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AM 110 SM 1902 

Arbetsmarknaden under 2018 för personer som 

hade hemmaboende barn under 12 år 
The labour market in 2018 for persons living with children under the age of 12  

I korta drag 
I temarapporten presenteras analyser av arbetsmarknadssituationen för personer 

med hemmaboende barn under 12 år. Fokus ligger på jämförelsen av arbets-

marknadssituationen för män och kvinnor med yngre barn under 2018. I rappor-

ten görs även jämförelser mot gruppen övriga, de som hade barn som var 12 år 

eller äldre respektive de som inte hade hemmaboende barn. 

Högre sysselsättning bland män med yngre barn 

Sysselsättningsgraden för personer i åldern 20-49 år som hade barn under 12 år 

var under 2018 högre än för övriga. Andelen sysselsatta bland de med yngre 

barn var 88,3 procent och motsvarande andel bland övriga var 79,2 procent. En 

delförklaring är att de med yngre barn i genomsnitt var något äldre än de övriga. 

Det fanns även en tydlig skillnad mellan män och kvinnor i gruppen med yngre 

barn. Bland män med yngre barn var andelen sysselsatta 94,1 procent och bland 

kvinnor 83,0 procent, en skillnad på 11,1 procentenheter. Män med yngre barn 

hade en klart högre sysselsättningsgrad än övriga män. För kvinnor med yngre 

barn var sysselsättningsgraden däremot i stort sett densamma som för övriga 

kvinnor.  

Den högre sysselsättningsgraden bland män med yngre barn jämfört med kvin-

nor med yngre barn fanns i alla åldersgrupper. För de i åldern 20-29 år med 

yngre barn var männens sysselsättningsgrad 26,0 procentenheter högre än kvin-

nornas . För männen och kvinnorna i den åldersgruppen var andelen sysselsatta 

90,9 respektive 64,9 procent. Denna skillnad avtar med ökad ålder och bland 

40-49-åringar var skillnaden 5,1 procentenheter.   

Sysselsättningen varierade med utbildningsnivå 

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor varierade med utbild-

ningsnivå. Som störst var skillnaden i andelen sysselsatta mellan män och kvin-

nor med förgymnasial utbildning. Medan andelen sysselsatta uppgick till 78,2 

procent bland de förgymnasialt utbildade männen med yngre barn var motsva-

rande andel 43,2 procent bland kvinnor, en skillnad på 35,0 procentenheter. 
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Skillnaden mellan män och kvinnor avtar med utbildningsnivån och bland efter-

gymnasialt utbildade var andelen sysselsatta bland män med yngre barn 7,0 pro-

centenheter högre än bland kvinnor. För eftergymnasialt utbildade män och 

kvinnor med yngre barn var också sysselsättningen högre än bland förgymnasi-

alt utbildade, 96,0 respektive 89,0 procent. 

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor med yngre barn var 

högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Andelen sysselsatta var 84,1 

procent bland utrikes födda män med yngre barn och 62,5 procent bland de utri-

kes födda kvinnorna, en skillnad på 21,6 procentenheter. Bland inrikes födda 

med yngre barn var motsvarande andel 97,6 procent bland män och 91,9 procent 

bland kvinnorna, vilket motsvarar en skillnad på 5,7 procentenheter. 

Deltidsarbete var vanligare bland kvinnor med yngre barn än bland män. Av de 

sysselsatta kvinnorna med yngre barn arbetade 34,6 procent deltid. Motsvarande 

andel bland männen var 8,9 procent. Även bland de övriga var deltidsarbete 

vanligare bland kvinnor, 30,2 procent. Bland de övriga männen arbetade 15,4 

procent deltid. 

Arbetslösheten högre bland förgymnasialt utbildade kvinnor 

Bland personer i åldern 20-49 år med yngre barn var 4,7 procent arbetslösa un-

der 2018. Det kan jämföras med 7,3 procent bland övriga. För personer med 

yngre barn var andelen arbetslösa 3,4 procent bland männen och 6,0 procent 

bland kvinnorna, en skillnad på 2,6 procentenheter. För de övriga var arbetslös-

heten istället högre bland männen, 8,0 procent, jämfört med 6,4 procent bland 

kvinnorna. 

Skillnaden i arbetslöshet mellan män och kvinnor med yngre barn var som 

störst bland de yngre. Andelen arbetslösa bland män i åldern 20-29 år med 

yngre barn var 4,5 procent och motsvarande andel bland kvinnor var 11,8 pro-

cent, en skillnad på 7,3 procentenheter. På motsvarande sätt som för sysselsätt-

ningen minskar skillnaden mellan män och kvinnor med ökad ålder. För män 

och kvinnor i åldern 40-49 år med yngre barn var andelen arbetslösa 3,3 respek-

tive 4,1 procent. 

Sysselsättningsgraden var som lägst bland de förgymnasialt utbildade kvinnorna 

med yngre barn och det var också hos de med lägre utbildningsnivå som arbets-

lösheten var som högst. Andelen arbetslösa bland förgymnasialt utbildade kvin-

nor med yngre barn var 33,3 procent. Det var 17,9 procentenheter högre än 

bland de förgymnasialt utbildade männen med yngre barn, där arbetslösheten 

var 15,4 procent. Såväl nivån på arbetslösheten som skillnaden mellan män och 

kvinnor sjunker med ökad utbildningsnivå. Bland eftergymnasialt utbildade 

med yngre barn var arbetslösheten bland män och kvinnor 2,1 respektive 3,3 

procent. 

För utrikes födda med yngre barn var arbetslösheten högre och skillnaden mel-

lan män och kvinnor större än bland inrikes födda. Av de utrikes födda kvin-

norna med yngre barn var 17,6 procent arbetslösa, vilket var 7,1 procentenheter 

högre än bland de utrikes födda männen där 10,5 procent var arbetslösa. Bland 

de inrikes födda männen och kvinnorna med yngre barn var arbetslösheten 1,0 

respektive 1,8 procent. 

För kvinnor med yngre barn var arbetslösheten något lägre bland de som bodde 

i landsbygdskommuner jämfört med de som bodde i storstads- eller tätortskom-

muner. Arbetslösheten för kvinnor med yngre barn var i landsbygdskommuner 

4,7 procent. Det kan jämföras med 6,8 procent bland kvinnorna i storstadskom-

muner. För män var andelen arbetslösa i stort sett densamma oavsett typ av bo-

stadskommun. 
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Lägre andel män med yngre barn utanför arbetskraften  

Bland personer i åldern 20-49 år med barn under 12 år var 7,4 procent utanför 

arbetskraften, alltså varken sysselsatta eller arbetslösa. För de övriga var mot-

svarande andel 14,5 procent. Kvinnor stod i högre utsträckning utanför arbets-

kraften än män. Bland personer med yngre barn var 2,6 procent av männen och 

11,8 procent av kvinnorna utanför arbetskraften, en skillnad på 9,2 procenten-

heter. För övriga var motsvarande andel 13,9 och 15,3 procent för män respek-

tive kvinnor. 

Andelen utanför arbetskraften var som högst bland de yngre. Det var också 

bland dem som skillnaden mellan män och kvinnor var som störst. Bland perso-

ner i åldern 20-29 år med yngre barn var 26,4 procent av kvinnorna och 4,6 pro-

cent av männen utanför arbetskraften, en skillnad på 21,8 procentenheter. Även 

när det gäller arbetskraftsdeltagandet minskar skillnaden mellan män och kvin-

nor med ökad ålder och det var kvinnor som i högre utsträckning än män stod 

utanför arbetskraften.  

Andelen som stod utanför arbetskraften var högre bland de förgymnasialt utbil-

dade jämfört med de med högre utbildningsnivå. Även med avseende på arbets-

kraftsdeltagande var skillnaderna mellan könen som störst bland de med lägre 

utbildningsnivå. För de med förgymnasial utbildning med barn under 12 år var 

7,6 procent av männen och 35,2 procent av kvinnorna utanför arbetskraften. Det 

kan jämföras med 2,0 respektive 8,0 procent bland de eftergymnasialt utbildade 

männen och kvinnorna med yngre barn.  

För de med yngre barn var andelen utanför arbetskraften högre, och skillnaden 

mellan män och kvinnor större, bland de utrikes födda. Andelen utanför arbets-

kraften bland utrikes födda män och kvinnor med yngre barn var 6,0 respektive 

24,1 procent, en skillnad på 18,1 procentenheter. Det kan jämföras med de inri-

kes födda männen och kvinnorna med yngre barn där motsvarande andel var 1,4 

respektive 6,3 procent. För de övriga var andelen utanför arbetskraften relativt 

lika mellan inrikes och utrikes födda. Bland övriga inrikes födda var 13,6 pro-

cent av männen och 14,7 procent av kvinnorna utanför arbetskraften. För övriga 

utrikes födda var motsvarande andelar 14,8 respektive 17,7 procent för män och 

kvinnor. 
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Statistiken med kommentarer 

1. Inledning 

Sedan 2009 publiceras fördjupade beskrivningar av ett specifikt ämne i form av 

ett tema baserat på data från Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Från och 

med 2018 publiceras tre temarapporter per år.  

Denna rapport är fokuserad på situationen på arbetsmarknaden bland personer i 

åldern 20-49 år, som hade hemmavarande barn under 12 år. Data redovisas även 

för gruppen övriga som antingen bodde utan barn eller med barn som var minst 

12 år gamla. I rapporten har avgränsningen gjorts till personer i åldern 20-49 år 

främst för att referensgruppen, personer utan barn under 12 år, ska bli mer jäm-

förbar.  

Orsaken till valet av yngsta barnets ålder är att ålder på hemmavarande barn på-

verkar vilka arbetslivsval vårdnadshavaren har rätt att göra enligt lag. Vårdnads-

havaren har rätt att reducera sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal ar-

betstid tills att barnet fyllt 8 år, eller tills det avslutat sitt första skolår. Vård-

nadshavaren har även rätt att vara frånvarande från arbetet i 120 dagar per år på 

grund av vård av barn, så kallad VAB, tills barnet fyllt 12 år. Denna rapport ut-

går ifrån att dessa rättigheter därmed kan påverka bland annat sysselsättning, ar-

betstid och arbetsvillkor för de personer som hade hemmavarande barn under 12 

år, jämfört med de som inte hade yngre barn hemma, kallade övriga i denna rap-

port.          

Temarapporten behandlar arbetsmarknadssituationen för personer i åldern 20-49 

år med barn under 12 år, under 2018. Fokus ligger på jämförelsen mellan män 

och kvinnor i den situationen. För att ge en bredare bild används även, utöver 

kön, indelningarna ålder, utbildningsnivå, urbaniseringsgrad för bostadskommu-

nen och inrikes och utrikes födda. 

Det första kapitlet beskriver befolkningens sammansättning för de med respek-

tive utan barn under 12 år. Sedan följer en genomgång av arbetsmarknadssituat-

ionen för personer med barn under 12 år med fokus på sysselsatta, arbetslösa 

och de utanför arbetskraften. Datamaterialet är baserat på uppgifter från Arbets-

kraftsundersökningarna för år 2018.   
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2. Begrepp och definitioner 

Statistiken som framställs genom AKU är föremål för internationell samordning 

och bygger på International Labour Organization’s, (ILO), konvention över ar-

betsmarknadsstatistiken. Undersökningen är således anpassad till internationella 

krav. Inom det Europeiska statistiksystemet (ESS) går undersökningarna under 

namnet Labour Force Survey, LFS. I statistiksamarbetet ingår EU:s medlems-

länder, kandidatländer samt EFTA-länderna, dit bland andra Norge och Island 

hör. Lagstiftningen syftar bland annat till en gemensam tillämpning av ILO:s 

begrepp. 

I AKU kan en person klassificeras som i arbetskraften, vilket innebär sysselsatt 

eller arbetslös, eller utanför arbetskraften. De tre begreppen kan delas in i ytter-

ligare undergrupper (se trädet under avsnittet Definitioner och förklaringar i 

Fakta om statistiken). 

