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 Ny utredning från Riksdagens utredningstjänst, RUT, visar att det framförallt är kvinnor 
som fått en gynnsam utveckling av arbetsinkomsten sedan Alliansens tillträde. 

 

 Alliansens politik gör det mer lönsamt att arbeta, inte minst för kvinnor. 
 

 Jobbskatteavdraget leder till en mer jämställd fördelning av lönearbetet. På lång sikt 
förväntas jobbskatteavdraget öka antalet arbetade timmar för kvinnor med 2,9 procent, 
jämfört med 1,8 procent för män. 

 

 Alliansens politik leder till ökad makt över vardagen för såväl kvinnor som män. 

 Socialdemokraternas alternativ; nedmonterad arbetslinje och försämrad jämställdhet. 
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För många innebär julen en möjlighet till avkoppling. Oavsett hur eller om julen firas är många 
lediga från arbetet, vilket ger välkommen tid med släkt och vänner. Samtidigt innebär julen ofta 
också stress och högt ställda förväntningar som inte alltid infrias. Detta gäller inte minst för 
barnfamiljer med små marginaler och för ensamstående med barn. Därför är det en prioriterad 
uppgift för Moderaterna och Alliansen att fler ska få ett jobb och att det alltid ska löna sig att 
arbeta. 
 
Nya siffror från Riksdagens utredningstjänst, RUT, visar att arbetsinkomsten ökat för både 
kvinnor och män sedan Alliansen vann valet 2006 och att det är kvinnor som fått de största 
ökningarna. Det är bra både för jämställdheten och för ekonomin. 
 
Samtidigt ser vi tydligt att kvinnor fortfarande tjänar, äger och bestämmer mindre än män. Det är 
inte en kvinnofråga. Det är en frihetsfråga för hela Sverige.  
 
Nu fortsätter därför Moderaternas arbete för ett mer jämställt Sverige med större frihet i vardagen 
för såväl kvinnor som män. Tillsammans med de andra partierna i Alliansen vill vi gå vidare med 
en samlad politik för fler jobb, ansvarsfull ekonomisk politik och åtgärder för att förenkla 
livspusslet för både män och kvinnor. Det är så vi bygger hela Sverige starkt. 
 
Mot detta står en splittrad opposition. Socialdemokraterna kan inte styra Sverige ensamma, men 
de gemensamma beskeden från oppositionen lyser med sin frånvaro. 
  
Samtidigt vill Socialdemokraterna höja skatterna med över 20 miljarder kronor för såväl hushåll 
som företag. Höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms och 
begränsat RUT-avdrag är bara några exempel. Pengarna används framförallt till stora satsningar 
på utbyggda bidragssystem. Det skulle montera ned arbetslinjen och försvaga återhämtningen i 
ekonomin. I sitt budgetförslag sviker dessutom Socialdemokraterna tidigare utställda löften på 
jämställdhetsområdet. Genom att inte fullt ut finansiera löften om rätt till heltid skulle 
kostnaderna skjutas över på landets kommuner och landsting. Det riskerar att leda till 
nedskärningar och uppsägningar inom viktiga verksamheter som skola, vård och omsorg. Det 
riskerar också att leda till exempelvis utökad helgtjänstgöring och fler delade turer för anställda i 
välfärden. Så tar man varken ansvar för ekonomin, jobben eller jämställdheten. 
 

 

Gruppledare, moderaterna i riksdagen                 Ordförande, Moderatkvinnorna
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Enligt en ny rapport från Riksdagens utredningstjänst har utvecklingen av den genomsnittliga 
arbetsinkomsten för både män och kvinnor under perioden 2006-2010 varit mycket positiv.  
 
Rapporten visar att det framförallt är kvinnor som fått se en gynnsam utveckling av 
arbetsinkomsten sedan Alliansens tillträde. Mellan åren 2000-2005 låg andelen av kvinnors 
inkomst som kommer från arbete i princip stilla kring 72,5 procent. År 2010 hade andelen stigit 
till 77,3 procent, det vill säga en ökning på 4,8 procentenheter sedan 2005. Motsvarande ökning 
för männen är 1,9 procentenheter.  
 
