
 
Korttidsarbetets könade karaktär. 

Några kunskapsbidrag för att förstå ökningen av ekonomisk ojämlikhet under 
covid-pandemin.  

 
De ökade ekonomiska klyftorna mellan män och kvinnor i pandemins kölvatten föder frågor 
om de offentliga stödinsatserna varit tillräckliga och om en tilltagande ekonomisk ojämställdhet 
hade kunnat stävjas om insatser genomförts på andra och mer genusmedvetna sätt. Den insats 
som regeringen spenderade mest offentliga medel på var förstärkningen av korttidsstödet, även 
kallad permitteringsstöd. Korttidsarbete innebär att anställda går ner i arbetstid under en tid 
samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. Under 2020 och januari-september 
2021 förstärktes stödet genom att subventionsgraden (statens andel) var högre jämfört med den 
ordinarie nivån i lagen.  
 
Syftet med denna presentation är att beskriva och analysera korttidsarbetets könade karaktär 
utifrån nedslag i utredningstexter, tillgänglig statistik över stödets fördelning, samt workshops 
med involverade parter. Studien är en del av pilotprojektet RIKARE, som genomförs av Luleå 
tekniska universitet och RISE, i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och Region 
Värmland. De empiriska nedslagen analyseras med inspiration från dels genusforskning om 
finansiell bedömning, dels feministisk organisations- och arbetslivsforskning. 
 
Analyser av utredningstexter visar att det kortidsstöd som definierats i SOU 2018:66 En mer 
konkurrenskraftigt korttidsstöd hade en tydlig industriprägel. Exempelvis beskriver utredaren 
sitt uppdrag som motiverat i en önskan att ”långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft och 
svensk industri samt värna om sysselsättningen i hela landet både i hög- och lågkonjunktur”. 
Vidare bedöms förslaget inte enligt utredningen få några konsekvenser för jämställdheten i 
samhället, eftersom fördelningen av överenskommen arbetstidsförkortning lämnas till lokala 
förhandlingar att avgöra. Inför den tillfälliga förstärkningen av korttidsstödet under covid-19, 
skriver dock regeringen att de, tillskillnad från den tidigare utredningen, ser att ”stödet av flera 
själv kan komma att få vissa direkta effekter på den ekonomiska jämställdheten”, eftersom 
tidigare erfarenheter visat att det framför allt gynnar industrin (där män arbetar) och 
heltidsanställda. Trots detta är den ”sammantagna bedömningen” dock att ”förslaget sannolikt 
inte medför några större permanenta konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten”.  
 
Tillväxtverket har upprättat en sida med statistik över fördelningen av korttidsarbete, men där 
presenteras inte några könsuppdelade uppgifter. De uppgifter som Tillväxtverket lämnar ut på 
förfrågan rör antalet män och kvinnor från varje näringsgren som beviljats korttidsstöd per år. 
Av den nästan 600 000 personer som personer som omfattats av stödet år 2020, utgjorde 
kvinnor 36 procent och männen 64 procent. Analysen visar att KTAs snedfördelning mellan 
män och kvinnor framförallt handlar om att stödet betalats ut till mansdominerade och 
jämställda näringsgrenar i långt mycket högre utsträckning än till kvinnodominerade 
näringsgrenar. Analysen visar att KTAs snedfördelning mellan män och kvinnor till viss del 
handlar om att kvinnors andel av KTA, i vissa näringsgrenar, var lägre än kvinnors andel av de 
anställda totalt. 



Fördelningen av korttidsarbetet tydliggör att stödet framförallt kommit att användas av 
mansdominerade näringsgrenar, samt av näringsgrenar där både män och kvinnor arbetar. Att 
korttidsstödet inte i större utsträckning betalats ut till kvinnodominerade näringar, som vård 
och omsorg, samt utbildning, är inte konstigt eftersom dessa verksamheter snarare gått på 
högvarv under pandemin. Men hur kan vi förstå att Tillverkning fått mer stöd sett till antalet 
personer än både Handel och Hotell och restaurang, två näringsgrenar som drabbats mer 
direkt av pandemin? Workshops med fackliga tydliggör korttidsstödets begränsningar, 
framförallt i och med att arbetet i dessa näringsgrenar, tillskillnad från mansdominerade, inte 
utgår från tillsvidareanställning på heltid. En hög andel av visstid- och deltidsanställningar är 
exempel på kortsiktiga bemanningsstrategier som bygger på en syn på de anställda som 
utbytbara och där den huvudsakliga kompetensen består i en trevlig personlighet snarare än 
utbildning och erfarenheter. Utifrån en sådan logik framstår inte korttidsarbetet som särskilt 
verkningsfullt. Facken beskrev också hur den delen av hotell- och restauranganställda med så 
kallade X-anställda ”fick gå på dagen” som restriktionerna trädde i kraft, samtidigt som 
ytterligare en grupp av anställda varslades. Den enda grupp anställda som i praktiken kom att 
bli hjälpt av korttidsstödet i enlighet med dess utformning var en liten kärntrupp av anställda 
som arbetsgivarna värnad om att få behålla.  

 