Som sysselsatt räknas en person som har en anställning eller arbetar som företa-

gare alternativt som medhjälpande hushållsmedlem. För att räknas som syssel-

satt räcker det att ha arbetat minst en timme under referensveckan alternativt ha 

varit frånvarande från ett sådant arbete. Utöver detta krävs det att arbetet syftar 

till att generera inkomst till individen eller det hushåll personen ingår i. Syssel-

sättningsgraden är andelen av befolkningen som är sysselsatta och uttrycks i 

procent. 

För att räknas som arbetslös krävs det att personen var utan arbete under refe-

rensveckan men har sökt arbete under de senaste fyra veckorna (referensveckan 

och tre veckor bakåt) och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar 

från referensveckans slut. Arbetslösa omfattar även personer som har fått ett ar-

bete som börjar inom 3 månader, förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta under 

referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut. Det relativa 

arbetslöshetstalet är andelen arbetslösa av antalet personer i arbetskraften och 

uttrycks i procent. 

Arbetskraften består av personer som antingen är sysselsatta eller arbetslösa. 

Det relativa arbetskraftstalet är andelen av befolkningen som ingår i kategorin 

arbetskraften och uttrycks i procent.  

Ej i arbetskraften omfattar personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. 

Gruppen omfattar bl.a. studerande utan arbete (dock ej heltidsstuderande som 

söker och kan ta arbete), pensionärer, hemarbetande och långvarigt sjuka utan 

arbete.  

Vanligen arbetad tid är de timmar en person ska arbeta enligt överenskom-

melse (alternativt genomsnittlig arbetstid för företagare eller medhjälpande hus-

hållsmedlem). 

Faktiskt arbetad tid är de timmar en person arbetat under referensveckan. 

Tidsbegränsat anställda omfattar personer med exempelvis vikariat, säsongs-

arbete, provanställning eller objekts-/projektanställning. Personer som har en 

tidsbegränsad anställning men en fast anställning i botten räknas inte till tidsbe-

gränsat anställda då de inte har samma lösa anknytning till arbetsmarknaden 

som övriga tidsbegränsat anställda har. 

Till gruppen med förgymnasial utbildning räknas personer vars högsta avslu-

tade utbildningsnivå är folkskola, realskola, grundskola eller någon annan form 

av ospecificerad förgymnasial utbildning. Till gruppen med gymnasial utbild-

ning räknas personer vars högsta avslutade utbildningsnivå är någon form av 

gymnasial utbildning, dock krävs minst en termin av studier. Utbildningen kan 

vara teoretisk eller yrkesinriktad och slutbetyg/gymnasieexamen krävs inte för 

att ingå i gruppen. Till gruppen med eftergymnasial utbildning räknas perso-

ner som gått minst en termin i någon form av högskoleutbildning eller ospecifi-

cerad eftergymnasial utbildning. Hit räknas även personer som påbörjat t.ex. 
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forskarutbildning, licentiatutbildning eller doktorsutbildning. Inte heller här 

krävs slutbetyg för att ingå i gruppen.  

I rapporten används en regional indelning där kategorierna kallas storstad, 

tätort och landsbygd. Indelningen baseras sig på Degree of urbanisation1 som 

används av Eurostat för att dela in olika länders lokala administrativa enheter i 

Cities, Towns and suburbs och Rural areas. I Sverige utgår denna indelning 

från kommunkoderna där samtliga Sveriges kommuner har delats in i de tre 

olika kategorierna. 

I rapporten används begreppet med barn under 12 år alternativt med yngre 

barn vilket innebär hemmaboende barn under 12 år. Med termen hemmaboende 

avses att barnet skall bo i hushållet minst hälften av tiden. I samband med 

AKU-intervjun samlas det in information om det finns barn som bor i hushållet 

och, om det finns barn, hur många de är och vilken ålder de har. För rapporten 

har informationen använts för att särskilja de som har hemmaboende barn där 

yngsta barnets ålder är under 12 år från de som inte har det. De personer i rap-

porten som inte har barn under 12 år består alltså både av personer utan barn, 

utan hemmaboende barn och personer som har hemmaboende barn som är 12-

24 år, och kallas härefter övriga.  

För fler definitioner och förklaringar se avsnittet Fakta om statistiken (i slutet av 

denna rapport). 

  

                                                      

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Degree_of_urbanisation 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Degree_of_urbanisation
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3. Befolkningen 

För att förstå arbetsmarknadssituationen under 2018 för de som hade yngre barn 

är kännedom om befolkningsstrukturen i dessa grupper grundläggande. I avsnit-

tet om befolkningen kommer gruppens åldersstruktur och fördelningen av inri-

kes och utrikes födda beskrivas. För befolkningen 20-49 år hade totalt 

1  690  000 personer barn under 12 år, medan övriga personer i samma ålder var 

2 185  000 till antalet.  

3.1 Ålder  

Åldersfördelningen skiljer sig mellan grupperna med yngre barn jämfört med 

övriga personer då det fanns färre unga personer i gruppen som hade yngre 

barn. Av befolkningen med yngre barn var endast 12,2 procent i åldersgruppen 

20-29 år, medan bland övriga var 51,5 procent i denna åldersgrupp. För de med 

yngre barn befann sig den största andelen, 49,1 procent, i åldersgruppen 30-39 

år medan bara 20,7 procent av de övriga var i denna ålder. För personer med 

yngre barn var 38,6 procent i åldern 40-49 år medan en mindre andel av övriga 

befolkning tillhörde denna åldersgrupp, 27,7 procent.  

Uppdelat på kön uppvisar åldersfördelningen liknande skillnader, vilket visas i 

diagram 1. Män hade större skillnader än kvinnor i åldersfördelningen mellan de 

med yngre barn och de övriga. Andelen som var 20-29 år var endast 8,8 procent 

bland männen med yngre barn medan motsvarande andel bland de övriga män-

nen var 52,2 procent. Av männen med yngre barn tillhörde 44,0 procent den 

äldsta åldersgruppen, 40-49 år, vilket var 19,6 procentenheter högre än för öv-

riga män. Män med yngre barn var därmed i genomsnitt äldre än övriga män.   

Åldersfördelningen för kvinnor liknade männens då kvinnor med yngre barn i 

genomsnitt var äldre än övriga kvinnor. I åldersgruppen 20-29 år var andelen 

15,2 procent bland kvinnor med yngre barn jämfört med 50,7 procent bland öv-

riga kvinnor. Majoriteten av kvinnor med yngre barn, 50,2 procent, var i åldern 

30-39 år medan 17,6 procent av de övriga kvinnorna var i samma åldersgrupp. 

Åldersstrukturen för både män och kvinnor med yngre barn var relativt lika, 

men kvinnor hade en något större andel som var 20-29 år och en lägre andel 

som var 40-49 år, jämfört med männen.    

Under 2000-talet har medelåldern vid det första barnets födelse ökat med unge-

fär ett år för både kvinnor och män. Genomsnittsåldern för förstagångsföräldrar 

2018 var 29,4 år för kvinnor och 31,7 år för män (SCB:s befolkningsstatistik). 

Det faktum att personer som tillhörde gruppen med barn under 12 år generellt 

hade en högre ålder än övriga kan påverka exempelvis strukturen för utbild-

ningsnivån i gruppen.  

Även om grupperna med yngre barn respektive övriga ser relativt olika ut kan 

det vara av intresse att se hur arbetsmarknaden ser ut för de övriga. Syftet med 

rapporten är däremot främst att spegla hur arbetsmarknaden ser ut för män och 

kvinnor med yngre barn, medan gruppen övriga endast ses som referensgrupp. 
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Diagram 1 
Andel i åldersgrupper, uppdelat på kön, 2018. Procent 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

3.2 Inrikes och utrikes födda 

Andelen utrikes födda var högre bland personer med yngre barn än för övriga 

personer. Av de med yngre barn var 28,0 procent utrikes födda vilket var 5,4 

procentenheter högre än för den övriga befolkningen. Diagram 2 visar andelen 

inrikes och utrikes födda uppdelat på grupperna med barn under 12 år och öv-

riga, uppdelat på kön. Andelen utrikes födda var 25,5 procent bland männen 

med yngre barn och 23,1 procent bland övriga män. Av de kvinnor som hade 

yngre barn var 30,3 procent utrikes födda medan motsvarande andel bland öv-

riga kvinnor var 22,0 procent. Andelen utrikes födda var därmed högre för de 

med yngre barn för båda könen och skillnaden var störst mellan kvinnorna.  

 
Diagram 2 
Andel inrikes- och utrikes födda, uppdelat på kön, 2018. Procent 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
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4. Sysselsatta 

Andelen sysselsatta i åldern 20-49 år med barn under 12 år var 88,3 procent, un-

der 2018. Diagram 3 visar sysselsättningsgraden för gruppen med yngre barn re-

spektive övriga, uppdelat efter kön. Andelen sysselsatta män med yngre barn 

var 94,1 procent och andelen kvinnor var 83,0 procent, en skillnad på 11,1 pro-

centenheter. Medan männen hade en tydligt högre sysselsättningsgrad än kvin-

nor, var nivåerna mellan könen nästan lika bland de övriga. Jämfört med de öv-

riga var sysselsättningsgraden 9,1 procentenheter högre bland personerna med 

yngre barn. Andelen var högre bland de med yngre barn jämfört med övriga för 

båda könen och denna skillnad var större mellan männen.   

Diagram 3 
Sysselsättningsgrad bland personer med barn under 12 år och övriga i ål-
dern 20-49 år efter kön, 2018. Procent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

4.1 Ålder 

Sysselsättningsgraden för personer med yngre barn, indelat i åldersgrupperna 

20-29 år, 30-39 år och 40-49 år visar att andelen sysselsatta ökar med åldern. 

Det förklaras till största del av att unga i regel är utanför arbetskraften i större 

utsträckning. För åldersgruppen 20-29 år var andelen sysselsatta 73,9 procent, 

för de i åldern 30-39 år var andelen 88,8 procent och för 40-49-åringarna var 

92,2 procent sysselsatta, bland de med yngre barn. Jämfört med övriga personer 

var andelen sysselsatta högre för de med yngre barn, i alla åldersgrupper. Skill-

naden var störst bland 30-39 åringar och 40-49-åringar där de med yngre barn 

hade 4,4 procentenheter högre sysselsättningsgrad än de övriga, i båda grup-

perna. Skillnaden var mindre bland 20-29-åringar där den var 1,3 procenten-

heter.  

Diagram 4 visar sysselsättningsgraden efter åldersgrupp och kön, där männens 

andel överstiger kvinnornas i alla åldersgrupper, för de med yngre barn. För per-

sonerna med yngre barn och som var i åldersgruppen 20-29 år var männens 

sysselsättningsgrad 26,0 procentenheter högre än kvinnornas. Bland personer 

med yngre barn i åldersgrupp 30-39 år hade män 10,3 procentenheter högre an-

del än kvinnor. Sysselsättningsgraden var 5,1 procentenheter högre för män i ål-

dern 40-49 år än för kvinnor i samma ålder. Skillnaderna mellan könen var 

störst bland de yngsta och sjunker med högre ålder. Den lägsta andelen syssel-

satta fanns bland kvinnor i åldern 20-29 år med yngre barn, och den högsta an-

delen fanns bland män 40-49 år med yngre barn, 64,9 respektive 94,6 procent.        