Figur 1: Utveckling av den genomsnittliga arbetsinkomsten i kronor samt som andel av taxerad 
förvärvsinkomst och bruttoinkomst, kvinnor 20-64 år 

 
Kvinn
or 

Real arbetsinkomst 
(basår = 2010) 

Procentuell 
förändring 

Arbetsinkomstens andel av 
taxerad förvärvsinkomst 

Procentuell 
förändring 

Arbetsinkomstens andel 
av bruttoinkomsten 

Procentuell 
förändring 

2000 159 000  72,6  71,6  

2001 163 000 2,5 72,6 0,0 71,4 -0,3 

2002 166 000 1,8 73,0 0,6 71,3 -0,1 

2003 167 000 0,6 72,9 -0,1 71,1 -0,2 

2004 172 000 3,0 72,5 -0,5 71,0 -0,2 

2005 175 000 1,7 72,5 0,0 71,0 -0,1 

2006 185 000 5,7 73,6 1,5 71,7 1,0 

2007 193 000 4,3 76,0 3,3 73,9 3,0 

2008 193 000 0,0 76,8 1,0 74,1 0,3 

2009 197 000 2,1 76,9 0,2 74,7 0,8 

2010 200 000 1,5 77,3 0,5 75,1 0,5 

Förän
dring 
2010 - 
2000 

41000 20,5  6,5  4,9 

Källa: RUT 

 
Den största relativa förändringen skedde mellan åren 2006 och 2007 och sammanfaller med att 
det första och största steget av jobbskatteavdraget infördes. Viljan att arbeta några extra timmar, 
eller att gå från exempelvis deltid till heltid, ökar när man får behålla mer av en inkomstökning.  
 
De extra tusenlapparna i plånboken innebär ett välbehövligt tillskott för många familjer. För en 
sjuksköterska handlar det om närmare 2000 kronor mer i plånboken - varje månad. Extra pengar 
som kommer väl tillhands i exempelvis juletider.  
 
Ett exempel är en kvinna som har varit arbetslös i upp till 200 dagar och har en inkomst varje 
månad efter skatt på 10 967 kr. Om kvinnan har tre barn får hon ett barnbidrag om 3 150 kr i 
månaden. Alliansens höjda flerbarnstillägg ger ett ytterligare tillskott på 604 kr i månaden. Detta 
ger en månadsinkomst på totalt 14 721 kr.  
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Om kvinnan går från bidrag till arbete och vi utgår från en månadslön efter skatt på 15607 kr + 
3150 kr i barnbidrag + 604 kr i flerbarnstillägg ser vi att kvinnan får en månadsinkomst på 19 
361 kr vilket är 4 640 kr mer än om kvinnan fortsatt haft arbetslöshetsersättning. På ett år innebär 
detta 55 680 kr mer i plånboken, en väsentlig förbättring i hushållskassan.  
 
Nedan följer exempel på tre barnfamiljer med små marginaler. Samtliga effekter avser beslutade 
åtgärder sedan Alliansregeringen tillträdde 2006. Samtliga siffror avser ökning i kronor per månad 
år 2011, förutom det höjda bostadsbidraget som gäller från 1 januari 2012. 
 
Figur 2: Tre exempel över familjeekonomisk situation under Alliansregeringen 

 

 
Källa: Finansdepartementet 

 
Bland gruppen pensionärer finns det många som har svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. 
Därför har vi sänkt skatten för denna grupp med sammanlagt 12,8 miljarder kronor. 
Skattelättnaden är utformad så att det framför allt är de med lägst inkomster som, procentuellt, 
gynnas mest. Detta innebär för en ensamstående pensionär med full garantipension och en 
inkomst på 12500 kr i månaden cirka 6700 kronor mer i plånboken varje år.  
 
Även om löneklyftor mellan kvinnor och män stadigt har minskat är de fortfarande reella. Det är 
ett samhällsproblem vi måste ta på allvar och det visar hur viktig en fortsatt Allianspolitik är för 
jämställdheten. 
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Figur 3: Lönegap i olika sektorer 1973-2010 

 

 
                                                Källa: BP12 

 
För Moderaterna är den absolut främsta prioriteringen att alla som kan och vill ska jobba. Det 
kräver ett fortsatt arbete för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och göra det mer lönsamt 
att arbeta. Det är en viktig del av en politik för att minska klyftorna mellan kvinnor och män. 
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Förutom att jobbskatteavdraget inneburit ett välkommet tillskott i plånboken för familjer har det 
även gjort det mer lönsamt att träda in på arbetsmarknaden och att arbeta fler timmar. Vid en 
jämförelse mellan 2006 och 2010 blir det tydligt att Alliansregeringens politik lett till att de med 
lägst inkomster fått de största sänkningarna av trösklar in på arbetsmarknaden. 
 
Figur 4: Tröskeleffekter för personer med arbetslöshetsersättning 2006 och 2010 efter inkomstdeciler. 

