveckling som behöver följas noga. Alla som vill 
och kan jobba heltid måste få göra det!  

Allt fler äldre är förvärvsaktiva 
Att allt fler tjänstemän fortsätter att jobba i någon mån, även efter 
65, kan ses som ett sundhetstecken. I bästa fall är det ett tecken på 
att vi är allt friskare när den traditionella pensionsåldern närmar sig, 
och att fler numera känner att de har lust och möjlighet att fortsätta 
jobba högre upp i åldrarna. Just möjligheten att arbeta på deltid och 
vara pensionär på deltid, för att få en smidigare övergång till pens-
ionen, är något vi på Unionen kämpat hårt för i våra förhandlingar 
om flexpension. I värsta fall kan de senaste årens utveckling med allt 
fler deltidsarbetande pensionärer dock ses som ett tecken på att man 
känner sig tvungen att jobba längre, enbart av ekonomiska skäl. 
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Vem lägger egentligen livpusslet? 
Det är förstås främst ett positivt tecken att skillnaderna i deltidsar-
bete mellan kvinnor och män minskat på senare år. Men om detta 
skett på bekostnad av högre stress och press i tillvaron, med ohälsa 
och sjukfrånvaro som följd, kan man fråga sig om heltidsnormen i 
småbarnsföräldrar är så eftersträvansvärd trots allt. Det är tydligt att 
pappor inte anpassar sitt förvärvsarbetesmönster efter familjelivet, 
utan tvärtom tycks anpassa familjelivet efter arbetet. Kvinnor däre-
mot anpassar ännu sitt arbetsliv efter sitt familjeliv i hög utsträck-
ning.  
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Vad vill Unionen? 

 

Hur vill Unionen att arbetslivet ska se ut?  
· Unionen vill att alla som önskar att arbeta heltid i möjligaste mån 

ska få detta önskemål tillgodosett. 

· Unionen vill att arbetsgivare säkerställer att den som går ner i ar-
betstid också får sin arbetsbörda sänkt i motsvarande grad.  

· Unionen vill att chefer ska ha samma möjlighet som andra att 
kunna gå ner i arbetstid och dela chefstjänst med någon annan. 

· Unionen vill synliggöra konsekvenserna av långvarig bortavaro 
från arbetsmarknaden och deltidsarbetande i form av risker för 
sämre karriär- och löneutveckling över tid och lägre pension. 

· Unionen anser att flexibilitet avseende arbetstidens förläggning 
minskar behovet av deltidsarbete. 

· Unionen vill att medarbetare ska ha stort inflytande över den 
egna arbetstiden. Rutiner och regler gällande arbetstidens för-
läggning och omfattning bör underlätta kombinationen föräldra-
skap och jobb. 

· Unionen vill att medlemmarna ska ha ökat inflytande över när 
och var arbetet utförs. 

· Unionen anser att arbetsgivare i den mån arbetsuppgifterna kan 
utföras på distans bör underlätta för medarbetare att jobba hem-
ifrån. Att arbeta från hemmet ska dock alltid vara ett frivilligt val. 
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Du som är tjänsteman på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlem i 
Unionen. En stor del av Unionens medlemmar har högskole utbildning och många är 
chefer. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföre
tagare och studenter. Unionen är Sveriges största fackförbund med över 640 000 
medlemmar. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.
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I DEN HÄR RAPPORTEN beskrivs hur deltidsarbetet utvecklats bland de privata tjäns-
temännen under åren 2005 till 2016. Av rapporten framgår att det blir allt mindre van-
ligt att kvinnor går ner i tid när de får barn. Vi tycks gå mot en heltidsnorm där både 
småbarnspappor och småbarnsmammor numera jobbar heltid i stor utsträckning. 

Samtidigt är det alltjämt kön som är den avgörande faktorn för om man går ner i tid 
eller inte: väldigt få pappor med barn hemma jobbar deltid. I alla län och i alla bran-
scher där Unionens medlemmar finns, jobbar kvinnor deltid i betydligt högre utsträck-
ning än vad män gör. 

Unionen vill med den här rapporten visa på de könsspecifika mönster som ännu 
råder, och som drabbar kvinnor ekonomiskt: både under yrkeslivet och när det är 
dags för pension. 
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