Jämfört med gruppen övriga hade män med yngre barn en högre andel syssel-

satta, i alla åldersgrupper. Den största skillnaden återfanns mellan de yngre 

männen, 20-29 år, där männen med yngre barn hade en sysselsättningsgrad på 
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18,6 procentenheter högre än de övriga männen i samma ålder. Skillnaden mel-

lan män i åldersgruppen 30-39 år var 9,8 procentenheter och skillnaden för de i 

åldern 40-49 år var 5,4 procentenheter. Även för kvinnorna var skillnaden som 

störst bland de i åldern 20-29 år, men till skillnad från männen uppvisade kvin-

norna med yngre barn en lägre andel sysselsatta än de övriga kvinnorna i 

samma ålder, en skillnad på 8,0 procentenheter. Även bland kvinnor i ålders-

gruppen 30-39 år var andelen sysselsatta något lägre bland de som hade yngre 

barn än de övriga, en skillnad på 0,3 procentenheter. Bland kvinnor som var 40-

49 år hade däremot de med yngre barn 3,0 procentenheter högre sysselsättnings-

grad än de övriga kvinnorna.        

Diagram 4 

Sysselsättningsgrad bland personer med barn under 12 år och övriga i ål-
dern 20-49 år efter kön och ålder, 2018. Procent

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

4.2 Utbildningsnivå 

En viktig faktor som påverkar arbetsmarknadssituationen är utbildning, och 

sysselsättningsgraden ökade med stigande utbildningsnivå. Bland personer i ål-

dern 20-49 år som hade förgymnasial utbildning var sysselsättningsgraden 60,3 

procent för personerna med barn under 12 år. Andelen sysselsatta personer, med 

yngre barn, bland de med gymnasial och eftergymnasial utbildning var 89,0 re-

spektive 91,9 procent. Jämfört med övriga var sysselsättningsgraden högre 

bland de med yngre barn, inom alla utbildningsnivåer. Den största skillnaden, 

10,1 procentenheter, mellan personer med yngre barn och övriga, var bland de 

med eftergymnasial utbildning. Motsvarande skillnad bland gymnasialt utbil-

dade var 7,1 procentenheter och den minsta skillnaden fanns bland förgymnasi-

alt utbildade, 4,9 procentenheter.          

Diagram 5 visar sysselsättningsgraden uppdelat efter utbildningsnivå och kön. 

Sysselsättningsgraden ökade med utbildningsnivån för båda könen och bland 

personer med yngre barn var skillnaden mellan könen som störst för de med för-

gymnasial utbildning. Av kvinnor med yngre barn som hade förgymnasial ut-

bildning var 43,2 procent sysselsatta, vilket var 35,0 procentenheter lägre än för 

män med samma utbildningsnivå. Skillnaden minskade med högre utbildnings-

nivå. Bland personer med gymnasial utbildning hade männen med yngre barn 

en 14,0 procentenheter högre sysselsättningsgrad än kvinnorna. Bland perso-

nerna, med yngre barn, som var eftergymnasialt utbildade hade männen också 

en högre andel sysselsatta, 7,0 procentenheter högre än kvinnorna.      
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Jämfört med gruppen övriga var sysselsättningsgraden högre för män med yngre 

barn än övriga män, inom alla utbildningsnivåer. Andelen sysselsatta av män 

med yngre barn översteg de övriga männen till viss mån över de olika utbild-

ningsnivåerna, 19,3 procentenheter bland de förgymnasialt utbildade, 11,8 pro-

centenheter för de med gymnasial utbildning och 15,5 procentenheter för de 

med eftergymnasial utbildning. Förgymnasialt utbildade kvinnor med yngre 

barn visade ett annat mönster där andelen sysselsatta var lägre än för övriga 

kvinnor. För de gymnasialt utbildade kvinnorna var andelen sysselsatta på näs-

tan samma nivå mellan de med yngre barn och övriga, där de med yngre barn 

hade 1,1 procentenheters högre sysselsättningsgrad än övriga. De eftergymnasi-

alt utbildade kvinnorna med yngre barn hade 6,1 procentenheters högre syssel-

sättningsgrad än övriga kvinnor inom samma utbildningsnivå.  

Diagram 5 
Sysselsättningsgrad bland personer med barn under 12 år och övriga i ål-
dern 20-49 år efter kön och utbildning, 2018. Procent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)    

 

4.3 Grad av urbanisering 

Sysselsättningsgraden var relativt lika mellan de olika urbaniseringsgraderna 

storstad, tätort och landsbygd. För personer med yngre barn var den högsta an-

delen sysselsatta bland de som bodde på landsbygden där andelen var 88,7 pro-

cent. Detta var tätt följt av andelen sysselsatta i tätort vilket var 88,6 procent och 

sysselsättningsgraden i storstad var 87,7 procent. Jämfört med gruppen övriga 

var andelen sysselsatta högre för de med yngre barn i alla urbaniseringsgrader. 

Största skillnaden var mellan de i storstad där sysselsättningsgraden var 10,1 

procentenheter högre bland de med yngre barn jämfört med övriga.  

Diagram 6 visar sysselsättningsgraden för de med yngre barn och övriga indelat 

efter urbaniseringsgrad och kön. Bland alla urbaniseringsgrader hade männen 

högre andel sysselsatta än kvinnorna, den största skillnaden, 12,1 procenten-

heter, var bland boende i storstad. Motsvarande skillnader i tätort och landsbygd 

var 11,6 respektive 9,1 procentenheter. Männens högsta andel sysselsatta var 

bland de boende i storstad, 94,2 procent medan den lägsta var för de på lands-

bygden, 93,4 procent. Det motsatta var fallet för kvinnorna där den högsta ande-

len sysselsatta var för de boende på landsbygden, 84,3 procent och den lägsta 

var för de boende i storstad, 82,1 procent. Skillnaderna mellan könen, uppdelat 
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för urbaniseringsgrad, var betydligt högre bland de med yngre barn än bland de 

övriga.   

Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan grupperna med yngre barn och övriga, 

efter urbaniseringsgrad, var betydligt större för männen än för kvinnorna. Den 

största skillnaden mellan männen var bland boende i storstad där de med yngre 

barn hade en 16,6 procentenheter högre andel sysselsatta jämfört med de övriga 

männen. Skillnaden var något lägre bland männen i tätort och landsbygd, 14,2 

respektive 13,0 procentenheter. Även bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 

högre för de med yngre barn jämfört med övriga, i alla urbaniseringsgrader. 

Liksom för männen var skillnaden som störst mellan de i storstad, för kvinnorna 

en skillnad på 4,6 procentenheter. Motsvarande skillnader i tätort och på lands-

bygd var 2,3 respektive 3,0 procentenheter.  

Diagram 6 
Sysselsättningsgrad bland personer med barn under 12 år och övriga i ål-
dern 20-49 år efter kön och urbaniseringsgrad, 2018. Procent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

4.4 Inrikes och utrikes födda 

Sysselsättningsgraden var högre för inrikes än för utrikes födda personer. Bland 

inrikes födda var sysselsättningsgraden för de med yngre barn 94,7 procent me-

dan andelen bland utrikes födda var 71,8 procent, en skillnad på 22,9 procenten-

heter. De inrikes födda med yngre barn hade 12,9 procentenheter högre syssel-

sättningsgrad än övriga inrikes födda. Mönstret var detsamma för utrikes födda, 

men skillnaden var betydligt lägre och var endast 1,2 procentenheter mellan de 

med yngre barn och övriga. 

Diagram 7 visar sysselsättningsgraden för grupperna med yngre barn och övriga 

indelat efter inrikes och utrikes födda, samt efter kön. Både bland gruppen inri-

kes och utrikes födda personer med yngre barn hade män en högre andel syssel-

satta än kvinnor i motsvarande grupp. Andelen sysselsatta inrikes födda män 

med yngre barn översteg sysselsättningsgraden för de inrikes födda kvinnorna 

med yngre barn med 5,7 procentenheter. Skillnaden mellan könen bland de utri-

kes födda med yngre barn var 21,6 procentenheter. Det var därmed en betydligt 

större skillnad mellan könen bland de utrikes födda personerna med yngre barn 

jämfört med de inrikes födda.    
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Män med yngre barn hade en högre sysselsättningsgrad än övriga män, oavsett 

om de var inrikes eller utrikes födda. Andelen sysselsatta inrikes födda män var 

15,7 procentenheter högre för de med yngre barn än för övriga. För de utrikes 

födda männen var motsvarande skillnad 13,5 procentenheter. Bland kvinnor 

skiljde sig mönstret mellan inrikes och utrikes födda personer. Sysselsättnings-

graden för inrikes födda kvinnor med yngre barn översteg övriga inrikes födda 

kvinnor med 10,3 procentenheter. Bland de utrikes födda kvinnorna med yngre 

barn var det istället en lägre andel som var sysselsatta jämfört med övriga utri-

kes födda kvinnor, en skillnad på 8,3 procentenheter. 

Diagram 7 
Sysselsättningsgrad bland personer med barn under 12 år och övriga i ål-
dern 20-49 år efter kön och utrikes- respektive inrikes födda, 2018. Procent

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

4.5 Heltid och deltid under referensveckan  

Under 2018 hade 78,3 procent av personer med yngre barn ett heltidsarbete, vil-

ket innebär en överenskommen arbetstid på minst 35 timmar per vecka. Ande-

len som hade deltidsarbete, bland de med yngre barn, var 21,6 procent. Jämfört 

med övriga var andelen heltidsarbetande något högre för de med yngre barn, en 

skillnad på 0,7 procentenheter. Andelen deltidsarbetande var lägre bland de med 

yngre barn jämfört med de övriga, en skillnad på 0,6 procentenheter. Skillna-

derna mellan grupperna var relativt låga, både gällande heltid- och deltidsarbe-

tande.  

Skillnaderna var desto större uppdelat efter kön. Diagram 8 visar andelen av de 

sysselsatta som varit heltids- och deltidsarbetande under referensveckan, efter 

kön. För personer med yngre barn var andelen heltidsarbetande betydligt högre 

bland män, där 91,1 procent av männen arbetade minst 35 timmar per vecka. 

Det var 25,8 procentenheter högre än bland motsvarande kvinnor. Detta innebär 

att andelen kvinnor som var deltidsarbetande var högre än andelen bland män, 

34,6 procent respektive 8,9 procent.  

Jämfört med övriga personer hade de med yngre barn en högre andel heltidsar-

betande bland männen, medan det motsatta var fallet bland kvinnorna. Andelen 

män med yngre barn som hade heltidsarbete var 6,7 procentenheter högre än för 

övriga män. Bland kvinnorna hade de med yngre barn 4,3 procentenheter lägre 

andel heltidsarbetande jämfört med de övriga kvinnorna. Detta innebär att ande-

len män med deltidsarbete var 6,5 procentenheter lägre bland de med yngre barn 

jämfört med övriga män, medan det bland kvinnor med yngre barn var 4,4 pro-

centenheter högre andel som hade deltidsarbete jämfört med övriga. Skillnaden 

mellan grupperna med yngre barn och övriga var därmed motsatt mellan könen.  
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Diagram 8 
Andelen heltids- och deltidsarbetande bland personer med barn under 12 
år och övriga i åldern 20-49 efter kön, 2018. Procent

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

4.6 Frånvaro under referensveckan  

En person kan vara frånvarande från sin sysselsättning av olika skäl, till exem-

pel på grund av sjukdom, semester, vård av barn etcetera. Helt frånvarande var 

personer som inte alls arbetat under referensveckan och delvis frånvarande var 

de som både arbetat och haft någon typ av frånvaro under veckan. Bland perso-

ner med yngre barn var andelen som varit helt frånvarande under en referens-

vecka 20,1 procent medan 20,4 procent varit delvis frånvarande. Personer med 

yngre barn hade högre frånvaro än övriga, 8,1 procentenheter högre avseende 

helt frånvarande och 4,8 procentenheter högre andel delvis frånvarande.   

Diagram 9 visar andelen frånvarande för personer med yngre barn samt övriga, 

uppdelat efter kön. Andelen helt frånvarande, bland de med yngre barn, var 8,8 

procentenheter högre bland kvinnor än män. Andelen delvis frånvarande var 

istället högre bland män än kvinnor, en skillnad på 1,5 procentenheter. Det 

skiljde sig därmed mer mellan könen avseende andel heltids- än deltidsfrånva-

rande. Den högsta andelen frånvarande fanns bland de helt frånvarande kvin-

norna med yngre barn, där 24,5 procent hade varit frånvarande en hel vecka. 

