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Förord

Föräldraförsäkringen är en hörnsten i den svenska familjepolitiska
modellen. Den anses ha betydelse både för arbetsutbud och
inkomstutveckling. Sedan försäkringen infördes för mer än 40 år
sedan har betydande förändringar i dess utformning genomförts.
Ofta med ett uttalat mål om ett mer jämställt uttag av
föräldraledigheten mellan kvinnor och män. En utveckling mot ett
jämnare uttag har också skett, men än i dag finns stora skillnader.
Dessa lyfts ofta fram som en förklaring till de könsskillnader som
bland annat återfinns på arbetsmarknaden.
I denna rapport till Expertgruppen för studier i offentlig
ekonomi (ESO) diskuterar författarna Ann-Zofie Duvander,
Tommy Ferrarini och Mats Johansson vilka framtida utmaningar
och möjliga utvecklingsvägar föräldraförsäkringen står inför.
Rapportens analys är avgränsad till att ge en överblick över
förhållandet mellan jämställd fördelning av föräldraledighet och
jämställdhet i andra centrala områden, såsom kvinnors arbetsutbud
och mäns deltagande i omsorgen om de egna barnen etc. Denna
studie pekar på en mängd intressanta och viktiga samband, även om
det inte är möjligt att tolka alla dessa kausalt. Sambanden är
komplexa och beror bland annat på utformningen av andra system,
exempelvis andra socialförsäkringar och skattesystemet.
I rapporten identifierar författarna fyra olika men möjliga vägval
inom den framtida familjepolitiken. Alla med olika konsekvenser
för jämställdheten mellan kvinnor och män. Vilken av dessa vägar
som är önskvärd beror på hur målet om jämställdhet värderas
gentemot andra mål i samhället, samt naturligtvis på hur de
politiska och ekonomiska möjligheterna att genomföra olika
reformer ser ut.
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Det är min förhoppning att denna rapport ska utgöra ett
värdefullt underlag för den fortsatta diskussionen om föräldraförsäkringens framtida utveckling.
Arbetet med denna rapport har följts av en referensgrupp
bestående av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har
letts av Annika Sundén, ledamot i ESO:s styrelse. Författarna
svarar emellertid själva för innehåll, slutsatser och förslag i
rapporten.
Stockholm i oktober 2015
Hans Lindblad
Ordförande i ESO
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Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att ge ett samlat kunskapsunderlag om
föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt
att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag
kan relateras till olika utfall. Rapporten visar att det finns ett
samband mellan en jämnare fördelad föräldraledighet mellan
kvinnor och män, och mer jämställdhet i fördelningen av det
obetalda arbetet i hushållet och av det betalda arbetet utanför
hushållet. På ett liknande sätt är ett mer jämställt föräldraledighetsuttag kopplat till familjedynamik, med en högre
sannolikhet att skaffa ett ytterligare barn och något lägre
benägenhet att separera. Resultaten i rapporten tillsammans med
tidigare forskning pekar mot att ökad jämställdhet i
föräldraledighetsuttag kan bidra till jämställdhet inom andra
områden.
Rapporten ger en översikt över föräldraförsäkringens funktion,
dess utveckling över tid, samt en överblick över annan politik som
är relevant för barnfamiljer. När föräldraförsäkringen infördes i
Sverige 1974 var den en innovation bland de rika välfärdsdemokratierna. Vi visar i rapporten att den svenska föräldraförsäkringen länge behöll en unik position jämfört med andra länder,
inte minst genom att rätten till ledighet förlängdes och att reformer
genomfördes för att åstadkomma ett mer jämställt uttag av
föräldrapenningen. Idag har flera andra länder infört liknande
förmåner. I några länder har föräldraförsäkringen också idag blivit
mer generös, och i några avseenden gynnar de också jämställdhet
mer än vad som nu gäller i Sverige.
Föräldraförsäkringen kan som få andra familjepolitiska åtgärder
påverka hur kvinnor och män fördelar sitt förvärvs- och omsorgsarbete. Rapporten analyserar i huvudsak jämställdhet bland par som
lever ihop och sedan får barn, vilket långt ifrån är den enda
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relevanta familjeformen, även om den alltjämt är den vanligaste
formen. Även om det är tydligt att familjepolitiken och jämställdhetssträvanden ofta har utgått från kärnfamiljsnormen, har svensk
familjepolitik till stor del blivit könsneutral, något som är långt
ifrån fallet i de flesta andra europeiska länder. Men också den
svenska familjepolitiken bygger fortfarande till stor del på att det är
två vuxna med olika kön som delar omsorgen om barnet. Även om
en ensam vårdnadshavare inte kan dela föräldrapenningen jämställt
blir synen på jämställdhet i föräldraförsäkringen viktig för alla i ett
bredare perspektiv. Jämställdhet i föräldraledighetsuttag kan t.ex.
påverka synen på alla kvinnor och män som arbetar eller vill
komma in på arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringens inverkan på
heterosexuella kärnfamiljer kan här fungera som en indikator på
jämställdheten i samhället i stort.
När sambandet mellan användning av föräldraförsäkringen och
jämställdhet i andra utfall studeras är det viktigt att komma ihåg att
detta är en komplex fråga. Vilka samband som finns beror inte bara
på föräldraförsäkringens utformning, utan även på utformningen av
andra socialförsäkringar, skattesystemet och arbetsmarknadens
funktionssätt. Slutsatser och tolkningar när en viss förmån studeras
bör därför alltid ses i ett vidare sammanhang.