 

 
                                 Källa: Långtidsutredningen 2011 

 
Vad avser det ökande antalet arbetade timmar som jobbskatteavdraget leder till är det särskilt 
kvinnor som påverkas positivt. Enligt beräkningar från Finansdepartementet förväntas 
jobbskatteavdraget på lång sikt öka antalet arbetade timmar för kvinnor med 2,9 procent, jämfört 
med 1,8 procent för män. Jobbskatteavdraget leder därför till en mer jämställd fördelning av 
lönearbetet. 
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Figur 5: Jobbskatteavdragets långsiktiga arbetsutbudseffekter 

 

 
                                       Källa: BP12 

 
För oss moderater står arbetslinjen i centrum. Det är utifrån den som vi formar vår politik. 
Resultatet är tydligt: Vid en jämförelse mellan tredje kvartalet 2006 och motsvarande period 2011 
kan konstateras att det är 193 000 fler personer i sysselsättning idag än 2006 (sysselsättningen 15–
74 år 2006: 4 530 000 och 2011: 4 723 000). För kvinnor i sysselsättningen handlar det om en 
ökning på över 88 000 personer (från 2 149 000 tredje kvartalet 2006 till 2 237 000 tredje kvartalet 
2011). (AKU) 
 
Vid en internationell jämförelse kan även konstateras att långtidsarbetslösheten (arbetslösa längre 
än 12 månader) som andel av arbetslösa i Sverige är betydligt lägre än motsvarande siffra i EU:s 
medlemsstater (17,1 procent jämfört med 43,0 procent för EU-genomsnittet). (Kommissionens 
höstprognos) 
 
Denna utveckling är glädjande och vi lägger nu grunden för fortsatta satsningar med bland annat 
en halvering av momsen på restaurang- och cateringtjänster som ytterligare väntas sänka 
trösklarna in på arbetsmarknaden, inte minst för unga och utrikes födda. 
  
På lång sikt väntas den varaktiga sysselsättningen öka med ca 220 000 personer (ca 4,5 procent) 
till följd av regeringens strukturella reformer (se tabell 6). Bedömningen av de långsiktiga 
effekterna av regeringens politik har inte ändrats på grund av krisen. Däremot bedöms krisen ha 
lett till att åtgärderna kommer att få fullt genomslag senare än vad som annars hade varit fallet.  
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Figur 6: Långsiktiga effekter av regeringens politik. 

  

  Sysselsatta Arbetslöshet BNP 

Jobbskatteavdrag 106 000 -0,6 2,2 
Arbetslöshetsförsäkring 45 000 -0,7 0,7 
Arbetsmarknadspolitikt 13 000 -0,2 0,2 
Sjukförsäkring 16 000 0,4 0,4 
HUS-avdraget 25 000 -0,2 0,4 
Sänkta socialavgifter 8 000 0,0 0,2 
Skiktgräns 0 0,0 0,3 
Sänkte tjänstemoms 4 000 -0,1 0,1 

Höjt bostadsbidrag4 -2 000 0,0 0,0 

Summa 
strukturreformer 216 000 -1,4 4,5 

   
                     Källa: Finansdepartementet 

 
Direkt jobbskapande åtgärder har motverkat fallet i sysselsättning som följde i spåret av den 
globala ekonomiska krisen. Bland annat för vi en aktiv politik för att hjälpa de grupper som står 
längst från arbetsmarknaden.  
 
Genom arbetspraktik och utbildning får arbetslösa fler verktyg för att ta sig in på en 
arbetsmarknad som är i ständig förvandling. Med kraftfulla insatser för långtidsarbetslösa, dvs. 
den grupp av individer som står längst från varaktig sysselsättning, stärks möjligheterna till arbete. 
 
Alliansens politik stärker kvinnors ställning och möjligheter på arbetsmarknaden. Jämställdhet, 
inflytande och makt kommer med möjligheten att försörja sig själv genom eget arbete. 

 

 

För många barnfamiljer är det svårt att få ihop livspusslet. Detta gäller inte minst under julen då 
kraven, förväntningarna och stressen ökar. Alliansregeringen arbetar för att underlätta vardagen 
för alla familjer samtidigt som vi värnar människors självbestämmande. Tillsammans arbetar vi för 
att skapa reella valmöjligheter för att familjer ska få mer tid för varandra, öka jämställdheten och 
ge både kvinnor och män möjlighet att förena familjeliv och arbetsliv.  
 
RUT -avdraget har underlättat vardagen för många barnfamiljer. Avdraget ökar möjligheterna att 
få livspusslet att gå ihop och innebär välkommen avlastning. Detta gäller inte minst kvinnor, då 
det tyvärr fortfarande är de som till största delen ansvarar för hushållsarbetet. Tusentals nya 
arbetstillfällen har skapats samtidigt som tidigare svarta jobb med otrygga anställningsförhållanden 
blivit vita.  
 