Kvinnor med yngre barn var även i högre uträckning helt frånvarande jämfört 

med delvis frånvarande, och det motsatta gällde för männen.       

Personer med yngre barn hade en högre frånvaro bland både män och kvinnor, 

avseende både helt och delvis frånvarande. Männen med yngre barn översteg 

övriga män med 4,4 procentenheter avseende andelen helt frånvarande under re-

ferensveckan. Andelen som varit delvis frånvarande bland männen med yngre 

barn översteg de övriga männen med 5,5 procentenheter. Den största skillnaden 

var bland andelen kvinnor som varit helt frånvarande där de med yngre barn 

hade 11,6 procentenheter högre andel än övriga kvinnor. Skillnaden i andel del-

vis frånvarande kvinnor var lägre, 4,0 procentenheter. Vidare visar diagrammet 

att skillnaderna mellan könen var större bland de med yngre barn jämfört med 

övriga personer.    
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Diagram 9 
Andelen frånvarande bland personer med barn under 12 år och övriga i ål-
dern 20-49 efter kön, 2018. Procent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

  



SCB 19 AM 110 SM 1902 

 

 

 

5. Arbetslösa 

Bland personer i åldern 20-49 år med barn under 12 år var 4,7 procent arbets-

lösa, under 2018. Diagram 10 visar andelen arbetslösa för grupperna med yngre 

barn och övriga, uppdelat efter kön. För personer med yngre barn var andelen 

arbetslösa 3,4 procent bland männen och 6,0 procent bland kvinnorna, en skill-

nad på 2,6 procentenheter. Jämförelsevis med arbetslösheten mellan de med 

yngre barn och de övriga så var skillnaderna betydligt högre bland männen än 

bland kvinnorna, 4,6 respektive 0,4 procentenheter. Män med yngre barn hade 

den lägsta arbetslösheten medan arbetslösheten för kvinnor med yngre barn inte 

skiljde sig nämnvärt från övriga kvinnor.      

Diagram 10 
Relativt arbetslöshetstal bland personer med barn under 12 år och övriga i 
åldern 20-49 år efter kön, 2018. Procent

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

5.1 Ålder 

När personer med barn under 12 år fördelas på åldersgrupperna 20-29 år, 30-39 

år samt 40-49 år visar det på att arbetslösheten sjunker med åldern. Bland de 

yngsta, 20-29 år, var arbetslösheten 8,8 procent medan den var 4,6 procent re-

spektive 3,6 procent för åldersgrupperna 30-39 år respektive 40-49 år. Skillna-

derna mellan grupperna med yngre barn och övriga var relativt små bland alla 

tre åldersgrupper, där den största skillnaden var 2,1 procentenheter, i åldern 30-

39 år.   

Diagram 11 visar arbetslösheten uppdelat efter åldersgrupperna samt kön. För 

personer med yngre barn översteg kvinnornas arbetslöshet männens, i alla ål-

dersgrupper. Bland de unga personerna, 20-29 år, var kvinnornas arbetslöshet 

7,3 procentenheter högre än männens. För personer i åldersgruppen 30-39 år var 

motsvarande skillnad 2,7 procentenheter och för åldersgruppen 40-49 år var den 

0,8 procentenheter högre än männens. Skillnaden mellan könen var som högst 

bland de yngre och sjunker med stigande ålder.    

Män med yngre barn hade en lägre arbetslöshet i alla åldersgrupper jämfört med 

övriga män. Kvinnor uppvisar ett motsatt mönster där de med yngre barn hade 

en högre andel arbetslösa än de övriga kvinnorna i de två yngre åldersgrup-

perna. Störst skillnad var det i den yngsta åldersgruppen, 20-29 år, där arbets-

lösheten var 3,8 procentenheter högre för kvinnor med yngre barn än övriga. 

Liksom för männen sjunker skillnaden med högre ålder.   
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Diagram 11 
Relativt arbetslöshetstal bland personer med barn under 12 år och övriga i 
åldern 20-49 år efter kön och ålder, 2018. Procent

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

5.2 Utbildningsnivå 

Arbetslösheten var högst bland de med förgymnasial utbildning, bland perso-

nerna med yngre barn var arbetslösheten 23,0 procent. Andelen arbetslösa sjönk 

med högre utbildningsnivå och var 4,2 procent för de med gymnasial utbildning 

och 2,8 procent för de med eftergymnasial utbildning. Jämfört med övriga med 

förgymnasial utbildning var arbetslösheten 0,9 procentenheter högre bland de 

med yngre barn. För de med gymnasial och eftergymnasial utbildning var ar-

betslösheten 2,6 procentenheter lägre för de med yngre barn jämfört med öv-

riga.   

Diagram 12 visar andelen arbetslösa uppdelat efter utbildningsnivå samt efter 

kön. För personer med yngre barn hade kvinnor en högre arbetslöshet än män i 

alla utbildningsnivåer. Allra störst var skillnaden mellan könen för de med för-

gymnasial utbildning, 17,9 procentenheter. Skillnaden mellan könen för de med 

gymnasial utbildning var 3,7 procentenheter medan motsvarande andel för de 

med eftergymnasial utbildning var endast 1,2 procentenheter.  

För övriga personer var mönstret för utbildningsnivå snarlikt de med yngre barn 

där andelen arbetslösa sjönk med stigande utbildningsnivå. Män med yngre barn 

hade dock en lägre andel arbetslösa jämfört med övriga män, oavsett utbild-

ningsnivå. Den största skillnaden var för de med förgymnasial utbildning, 5,1 

procentenheter. Kvinnor med yngre barn hade tvärtom högre andel arbetslösa 

jämfört med övriga kvinnor, förutom i gruppen med eftergymnasial utbildning. 

Skillnaden var störst i gruppen kvinnor med förgymnasial utbildning, där 33,3 

procent av kvinnorna med yngre barn var arbetslösa, vilket var 8,1 procenten-

heter högre än för övriga kvinnor med samma utbildningsnivå.    
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Diagram 12 
Relativt arbetslöshetstal bland personer med barn under 12 år och övriga i 

åldern 20-49 år efter kön och utbildning, 2018. Procent

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

5.3 Grad av urbanisering 

Arbetslösheten för personer med yngre barn skiljde sig inte mycket mellan de 

olika graderna av urbanisering. För personer som bodde i storstad var arbetslös-

heten 5,2 procent för de med barn under 12 år. För de som bodde i tätort samt 

på landsbygden var motsvarande andelar 4,6 procent respektive 4,0 procent. 

Jämfört med övriga personer hade personerna med yngre barn lägre arbetslöshet 

oavsett var de var bosatta. Den största skillnaden var för de på landsbygden, 3,3 

procentenheter.  

Diagram 13 visar arbetslösheten efter urbaniseringsgrad och kön, för grupperna 

med yngre barn och övriga. För personer med yngre barn var arbetslösheten 

högre för kvinnor än för män oavsett var de bodde. Den största skillnaden var 

för personerna som bodde i storstad där kvinnornas arbetslöshet på 6,8 procent 

var 3,2 procentenheter högre än männens. Den lägsta skillnaden, på 1,4 procen-

tenheter, var för de som bodde på landsbygden där männens arbetslöshet var 3,3 

procent och kvinnornas var 4,7 procent. Medan andelen arbetslösa män var rela-

tivt stabil mellan urbaniseringsgraderna skiljer det sig mer inom gruppen kvin-

nor där andelen arbetslösa i storstad översteg andelen på landsbygden med 2,1 

procentenheter. 

Skillnaden mellan andelen arbetslösa bland de med yngre barn jämfört med öv-

riga personer skiljer sig mellan könen. Bland männen var arbetslösheten påtag-

ligt lägre för de med yngre barn än övriga, i samtliga urbaniseringsgrader. Bland 

både de som bodde i storstad och de som bodde på landsbygden var skillnaden 

mellan männen med yngre barn och övriga män 4,8 procentenheter. För de i 

tätort var skillnaden 4,1 procentenheter. För kvinnorna var däremot andelen ar-

betslösa relativt lika mellan grupperna med yngre barn och övriga. Den största 

skillnaden var 1,5 procentenheter, mellan kvinnorna på landsbygden.    
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Diagram 13 
Relativt arbetslöshetstal bland personer med barn under 12 år och övriga i 
åldern 20-49 år efter kön och urbaniseringsgrad, 2018. Procent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

5.4 Inrikes och utrikes födda 

Andelen arbetslösa bland personer med yngre barn var betydligt lägre bland de 

som var inrikes födda jämfört med de utrikes födda. Arbetslösheten var 1,4 pro-

cent för de som var inrikes födda medan andelen var 14,2 procent för de utrikes 

födda, en skillnad på 12,8 procentenheter. Jämfört med gruppen övriga inrikes 

födda var andelen arbetslösa 3,4 procent lägre för inrikes födda personer med 

yngre barn. Motsvarande skillnad för de utrikes födda var betydligt mindre, där 

andelen arbetslösa med yngre barn understeg de övriga med 1,6 procentenheter.  

Diagram 14 visar andelen arbetslösa för gruppen med yngre barn efter inrikes 

och utrikes födda, samt efter kön. Arbetslösheten var påtagligt högre bland de 

utrikes födda, bland både kvinnor och män. För de inrikes födda var 1,0 procent 

bland männen med yngre barn arbetslösa medan motsvarande andel bland kvin-

norna var 1,8 procent. För de utrikes födda var 10,5 procent av männen arbets-

lösa medan 17,6 procent av kvinnorna var det. Kvinnorna påvisar därmed en 

högre arbetslöshet än männen, bland både inrikes och utrikes födda, och skillna-

den var högst bland de utrikes födda, 7,1 procentenheter.  

Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda, för de med yngre 

barn jämfört med övriga personer, skiljer sig för män och kvinnor. Män med 

yngre barn hade en lägre andel arbetslösa jämfört med övriga män, oavsett om 

de var inrikes eller utrikes födda. För kvinnor var också arbetslösheten lägre för 

inrikes födda med yngre barn jämfört med övriga inrikes födda kvinnor. Det 

motsatta var dock fallet för utrikes födda kvinnor, där andelen arbetslösa var 

högre för personerna med yngre barn, med 3,5 procentenheter. Diagram 14 visar 

att utrikes födda kvinnor hade den högsta andelen arbetslösa,17,6 procent, me-

dan den lägsta arbetslösheten fanns bland inrikes födda män med yngre barn, 

1,0 procent.     
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Diagram 14 
Relativt arbetslöshetstal bland personer med barn under 12 år och övriga i 
åldern 20-49 år efter kön samt inrikes och utrikes födda, 2018. Procent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
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6. Personer ej i arbetskraften 

Personer utanför arbetskraften utgörs av de som inte arbetar eller är arbetslösa, 

för definition se avsnittet Begrepp och definitioner. Andelen personer, med barn 

under 12 år, utanför arbetskraften i befolkningen 20-49 år, var 7,4 procent under 

2018. Diagram 15 visar andelen utanför arbetskraften mellan grupperna med 

yngre barn och övriga, uppdelat efter kön. För männen med yngre barn var an-

delen utanför arbetskraften 2,6 procent medan den bland kvinnorna var 11,8 

procent vilket innebär att andelen utanför arbetskraften var 9,2 procentenheter 

högre bland kvinnor. Jämfört med övriga personer var andelen utanför arbets-

kraften lägre för gruppen med yngre barn, för både kvinnor och män. Skillnaden 

var störst bland männen där andelen var 11,3 procentenheter lägre för de med 

yngre barn jämfört med övriga män, motsvarande skillnad bland kvinnorna var 

3,5 procentenheter.    

Diagram 15 
Andel ej i arbetskraften bland personer med barn under 12 år och övriga i 
åldern 20-49 år efter kön, 2018. Procent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

6.1 Ålder 

Andelen utanför arbetskraften bland personer med barn under 12 år, respektive 

övriga, presenteras indelat i åldersgrupperna 20-29 år, 30-39 år och 40-49 år. 

För personer med yngre barn minskar andelen utanför arbetskraften med sti-

gande ålder; andelen var 18,9 procent för åldersgruppen 20-29 år, 7,0 procent 

för åldersgruppen 30-39 år och 4,3 procent för åldersgruppen 40-49 år. Jämfört 

med gruppen övriga var andelen utanför arbetskraften lägre för personer med 

yngre barn, i alla åldersgrupper. Andelen utanför arbetskraften minskade för 

både de med yngre barn och övriga med åldern. Däremot ökade skillnaden mel-

lan de med yngre barn och övriga med åldern. Den största skillnaden mellan 

personer med yngre barn och övriga var 3,8 procentenheter, i gruppen 40-49 år.   

Diagram 16 visar andelen utanför arbetskraften efter ålder och kön för perso-

nerna med yngre barn samt för övriga. För de med yngre barn skiljer sig ande-

len betydligt mellan könen i de olika åldersgrupperna, där kvinnornas andel 

överstiger männens i alla åldrar. Mest tydlig var skillnaden för personer 20-29 

år där männens andel var 4,6 procent medan kvinnornas var 26,4 procent, vilket 

innebär en skillnad på 21,8 procentenheter. Skillnaden sjunker med åldern och 

skillnaden var 8,2 respektive 4,6 procentenheter för åldersgrupperna 30-39 år 

och 40-49 år. Medan andelen kvinnor utanför arbetskraften sjunker tydligt med 

en åldern ligger andelen män relativt stabilt över de olika åldrarna.   

För män var andelen utanför arbetskraften generellt betydligt lägre bland de 

som hade yngre barn än bland övriga män. Denna skillnad var som störst, 14,9 
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procentenheter, bland personer i åldern 20-29 år. Motsvarande skillnader för ål-

dersgrupperna 30-39 år och 40-49 år var 6,4 respektive 4,5 procentenheter. 

Skillnaderna mellan män med yngre barn och övriga minskar därmed med ål-

dern, men upphör inte helt. För kvinnor skiljer sig mönstret från männens, ande-

len utanför arbetskraften var lägre för de med yngre barn endast i åldersgruppen 

40-49 år. I åldersgruppen 20-29 år var det tvärtom en högre andel som var utan-

för arbetskraften bland kvinnor med yngre barn jämfört med de övriga, en skill-

nad på 5,7 procentenheter.   

 
Diagram 16 
Andel ej i arbetskraften bland personer med barn under 12 år och övriga, i 
åldern 20-49 år efter kön och ålder, 2018. Procent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

6.2 Utbildningsnivå 

Generellt kan sägas att andelen utanför arbetskraften avtar med utbildningsni-

vån. Bland personer med yngre barn och som har förgymnasial utbildning var 

andelen utanför arbetskraften 21,7 procent, och motsvarande andel för personer 

med gymnasial- och eftergymnasial utbildning var 7,1 respektive 5,5 procent. 

Jämfört med övriga var andelen utanför arbetskraften genomgående lägre för de 

med yngre barn, i alla utbildningsnivåer. Den största skillnaden var mellan per-

soner med eftergymnasial utbildning, där andelen utanför arbetskraften var 8,1 

procentenheter lägre bland de med yngre barn jämfört med övriga personer. Di-

agram 17 visar andelen utanför arbetskraften för de med yngre barn respektive 

övriga, efter utbildningsnivå och kön.  

För personer som har yngre barn skiljde sig nivåerna i andelen utanför arbets-

kraften mellan män och kvinnor, oavsett utbildningsnivå. Bland förgymnasialt 

utbildade var skillnaden mellan män och kvinnor som störst. Andelen utanför 

arbetskraften var 7,6 procent bland de förgymnasialt utbildade männen medan 

andelen bland kvinnor med samma utbildningsnivå var 35,2 procent, en skillnad 

på 27,6 procentenheter. Skillnaden mellan män och kvinnor håller fortsatt i sig 

även för gymnasialt och eftergymnasialt utbildade, även om skillnaden inte var 

fullt lika stor. För gymnasialt utbildade var 2,3 procent av männen och 13,4 pro-

cent av kvinnorna utanför arbetskraften, en skillnad på 11,1 procent. Bland de 

eftergymnasialt utbildade männen och kvinnorna var andelen utanför arbetskraf-

ten 2,0 respektive 8,0 procent, en skillnad på 6,0 procentenheter. Skillnaden 

mellan andel män och kvinnor som var utanför arbetskraften avtar därmed med 

utbildningsnivå, men kvarstår. 

Jämfört mellan personer med yngre barn och de övriga visas olika mönster mel-

lan män och kvinnor. För män var andelen utanför arbetskraften lägre bland de 

med yngre barn, oavsett utbildningsnivå. Den största skillnaden var för de med 
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förgymnasial utbildning där männen med yngre barn hade en 18,4 procenten-

heter lägre andel utanför arbetskraften än bland övriga män. Skillnaderna för 

männen som hade gymnasial- och eftergymnasial utbildning var 8,0 respektive 

12,1 procentenheter. För kvinnor med förgymnasial utbildning var andelen ut-

anför arbetskraften högre för de med yngre barn jämfört med övriga, dock var 

skillnaden endast 1,3 procentenheter. Inom de gymnasiala- och eftergymnasiala 

utbildningsnivåerna hade kvinnor med barn en lägre andel utanför arbetskraften 

än övriga, skillnaden var 1,3 respektive 5,0 procentenheter. Bland kvinnorna var 

skillnaderna därmed inte lika tydliga som bland männen, och den högsta ande-

len utanför arbetskraften var bland kvinnor med yngre barn som hade en för-

gymnasial utbildning.  

Diagram 17 
Andel ej i arbetskraften bland personer med barn under 12 år och övriga, i 
åldern 20-49 år efter kön och utbildningsnivå, 2018. Procent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

6.3 Grad av urbanisering 

Andelen utanför arbetskraften bland personer med yngre barn var relativt lika 

mellan de olika urbaniseringsgraderna. I storstad var andelen utanför arbetskraf-

ten 7,5 procent, i tätort 7,1 procent och bland de som bodde på landsbygden 7,6 

procent. Jämfört med de övriga, uppvisar personer med yngre barn en lägre an-

del utanför arbetskraften i alla urbaniseringsgrader. Den största skillnaden var 

för personer bosatta i storstad där andelen var 8,4 procentenheter lägre för de 

med yngre barn.    

Diagram 18 visar andelen utanför arbetskraften, efter urbaniseringsgrad och 

kön. Bland kvinnor med yngre barn var andelen utanför arbetskraften relativt 

lika oavsett var de bodde och detsamma gällde för män. Men andelarna mellan 

män och kvinnor skiljde sig tydligt där kvinnor konsekvent hade en högre andel 

utanför arbetskraften än männen. Skillnaden bland personer med yngre barn var 

störst för de som bodde i storstad, där kvinnornas andel var 9,6 procentenheter 

högre än männens. Bland de som bodde i tätort var skillnaden 9,4 procenten-

heter medan skillnaden för de på landsbygden var 8,2 procentenheter. Skillna-

den mellan män och kvinnor med yngre barn var därmed relativt lika oavsett 

hur urbaniserad orten de bodde i var. 

Skillnaderna i andelen utanför arbetskraften mellan grupperna med yngre barn 

och övriga var betydligt större för männen än för kvinnorna. För män var skill-

naden som störst i storstadsområdena där andelen män med yngre barn utanför 

arbetskraften var 12,8 procentenheter lägre än bland övriga män. För männen 

som bodde i tätort och på landsbygden var skillnaden 11,0 respektive 9,1 pro-

centenheter. Bland kvinnor var motsvarande skillnader inte lika påtagliga som 
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för männen. Den största skillnaden fanns, i likhet med männen, bland kvinnorna 

i storstad där de med yngre barn hade en 4,6 procentenheter lägre andel utanför 

arbetskraften än bland övriga kvinnorna. Skillnader för kvinnorna i tätort och på 

landsbygden var 2,6 respektive 2,7 procentenheter. Båda könen hade därmed en 

lägre andel utanför arbetskraften för personer med yngre barn jämfört med öv-

riga, men skillnaderna var större bland män.    

Diagram 18 
Andel ej i arbetskraften i åldern 20-49 år efter urbaniseringsgrad och kön, 
2018. Procent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

6.4 Inrikes och utrikes födda 

Andelen av befolkningen som var utanför arbetskraften var högre för utrikes 

födda personer jämfört med inrikes födda personer. Bland inrikes födda var an-

delen utanför arbetskraften för personer med yngre barn 3,9 procent, vilket var 

12,4 procentenheter lägre än bland utrikes födda där andelen var 16,3 procent. 

Jämfört med övriga personer var andelen utanför arbetskraften 10,2 procenten-

heter lägre för personer med yngre barn bland de inrikes födda. För de utrikes 

födda var andelen relativt lika mellan personerna med yngre barn och de övriga, 

en skillnad på endast 0,2 procentenheter.   

Diagram 19 visar andelen utanför arbetskraften indelat efter inrikes och utrikes 

födda samt kön och visar att det var tydliga skillnader mellan kvinnor och män. 

Den största skillnaden mellan könen, för personer med yngre barn, var bland ut-

rikes födda personer där 24,1 procent av de utrikes födda kvinnorna med yngre 

barn var utanför arbetskraften. Detta var 18,1 procentenheter högre än bland 

männen. Gruppen med den absolut lägsta andelen utanför arbetskraften, 1,4 pro-

cent, var de inrikes födda männen med yngre barn, vilket var 4,9 procentenheter 

lägre än motsvarande grupp kvinnor. För personer med yngre barn var andelen 

utanför arbetskraften därmed högre för kvinnor än män bland både inrikes och 

utrikes födda, men skillnaden var högre bland de utrikes födda.     

Jämfört med övriga personer var andelen utanför arbetskraften lägre för de med 

yngre barn, med undantag för utrikes födda kvinnor med yngre barn. Den 

största skillnaden var mellan de inrikes födda männen där de med yngre barn 

hade en andel på 12,2 procentenheter lägre än övriga, inrikes födda, män. Mot-

svarande skillnad bland inrikes födda kvinnor var 8,4 procentenheter. Bland ut-

rikes födda män hade gruppen med yngre barn en andel utanför arbetskraften på 

8,8 procentenheter lägre än övriga. Utrikes födda kvinnor hade däremot en 6,4 
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procentenheter högre andel bland de som hade yngre barn än övriga. I diagram 

19 är det också tydligt att inom gruppen med yngre barn var skillnaderna mellan 

könen betydligt högre än inom gruppen övriga.   