Män och kvinnor delar i allt större utsträckning jämlikt på hushållsarbetet enligt statistik från 
Statistiska centralbyrån, SCB. SCB:s undersökning visar att kvinnor lägger allt mindre tid på 
hushållsarbete i takt med att de jobbar mer. Fortfarande står kvinnor för den största delen av 
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hushållssysslorna, men klyftan minskar. I genomsnitt lägger kvinnor ned fyra timmar om dagen på 
hemarbete, och män tre timmar och en kvart. Utvecklingen går således åt rätt håll, men ännu 
återstår omfattande utmaningar.  
 
Alliansens jämställdhetsbonus förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för ett jämställt 
föräldraskap, samtidigt som barnomsorgspengen innebär bättre valfrihet för föräldrar.  
Jämställdhetsbonusen förenklas dessutom nu och kopplas till utbetalningen av föräldrapenningen. 
Ett helt jämställt uttag av föräldrapenningen innebär totalt 13 500 kronor i jämställdhetsbonus. 
 
En väl utbyggd förskola och barnomsorg möjliggör större jämställdhet i både hem och arbetsliv. 
En flexibel barnomsorg med hög kvalitet är en viktig del av vår gemensamma välfärd men också 
en central del i en politik för fler i arbete. Kommunernas arbete med att utveckla en modern och 
flexibel förskola för olika behov är prioriterad för Moderaterna. För att i än högre grad svara upp 
emot de behov föräldrar har, till exempel barnomsorg på nätterna eller på oregelbundna tider, vill 
vi att valfriheten utökas ytterligare, till exempel genom att resurser följer med barnet och anpassas 
i än högre grad. 
 

Många kvinnor, framförallt inom välfärden, arbetar endast deltid men önskar heltid. Det innebär 
att det kan vara svårt att klara sig ekonomiskt och dessutom riskerar pensionsmöjligheterna att 
påverkas. För Moderaterna är det prioriterat att runtom i kommunerna öka flexibiliteten i 
arbetstiderna för medarbetarna. Anställda som vill gå upp respektive ned i arbetstid ska ha goda 
möjligheter att göra så.  
 
Alliansen har kraftigt höjt jämställdhetsanslagen jämfört med tidigare socialdemokratiska 
regeringar. Insatser har gjorts för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden och i näringslivet. 
Bland annat har stora resurser avsatts för att främja kvinnors företagande. 

 

Mot Alliansens samlade åtgärder för full sysselsättning och en ansvarsfull ekonomisk politik står 
en splittrad opposition och en socialdemokrati som envist står fast vid bidragslinjen framför 
arbetslinjen.  
 
Socialdemokraternas förslag slår hårt mot dem som idag arbetar med kraftiga skattehöjningar för 
såväl hushåll som företag. Inkomstskatterna höjs, RUT-avdraget begränsas och 
arbetsgivaravgiften för att anställa unga fördubblas.  
 
Under Socialdemokraternas regeringstid på 2000-talet sjönk kvinnors arbetsinkomst som andel av 
förvärvsinkomsten från 72,6 procent år 2000 till 72,5 procent år 2005. År 2006, då 
Alliansregeringen tillträdde, vände utvecklingen och 2010 hade siffran stigit till 77,3 procent. En 
återgång till S bidragslinje skulle troligen drabba kvinnor på arbetsmarknaden särskilt hårt. 
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Dessutom skulle den socialdemokratiska politiken påverka sysselsättningen negativt. På kort sikt 
väntas sysselsättningen minska med över 30 000 personer – som en direkt effekt av 
socialdemokraternas politik.  Dessutom väntas tillväxten minska med 0,75 procent. Detta innebär 
ett hårt slag för människor, företag och arbetstillfällen runtom i landet i tider av stor ekonomisk 
oro. (Finansdepartementet) 
 
Därtill ekar Socialdemokraternas förslag om rätt till heltid tomt när de inte avsätter tillräckliga 
resurser till detta. En direkt konsekvens skulle bli ökade kostnader för landets kommuner och 
landsting som i sin tur riskerar att resultera i nedskärningar och uppsägningar inom viktiga 
välfärdsverksamheter som skola, vård och omsorg.  
 
Förslaget om att halvera avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) och begränsa det till att enbart 
gälla barnfamiljer och pensionärer riskerar dessutom att bromsa ökningen av företag och 
arbetstillfällen i en sektor där framförallt kvinnor verkar. 
 
 