Diagram 19 
Andel ej i arbetskraften bland personer med barn under 12 år och övriga i 

åldern 20-49 år efter kön och utrikes- respektive inrikes födda, 2018. Pro-

cent

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
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Tabeller 

Teckenförklaring 

Explanation of symbols 

0,0  Mindre än 0,05 Less than 0.05 
..  Uppgift inte tillgänglig eller 

för osäker för att anges 
Data not available or too 
insecure to be reported 

1. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år fördelat 
efter arbetskraftstillhörighet samt efter kön, 2018. Tusental 

1. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force and sex, 2018. Thousands   

 

2. Övriga personer i åldern 20-49 år fördelat efter arbetskraftstillhörighet 
samt efter kön, 2018. Tusental 

2. Other persons aged 20-49, by status in the labour force and sex, 2018. Thou-
sands 

 

3. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år. 
Relativa tal efter kön, 2018. Procent 

3. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force. Relative figures by sex, 2018. Percent   

 

4. Övriga personer i åldern 20-49 år. Relativa tal efter kön, 2018. Procent 

4. Other persons aged 20-49 by status in the labour force. Relative figures by 
sex, 2018. Percent   

 

 

Kön

Sysselsatta Arbets lösa Summa

Båda könen 1491,6 73,0 1564,6 125,0 1689,6

Män 754,4 26,2 780,6 20,6 801,2

Kvinnor 737,2 46,7 783,9 104,4 888,3

1 000-tal

I arbetskraften Ej i  arbets-

kraften

Befolk-

ningen

Kön

Sysselsatta Arbets lösa Summa

Båda könen 1731,4 135,7 1867,1 317,8 2184,9

Män 936,8 81,1 1017,9 164,1 1182,0

Kvinnor 794,5 54,6 849,1 153,8 1002,9

1 000-tal

I arbetskraften Ej i  arbets-

kraften

Befolk-

ningen

Kön

Båda könen 92,6 88,3 4,7 7,4

Män 97,4 94,1 3,4 2,6

Kvinnor 88,2 83,0 6,0 11,8

Relativt

arbets-

kraftsta l

Syssel -

sättnings-

grad

Relativt

arbets-

löshetsta l

Andel  ej

i  arbets-

kraften

Kön

Båda könen 85,5 79,2 7,3 14,5

Män 86,1 79,3 8,0 13,9

Kvinnor 84,7 79,2 6,4 15,3

Relativt

arbets-

kraftsta l

Syssel -

sättnings-

grad

Relativt

arbets-

löshetsta l

Andel  ej

i  arbets-

kraften
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5. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år fördelat 
efter arbetskraftstillhörighet samt efter kön och ålder, 2018. Tusental  

5. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force, sex and age group, 2018. Thousands   

 

 

6. Övriga personer i åldern 20-49 år fördelat efter arbetskraftstillhörighet 
samt efter kön och ålder, 2018. Tusental 

6. Other persons aged 20-49, by status in the labour force, sex and age group, 
2018. Thousands 

 

  

Kön

Ålder

Sysselsatta Arbets lösa Summa

Båda könen

20-29 år 152,9 14,8 167,7 39,2 206,9

30-39 år 736,6 35,5 772,1 57,7 829,8

40-49 år 602,1 22,7 624,8 28,1 652,9

Män

20-29 år 65,0 3,1 68,1 3,3 71,4

30-39 år 359,5 11,9 371,4 9,7 381,1

40-49 år 329,9 11,2 341,1 7,6 348,7

Kvinnor

20-29 år 87,9 11,7 99,6 35,8 135,4

30-39 år 377,1 23,6 400,7 48,0 448,7

40-49 år 272,2 11,5 283,7 20,6 304,3

1 000-ta l

I  arbetskraften Ej i  arbets-

kraften

Befolk-

ningen

Kön

Ålder

Sysselsatta Arbets lösa Summa

Båda könen

20-29 år 816,9 83,2 900,1 225,5 1125,6

30-39 år 382,5 27,4 409,9 43,3 453,2

40-49 år 532,0 25,1 557,1 49,1 606,2

Män

20-29 år 446,3 50,8 497,1 120,2 617,3

30-39 år 233,6 18,4 252,0 24,6 276,6

40-49 år 257,0 11,9 268,9 19,3 288,2

Kvinnor

20-29 år 370,7 32,3 403,0 105,3 508,3

30-39 år 148,9 9,0 157,9 18,7 176,6

40-49 år 275,0 13,3 288,3 29,8 318,1

1 000-ta l

I  arbetskraften Ej i  arbets-

kraften

Befolk-

ningen
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7. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år. 
Relativa tal efter kön och ålder, 2018. Procent 

7. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force. Relative figures by sex and age group, 2018. Percent   

 

 

 

 

8. Övriga personer i åldern 20-49 år. Relativa tal efter kön och ålder, 2018. 
Procent 

8. Other persons aged 20-49 by status in the labour force. Relative figures by 
sex and age group, 2018. Percent   

 

  

Kön

Ålder

Båda könen

20-29 år 81,1 73,9 8,8 18,9

30-39 år 93,0 88,8 4,6 7,0

40-49 år 95,7 92,2 3,6 4,3

Män

20-29 år 95,4 90,9 4,5 4,6

30-39 år 97,5 94,3 3,2 2,5

40-49 år 97,8 94,6 3,3 2,2

Kvinnor

20-29 år 73,6 64,9 11,8 26,4

30-39 år 89,3 84,0 5,9 10,7

40-49 år 93,2 89,5 4,1 6,8

Relativt

arbets-

kraftsta l

Syssel -

sättnings-

grad

Relativt

arbets-

löshetsta l

Andel  ej

i  arbets-

kraften

Kön

Ålder

Båda könen

20-29 år 80,0 72,6 9,2 20,0

30-39 år 90,4 84,4 6,7 9,6

40-49 år 91,9 87,8 4,5 8,1

Män

20-29 år 80,5 72,3 10,2 19,5

30-39 år 91,1 84,5 7,3 8,9

40-49 år 93,3 89,2 4,4 6,7

Kvinnor

20-29 år 79,3 72,9 8,0 20,7

30-39 år 89,4 84,3 5,7 10,6

40-49 år 90,6 86,5 4,6 9,4

Relativt

arbets-

kraftsta l

Syssel -

sättnings-

grad

Relativt

arbets-

löshetsta l

Andel  ej

i  arbets-

kraften
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9. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år fördelat 
efter arbetskraftstillhörighet samt efter kön och utbildningsnivå, 2018. 
Tusental 

9. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force, sex and level of education, 2018. Thousands   

 

 

10. Övriga personer i åldern 20-49 år fördelat efter arbetskraftstillhörighet 
samt efter kön och utbildningsnivå, 2018. Tusental 

10. Other persons aged 20-49, by status in the labour force, sex and level of ed-
ucation, 2018. Thousands 

 

 

  

Kön

Utbildningsnivå

Sysselsatta Arbets lösa Summa

Båda könen

Förgymnas ia l  utbi ldning 80,3 24,0 104,3 28,9 133,2

Gymnas ia l  utbi ldning 517,3 22,7 540,0 41,3 581,3

Eftergymnas ia l  utbi ldning 889,6 25,3 914,9 53,1 968,0

Män

Förgymnas ia l  utbi ldning 50,7 9,2 59,9 4,9 64,8

Gymnas ia l  utbi ldning 312,0 8,6 320,6 7,4 328,0

Eftergymnas ia l  utbi ldning 388,6 8,3 396,9 8,2 405,1

Kvinnor

Förgymnas ia l  utbi ldning 29,6 14,8 44,4 24,1 68,5

Gymnas ia l  utbi ldning 205,3 14,1 219,4 33,9 253,3

Eftergymnas ia l  utbi ldning 501,0 17,0 518,0 44,9 562,9

1 000-ta l

I  arbetskraften Ej i  arbets-

kraften

Befolk-

ningen

Kön

Utbildningsnivå

Sysselsatta Arbets lösa Summa

Båda könen

Förgymnas ia l  utbi ldning 109,7 31,1 140,8 57,3 198,1

Gymnas ia l  utbi ldning 746,1 54,4 800,5 110,1 910,6

Eftergymnas ia l  utbi ldning 868,5 49,5 918,0 143,9 1061,9

Män

Förgymnas ia l  utbi ldning 73,1 18,8 91,9 32,3 124,2

Gymnas ia l  utbi ldning 453,8 34,8 488,6 56,4 545,0

Eftergymnas ia l  utbi ldning 404,7 27,0 431,7 71,0 502,7

Kvinnor

Förgymnas ia l  utbi ldning 36,6 12,3 48,9 25,0 73,9

Gymnas ia l  utbi ldning 292,3 19,6 311,9 53,7 365,6

Eftergymnas ia l  utbi ldning 463,9 22,6 486,5 72,9 559,4

1 000-ta l

I  arbetskraften Ej i  arbets-

kraften

Befolk-

ningen
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11. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år. 
Relativa tal efter kön och utbildningsnivå, 2018. Procent 

11. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force. Relative figures by sex and level of education, 2018. Percent   

 

 

12. Övriga personer i åldern 20-49 år. Relativa tal efter kön och 
utbildningsnivå, 2018. Procent 
12. Other persons aged 20-49 by status in the labour force. Relative figures by 
sex and level of education, 2018. Percent   

 

  

Kön

Utbildningsnivå

Båda könen

Förgymnas ia l  utbi ldning 78,3 60,3 23,0 21,7

Gymnas ia l  utbi ldning 92,9 89,0 4,2 7,1

Eftergymnas ia l  utbi ldning 94,5 91,9 2,8 5,5

Män

Förgymnas ia l  utbi ldning 92,4 78,2 15,4 7,6

Gymnas ia l  utbi ldning 97,7 95,1 2,7 2,3

Eftergymnas ia l  utbi ldning 98,0 96,0 2,1 2,0

Kvinnor

Förgymnas ia l  utbi ldning 64,8 43,2 33,3 35,2

Gymnas ia l  utbi ldning 86,6 81,1 6,4 13,4

Eftergymnas ia l  utbi ldning 92,0 89,0 3,3 8,0

Relativt

arbets-

kraftsta l

Syssel -

sättnings-

grad

Relativt

arbets-

löshetsta l

Andel  ej

i  arbets-

kraften

Kön

Utbildningsnivå

Båda könen

Förgymnas ia l  utbi ldning 71,1 55,4 22,1 28,9

Gymnas ia l  utbi ldning 87,9 81,9 6,8 12,1

Eftergymnas ia l  utbi ldning 86,4 81,8 5,4 13,6

Män

Förgymnas ia l  utbi ldning 74,0 58,9 20,5 26,0

Gymnas ia l  utbi ldning 89,7 83,3 7,1 10,3

Eftergymnas ia l  utbi ldning 85,9 80,5 6,3 14,1

Kvinnor

Förgymnas ia l  utbi ldning 66,1 49,6 25,2 33,9

Gymnas ia l  utbi ldning 85,3 80,0 6,3 14,7

Eftergymnas ia l  utbi ldning 87,0 82,9 4,6 13,0

Relativt

arbets-

kraftsta l

Syssel -

sättnings-

grad

Relativt

arbets-

löshetsta l

Andel  ej

i  arbets-

kraften
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13. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år 
fördelat efter arbetskraftstillhörighet samt efter kön och 
urbaniseringsgrad, 2018. Tusental  

13. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force, sex and level of urbanization, 2018. Thousands   

 

 

 

 

14. Övriga personer i åldern 20-49 år fördelat efter kön och 
urbaniseringsgrad, 2018. Tusental 

14. Other persons aged 20-49, by status in the labour force, sex and level of ur-
banization, 2018. Thousands 

 

  

Kön

Urbaniseringsgrad

Sysselsatta Arbets lösa Summa

Båda könen

Storstad 543,7 29,8 573,5 46,7 620,2

Tätort 563,4 27,2 590,6 45,4 636,0

Landsbygd 384,5 16,0 400,5 32,8 433,3

Män

Storstad 270,4 10,0 280,4 6,8 287,2

Tätort 287,3 9,5 296,8 6,7 303,5

Landsbygd 196,7 6,8 203,5 7,1 210,6

Kvinnor

Storstad 273,3 19,8 293,1 39,9 333,0

Tätort 276,1 17,7 293,8 38,7 332,5

Landsbygd 187,8 9,3 197,1 25,8 222,9

1 000-ta l

I  arbetskraften Ej i  arbets-

kraften

Befolk-

ningen

Kön

Urbaniseringsgrad

Sysselsatta Arbets lösa Summa

Båda könen

Storstad 742,8 62,4 805,2 152,2 957,4

Tätort 591,4 42,0 633,4 100,1 733,5

Landsbygd 397,2 31,3 428,5 65,5 494,0

Män

Storstad 391,6 36,0 427,6 76,9 504,5

Tätort 323,6 25,5 349,1 52,9 402,0

Landsbygd 221,6 19,6 241,2 34,3 275,5

Kvinnor

Storstad 351,2 26,5 377,7 75,3 453,0

Tätort 267,8 16,5 284,3 47,2 331,5

Landsbygd 175,6 11,7 187,3 31,2 218,5

1 000-ta l

I  arbetskraften Ej i  arbets-

kraften

Befolk-

ningen
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15. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år. 
Relativa tal efter kön och urbaniseringsgrad, 2018. Procent 

15. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force. Relative figures by sex and level of urbanization, 2018. Percent   

 

 

 

16. Övriga personer i åldern 20-49 år. Relativa tal efter kön och 
urbaniseringsgrad, 2018. Procent 

16. Other persons aged 20-49 by status in the labour force. Relative figures by 
sex and level of urbanization, 2018. Percent   

 

 

  

Kön

Urbaniseringsgrad

Båda könen

Storstad 92,5 87,7 5,2 7,5

Tätort 92,9 88,6 4,6 7,1

Landsbygd 92,4 88,7 4,0 7,6

Män

Storstad 97,6 94,2 3,6 2,4

Tätort 97,8 94,7 3,2 2,2

Landsbygd 96,6 93,4 3,3 3,4

Kvinnor

Storstad 88,0 82,1 6,8 12,0

Tätort 88,4 83,1 6,0 11,6

Landsbygd 88,4 84,3 4,7 11,6

Relativt

arbets-

kraftsta l

Syssel -

sättnings-

grad

Relativt

arbets-

löshetsta l

Andel  ej

i  arbets-

kraften

Kön

Urbaniseringsgrad

Båda könen

Storstad 84,1 77,6 7,7 15,9

Tätort 86,4 80,6 6,6 13,6

Landsbygd 86,7 80,4 7,3 13,3

Män

Storstad 84,8 77,6 8,4 15,2

Tätort 86,8 80,5 7,3 13,2

Landsbygd 87,5 80,4 8,1 12,5

Kvinnor

Storstad 83,4 77,5 7,0 16,6

Tätort 85,8 80,8 5,8 14,2

Landsbygd 85,7 80,4 6,2 14,3

Relativt

arbets-

kraftsta l

Syssel -

sättnings-

grad

Relativt

arbets-

löshetsta l

Andel  ej

i  arbets-

kraften
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17. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år 
fördelat efter arbetskraftstillhörighet samt efter kön och inrikes eller 
utrikes födda, 2018. Tusental 

17. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force, sex and Swedish- or foreign-born, 2018. Thousands   

 

 

18. Övriga personer i åldern 20-49 år fördelat efter arbetskraftstillhörighet 
samt efter kön och inrikes eller utrikes födda, 2018. Tusental 

18. Other persons aged 20-49, by status in the labour force, sex and Swedish- 
or foreign-born, 2018. Thousands 

 

  

Kön

Inrikes eller utrikes födda

Sysselsatta Arbets lösa Summa

Båda könen

Inrikes  födda 1151,4 16,9 1168,3 47,6 1215,9

Utrikes  födda 340,2 56,1 396,3 77,4 473,7

Män

Inrikes  födda 582,5 6,1 588,6 8,3 596,9

Utrikes  födda 172,0 20,1 192,1 12,3 204,4

Kvinnor

Inrikes  födda 568,9 10,7 579,6 39,3 618,9

Utrikes  födda 168,3 36,0 204,3 65,0 269,3

1 000-ta l

I  arbetskraften Ej i  arbets-

kraften

Befolk-

ningen

Kön

Inrikes eller utrikes födda

Sysselsatta Arbets lösa Summa

Båda könen

Inrikes  födda 1382,7 70,3 1453,0 238,4 1691,4

Utrikes  födda 348,7 65,4 414,1 79,5 493,6

Män

Inrikes  födda 744,3 41,3 785,6 123,6 909,2

Utrikes  födda 192,6 39,8 232,4 40,5 272,9

Kvinnor

Inrikes  födda 638,4 29,0 667,4 114,8 782,2

Utrikes  födda 156,2 25,6 181,8 39,0 220,8

1 000-ta l

I  arbetskraften Ej i  arbets-

kraften

Befolk-

ningen
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19. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år. 
Relativa tal efter kön och inrikes eller utrikes födda, 2018. Procent 

19. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force. Relative figures by sex and Swedish- or foreign-born, 2018. Per-
cent   

 

 

 

 

20. Övriga personer i åldern 20-49 år. Relativa tal efter kön och inrikes 
eller utrikes födda, 2018. Procent 

20. Other persons aged 20-49 by status in the labour force. Relative figures by 
sex and Swedish- or foreign-born, 2018. Percent   

 

 

  

Kön

Inrikes eller utrikes födda

Båda könen

Inrikes  födda 96,1 94,7 1,4 3,9

Utrikes  födda 83,7 71,8 14,2 16,3

Män

Inrikes  födda 98,6 97,6 1,0 1,4

Utrikes  födda 94,0 84,1 10,5 6,0

Kvinnor

Inrikes  födda 93,7 91,9 1,8 6,3

Utrikes  födda 75,9 62,5 17,6 24,1

Relativt

arbets-

kraftsta l

Syssel -

sättnings-

grad

Relativt

arbets-

löshetsta l

Andel  ej

i  arbets-

kraften

Kön

Inrikes eller utrikes födda

Båda könen

Inrikes  födda 85,9 81,8 4,8 14,1

Utrikes  födda 83,9 70,6 15,8 16,1

Män

Inrikes  födda 86,4 81,9 5,3 13,6

Utrikes  födda 85,2 70,6 17,1 14,8

Kvinnor

Inrikes  födda 85,3 81,6 4,3 14,7

Utrikes  födda 82,3 70,8 14,1 17,7

Relativt

arbets-

kraftsta l

Syssel -

sättnings-

grad

Relativt

arbets-

löshetsta l

Andel  ej

i  arbets-

kraften
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21. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år. 
Relativa tal efter kön och hel- och deltidsarbete, 2018. Procent 

21. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force. Relative figures by full-time or part-time work and sex, 2018. Per-
cent   

 

 

 

22. Övriga personer i åldern 20-49 år. Relativa tal efter kön och hel- och 
deltidsarbete, 2018. Procent 

22. Other persons aged 20-49 by status in the labour force. Relative figures by 
full-time or part-time work and sex, 2018. Percent   

 

 

 

23. Personer i åldern 20-49 år med hemmaboende barn under 12 år. 
Relativa tal efter kön och helt eller delvis frånvarande, 2018. Procent 

23. Persons aged 20-49, living with children under the age of 12 by status in the 
labour force. Relative figures by sex and absence from work the entire week or 
part of the week, 2018. Percent   

 
 

 

24. Övriga personer i åldern 20-49 år. Relativa tal efter kön och helt eller 
delvis frånvarande, 2018. Procent 

24. Other persons aged 20-49 by status in the labour force. Relative figures by 
sex and absence from work the entire week or part of the week, 2018. Percent   

 
 
 

 

Kön

Heltid eller deltid

Båda könen 78,3 21,6

Män 91,1 8,9

Kvinnor 65,3 34,6

Heltid Deltid

Kön

Heltid eller deltid

Båda könen 77,6 22,2

Män 84,4 15,4

Kvinnor 69,6 30,2

Heltid Deltid

Kön

Frånvaro

Båda könen 20,1 20,4

Män 15,7 21,1

Kvinnor 24,5 19,6

Helt 

frånvarande 

Delvis  

frånvarande

Kön

Frånvaro

Båda könen 12,0 15,6

Män 11,3 15,6

Kvinnor 12,9 15,6

Helt 

frånvarande 

Delvis  

frånvarande
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Fakta om statistiken 

Dataunderlag 

Denna temarapport baserar sig i huvudsak på data från Arbetskraftsundersök-

ningarna (AKU) som är en urvalsundersökning. Populationen i rapporten är per-

soner i åldern 20–49 år som är folkbokförda i Sverige. Data som redovisas i rap-

porten avser årsgenomsnitt för perioden 2018. 

Definitioner och förklaringar 

April 2005 infördes en ny EU-anpassad Arbetskraftsundersökning, vilket med-

för att vissa av nedanstående definitioner inte är jämförbara med de definit-

ioner som använts till och med mars 2005. Oktober 2007 ändrades den svenska 

officiella arbetslöshetsdefinitionen till att, i enlighet med ILO:s definitioner och 

EU:s förordningar, även omfatta heltidsstuderande som sökt och kunnat arbeta. 

Även åldersgruppen är ändrad i AKU till att avse 15-74 år mot tidigare 16-64 

år. För mer information om detta se www.scb.se/aku. 

Nedanstående figur visar sambandet mellan några centrala begrepp i AKU. Av 

figuren framgår också uppdelningen av ”befolkningen ej i arbete” på olika grup-

per vilka är gråmarkerade. 

 

De gråmarkerade rutorna visar vilka undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i 

arbete. 

Sysselsatta omfattar följande grupper: 

-personer som under en viss vecka (mätveckan) utförde något arbete (minst en 

timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare (inklusive fria 

yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller 

annan medlem av samma hushåll (= sysselsatta, i arbete). 

-personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning, 

arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller egen företagare (inklusive fria 

yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande under hela mätveckan. Frånvaron 

räknas oavsett om den varit betald eller inte (= sysselsatta, frånvarande från 

arbetet). Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, tjänstledighet (t ex 

för vård av barn eller studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledig-

het av annan anledning.  
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Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som syssel-

satta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller 

anställning med lönebidrag eller anställningsstöd. 

Fast anställda omfattar personer med tillsvidareanställning. 

Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställningsstöd, sä-

songsarbete, provanställning eller objekts-/projektanställning samt övriga former 

av tidsbegränsade anställningar. 

Undersysselsatta omfattar personer som är sysselsatta men som arbetar mindre 

än de skulle vilja göra och som hade kunnat börja arbeta mer under mätveckan 

eller inom 14 dagar från mätveckans slut. 

Arbetslösa omfattar följande grupper: 

-personer som var utan arbete under mätveckan men som sökt arbete under de 

senaste fyra veckorna (mätveckan och tre veckor bakåt) och kunde arbeta mät-

veckan eller börja inom 14 dagar från mätveckans slut. Arbetslösa omfattar även 

personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de 

skulle ha kunnat arbeta mätveckan eller börja inom 14 dagar från mätveckans 

slut. 

Relativa arbetslöshetstalet: Andelen (%) arbetslösa av antalet personer i arbets-

kraften.  

I arbetskraften omfattar personer som är antingen sysselsatta eller arbetslösa.  

Relativa arbetskraftstalet: Andelen (%) personer i arbetskraften av befolk-

ningen.  

Ej i arbetskraften omfattar: 

-personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar bl.a. per-

soner som är studerande som inte har eller sökt arbete, pensionärer, hemarbe-

tande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka. Deltagare i de arbetsmarknadspolitiska 

program som betraktas som utbildning, t.ex. arbetspraktik och arbetsmarknads-

utbildning, ingår också i gruppen.  

Latent arbetssökande ingår i ”ej i arbetskraften” och består av personer som ve-

lat och kunnat arbeta mätveckan, men som inte sökt arbete. Till denna grupp 

hänfördes också t.o.m. AKU september 2007 heltidsstuderande som sökt arbete. 

  

Unga som varken arbetar eller studerar (NEET) omfattar:  

- personer som under en given vecka (referensveckan) inte var sysselsatta, 

och som inte heller deltagit i studier (under referensveckan eller de tre veck-

orna som föregår referensveckan). Här avses såväl formella som informella 

studier.  
Andel ungdomar som varken arbetar eller studerar: Andelen (%) unga som 

varken arbetar eller studerar av antalet personer i befolkningen för vilka uppgift 

om eventuella studier finns. 

Befolkningen ej i arbete omfattar grupperna:  

- sysselsatta som har varit frånvarande från arbetet minst en hel kalender-

vecka, arbetslösa samt personer utanför arbetskraften. Gruppen sysselsatta 

som har varit frånvarande från arbetet hela kalenderveckan delas in efter or-

sak i undergrupperna sjuka, semester, föräldraledighet och övrigt. Personer 

utanför arbetskraften delas in i undergrupperna sjuka, studerande heltid, 

pension och övriga.  

 

Befolkningen utan arbete omfattar grupperna:  

- Arbetslösa 

- Ej i arbetskraften 
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Så görs statistiken 

AKU är en månatlig urvalsundersökning där antalet personer i urvalet varje må-

nad har varierat över tiden. Mellan 1996 och 2000 var urvalsstorleken 17 000 

men utökades successivt under 2001 till 21 000 personer för att därefter från 

och med februari 2004 minska till 19 500. Mellan 2006 och 2009 var 21 500 

personer med i urvalet varje månad. Från och med januari 2010 har urvalet utö-

kats till att omfatta 29 500 personer per månad. Som urvalsram används regist-

ret över totalbefolkningen (RTB). Tre separata urval används; ett för varje må-

nad i kvartalet. I princip förnyas (roteras) vart och ett av urvalen med en åtton-

del mellan två på varandra efterföljande undersökningstillfällen. Det innebär att 

varje urvalsperson intervjuas sammanlagt åtta gånger under en tvåårsperiod. Ur-

valet räknas upp till befolkningstotaler. Datainsamlingen sker genom dator-

stödda standardiserade telefonintervjuer. Kodning av näringsgren och sektortill-

hörighet görs dels genom att utnyttja administrativa register (SCB:s Företagsda-

tabas FDB) med datorstöd, dels genom manuell kodning. Vid kodning av yrke 

och socioekonomisk gruppering används dels automatkodning genom match-

ning mot ”lexikon”, dels manuell kodning av intervjusvar. 

Statistikens tillförlitlighet 

De presenterade AKU-resultaten är skattningar behäftade med en viss osäker-

het på grund av olika felkällor som urvalsfel, bortfallsfel och mätfel. Felen kan 

vara slumpmässiga eller systematiska. De senare påverkar resultaten i en viss 

riktning. 

Den slumpmässiga osäkerheten beroende på bl.a. urvalsfel och slumpmässiga 

mätfel kan uttryckas i form av konfidensintervall som beräknas med hjälp av 

skattningens standardavvikelse. Genom att beräkna konfidensintervall kan 

man få en uppfattning om hur stora skillnader mellan exempelvis närliggande 

månad och år som kan förklaras av slumpmässiga fel. I denna rapport presente-

ras dock inga konfidensintervall för skattningarna. 

De systematiska felens storlek kan anges först efter särskilda kvalitetsstudier. 

Analyser av de olika felkällorna i AKU har visat att bortfallet och mätfelen är 

de felkällor som i första hand orsakar systematiska fel.  

Genom användande av hjälpinformation (fr.o.m. 1993) vid skattningsförfaran-

det har bortfallsfelet reducerats betydligt jämfört med tidigare skattningsförfa-

rande. En mätfelsstudie 2012/2013 visar att bruttofelet (det vill säga felaktigt 

medtagna och felaktigt uteslutna enheter) för arbetskraftsstatus (sysselsatta, ar-

betslösa, ej i arbetskraften) uppgår till 2 procent och för variabeln anknytnings-

grad (fast-, lös-, utan anknytning) till 6 procent. 

Ramtäckning 

En viss övertäckning föreligger i AKU beroende på att en del personer, som är 

födda utomlands, lämnar Sverige utan att anmäla det till svenska myndigheter. 

Undertäckningen i AKU bedöms vara högst obetydlig. 

Bra att veta 

Annan statistik 

Uppgifter om sysselsättningen redovisas, förutom i AKU, även i andra under-

sökningar som registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), företagsbase-

rad sysselsättningsstatistik samt undersökningen av levnadsförhållanden (ULF). 

Dessa är dock inte jämförbara med AKU, huvudsakligen beroende på skillnader 

i undersökningsmetod, definitioner och mättidpunkt. 
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Arbetsförmedlingen redovisar varje månad uppgifter om antal personer, som är 

registrerade vid arbetsförmedlingarna och kan ta ett arbete direkt (antalet arbets-

sökande). Denna statistik är ett bra komplement till AKU t.ex. genom månads-

vis redovisning av arbetssökande på regional nivå. 

SCB publicerar på uppdrag av Sveriges regering registerstatistik om integration. 

Det görs inom flera områden, däribland arbetsmarknad. Statistiken återfinns un-

der Registerdata för integration på SCB:s webbplats. 

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsde-

klaration på SCB:s webbplats, www.scb.se. 

 

 

https://www.scb.se/contentassets/c12fd0d28d604529b2b4ffc2eb742fbe/am0401_kd_2018_pb_180213.pdf
https://www.scb.se/contentassets/c12fd0d28d604529b2b4ffc2eb742fbe/am0401_kd_2018_pb_180213.pdf
http://www.scb.se/
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In English 

Summary 

This theme report describes the labour market for persons aged 20-49 living 

with young children under the age of 12. The report focuses on a comparison 

between men and women with regard to the labour market for people with chil-

dren under the age of 12. Comparisons arealso made with the “others” group, 

which comprises persons living with children aged 12 and older, as well as per-

sons who do not live with any children.    

Higher employment rate among men with younger children  

In 2018, the employment rate among persons aged 20-49 living with children 

under the age of 12 was higher than among the group “others”. The employment 

rate among persons with young children was 88.3 percent and the corresponding 

rate among others was 79.2 percent. This is explained, in part, by the fact that 

persons with young children were, on average, slightly older than others. There 

is also a distinct difference between men and women in the group with younger 

children. Among men with young children, the employment rate was 94.1 per-

cent and among women it was 83.0 percent, a difference of 11.1 percentage 

points. The employment rate is significantly higher among men with young 

children than among other men. Among women with young children, the em-

ployment rate was, basically, the same as among other women.   

The employment rate among men with young children is higher than among 

women with young children for all age groups. Among persons aged 20-29 with 

young children, the employment rate for men was 26.0 percentage points higher 

than for women. Among men in that age group, the employment rate was 90.9 

percent and among women it was 64.9 percent. The difference between the 

sexes declines with increasing age; among persons aged 40-49, the difference 

between the sexes is 5.1 percentage points. 

Employment rate varies with level of education  

The difference in employment rate between men and women varied with the 

level of education. The largest difference in employment rate between men and 

women was among those with compulsory education. The employment rate was 

78.2 percent among men with compulsory education living with young children, 

while the corresponding rate among women was 43.2 percent, a difference of 

35.0 percentage points. The difference between men and women declines with 

higher education levels. Among persons with post-secondary education the em-

ployment rate was 7.0 percentage points higher for men than for women. The 

employment rate was higher among persons with post-secondary education 

compared to those with compulsory education, 96.0 percent and 89.0 percent, 

respectively.   

The difference in employment rate between men and women living with young 

children was higher among foreign born persons than among Swedish born per-

sons. The employment rate was 84.1 percent among foreign born men with 

young children, and 62.5 percent among foreign born women, a difference of 

21.6 percentage points. Among Swedish born persons with young children the 

corresponding rate was 97.6 percent for men and 91.9 percent for women, a dif-

ference of 5.7 percentage points.    

Part-time work was more common among women with young children than 

among men. Among women in employment with young children, 34.6 percent 

worked part-time. The corresponding rate among men was 8.9 percent. Simi-

larly, among the others group, part-time work was more common for women, 

30.2 percent. Among men in the others group, 15.4 percent worked part-time.   
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Unemployment higher among women with compulsory education   

Among persons aged 20-49 with younger children, 4.7 percent were unem-

ployed in 2018. This can be compared to 7.3 percent among the others group. 

Among persons with younger children, the unemployment rate was 3.4 percent 

for men and 6.0 percent for women, a difference of 2.6 percentage points. Un-

like for those with young children, the unemployment rate was higher for men, 

8.0 percent, compared to women, 6.4 percent.  

The difference in unemployment rate between men and women with younger 

children was greatest among younger persons. The unemployment rate among 

men aged 20-29 with younger children was 4.5 percent and the corresponding 

rate among women was 11.8 percent, a difference of 7.3 percentage points. As 

with the employment rate, the difference in unemployment between men and 

women declines with increasing age. For persons aged 40-49 with younger chil-

dren, the rate of unemployment was 3.3 percent among men and 4.1 percent 

among women.  

In the same way that the employment rate was lowest among women with com-

pulsory education and younger children, the unemployment rate was highest 

among persons with this level of education. The unemployment rate among 

women with compulsory education and young children was 33.3 percent. This 

is 17.9 percentage points higher than among men with compulsory education 

and children, for whom the unemployment rate is 15.4 percent. Both the level of 

unemployment and the difference between men and women declines with in-

creasing level of education. Among persons with younger children and post-sec-

ondary education, the unemployment rate for men and women was 2.1 percent 

and 3.3 percent, respectively.   

Among foreign born persons with younger children, the unemployment rate was 

higher, and the difference between men and women was greater compared with 

Swedish born persons. The unemployment rate among foreign born women 

with younger children was 17.6 percent, which is 7.1 percentage points higher 

than among foreign born men where 10.5 percent were unemployed. Among 

Swedish born men and women the unemployment rate was 1.0 percent and 1.8 

percent, respectively.  

The unemployment rate was slightly lower among women with younger chil-

dren living in rural area communities, compared to those living in metropolitan 

and urban municipalities. The unemployment rate among women with younger 

children living in rural area municipalities was 4.7 percent. The corresponding 

rate among women living in metropolitan municipalities was 6.8 percent. The 

unemployment rate among men with younger children was, basically, the same 

regardless of level of urbanisation.  

Smaller share not in the labour force among men with young children    

Among persons aged 20-49 with children under the age of 12, the rate of those 

not in the labour force, that is, persons who neither work nor are unemployed, 

was 7.4 percent. The corresponding rate among the others group was 14.5 per-

cent. Women were not in the labour force to a higher extent than men. The rate 

of persons with younger children not in the labour force was 2.6 percent for 

men and 11.8 percent for women, a difference of 9.2 percentage points. The 

corresponding rate among the others group was 13.9 percent and 15.3 percent 

for men and women respectively.    

The share of those not in the labour force was highest among younger persons. 

The difference between men and women is also largest in the youngest age 

group. Among women aged 20-29, 26.4 percent were not in the labour force and 

among men the corresponding share was 4.6 percent, a difference of 21.8 per-

centage points. The gap between men and women in labour force participation 
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shrinks with increasing age; women are to a higher extent not in the labour 

force.   

The share of persons not in the labour force was higher among persons with 

compulsory education compared to persons with a higher level of education. 

With regard to labour force participation, the differences between the sexes 

were also greater among those with lower levels of education. The share of 

those not in the labour force was 7.6 percent among men with younger children 

and a compulsory education and 35.2 percent among women. This can be com-

pared to men and women with younger children and a post-secondary educa-

tion, where the corresponding shares were 2.0 and 8.0 percent, respectively.    

The rate of persons not in the labour force, as well as the difference between 

men and women, was higher among foreign born persons than among Swedish 

born persons. The share of persons not in the labour force among foreign born 

men and women was 6.0 percent and 24.1 percent respectively, a difference of 

18.1 percentage points. In comparison, 1.4 percent and 6.3 percent of Swedish 

born men and women, respectively, were not in the labour force. Among the 

others group, the share of those not in the labour force was relatively similar be-

tween Swedish born and foreign born persons. The share of those not in the la-

bour force was 13.6 percent among other men and 14.7 percent other women. 

The corresponding rate among other foreign born men was 14.8 percent and 

17.7 percent among women.  
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