I rapporten finner vi att en mer jämställd föräldraledighetsanvändning i flera avseenden är kopplad till mer jämställdhet i
hemmet. De par som delat föräldraledigheten delar oftare på
planeringen inom andra områden inom det obetalda arbetet, så som
hämtning och lämning av barn, matinköp och matlagning. Andra
ansvarsområden samvarierar inte lika mycket med uttaget och
kvinnor tenderar att behålla huvudansvar för vissa områden, särskilt
städning, tvätt och hantering av barns kläder. Även om vi hittar
tydliga samband kvarstår skillnader i planering av obetalt arbete
bland dem som delat föräldraledigheten lika inom flera områden av
omvårdnads- och hushållsarbete. Det är också viktigt att påpeka att
även bland dem som inte delat föräldraledigheten jämställt
förekommer det inte sällan att ansvaret delas jämställt, både när det
gäller omvårdnad om barn och hushållsarbete. Vi drar slutsatsen att
det finns ett samband mellan hur föräldraledighet och obetalt
arbete delas, men sambandet är olika starkt inom olika områden
och även andra faktorer har relevans för den fortsatta uppdelningen
av arbetet i hemmet.
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Hur ett jämställt föräldraledighetsuttag ska kunna öka är bara en
av de stora utmaningar föräldraförsäkringen står inför på längre
sikt. Jämställdhet handlar inte enbart om relationen mellan kvinnor
och män, utan påverkas också av andra faktorer, inte minst
människors socioekonomiska position. Det är sedan tidigare känt
att det finns stora sådana skillnader i föräldraledighetsuttag, där
högutbildade med hög inkomst oftare har ett mer jämställt uttag än
de med lägre utbildning och inkomst. Detta bekräftas även i denna
studie. Även om jämställt föräldraledighetsuttag är kopplat till
jämställda utfall både för de med högre och lägre utbildning, har vi
kunnat observera att de med lägre utbildning i mycket mindre
utsträckning använder (eller kan använda) ledigheten jämställt.
Jämställdhet i föräldraledighetsanvändning är kopplat till
deltagandet i förvärvsarbete och inkomstutveckling, och här är
föräldrarnas utbildningsnivå en viktig faktor. Särskilt bland
mammor med gymnasial utbildning eller lägre där den andra
föräldern (pappan) inte tagit ledigt, eller endast tagit ut lite
föräldrapenning, är färre i arbete många år efter barnafödandet.
Genomgående är det mammor där pappan tagit ut en väsentlig del
(mer än 20 procent), men inte den övervägande delen (mer än 60
procent), som har den bästa inkomstutvecklingen. För pappor är
sambandet det omvända och pappor som inte tar ut eller tar ut
mycket lite föräldrapenning har bäst inkomstutveckling, särskilt
bland dem med eftergymnasial utbildning. Detta leder till att
skillnader i löneinkomster mellan föräldrar är minst för par som
delat jämställt på föräldrapenningen.
I de grupper där män inte tagit ut föräldrapenning finns de
största skillnaderna mellan utbildningsgrupper. Bland mammor där
pappan har högst gymnasial utbildning och inte tagit ut föräldrapenning (eller tagit ut mycket lite) är mammors inkomstutveckling
svag och de har en kraftig inkomstsänkning efter barnafödandet.
Bland mammor med eftergymnasial utbildning är andelen i arbete
högre innan de får barn men ökar främst mer under åren efter
barnafödandet. Även könslöneinkomstgapet är kopplat till
utbildningsnivå och i de fall som kvinnan har högre utbildning än
mannen och paret delat jämställt på föräldrapenningen är könslöneinkomstgapet minimalt. Störst är gapet då pappan har högre
utbildning än mamman och han inte tagit ut någon (eller tagit ut
lite) föräldrapenning.
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I de fall där mannen inte tar ut någon eller mycket lite föräldrapenning är det alltså särskilt de kvinnor med högst gymnasial
utbildning som har en försvagad arbetsmarknadsposition efter
ledigheten. De riskerar därmed bland annat att hamna utanför
socialförsäkringssystemet, samt gå miste om andra förmåner som
är förknippade med förvärvsarbete.
En central fråga är hur föräldraförsäkringen ska kunna användas
mer jämställt för alla familjer oberoende av social bakgrund. Stora
skillnader mellan socioekonomiska grupper tyder på att alla i
Sverige inte har samma möjligheter att leva ett jämställt liv. Om
jämställdheten ska fortsätta vara ett centralt politiskt mål bör
föräldraförsäkringens flexibilitet och generositet nå både de med
eftergymnasial utbildning och höga inkomster, och de med högst
gymnasial utbildning och låga inkomster.
En mer jämställd fördelning av föräldrapenningen är också
kopplad till att paret skaffar ytterligare barn och att de separerar i
mindre utsträckning. Kopplingen är inte entydig; de par där pappan
inte tagit ut föräldrapenning skaffar oftare ett tredje barn, och i de
par pappan tar ut större delen av föräldrapenningdagarna är risken
för separation lika stor som för dem där pappan inte tagit ut någon
föräldrapenning. Kopplingen mellan jämställdhet, barnafödande
och separationer varierar också med föräldrarnas utbildningsnivå.
Bland dem som har högst gymnasial utbildning är det en mindre
andel som skaffar fler barn och en större andel som separerar,
särskilt då pappan tagit ut mer föräldrapenning än mamman.
Våra analyser visar, tillsammans med tidigare forskning på
området, att kopplingen mellan föräldraledighet och familjemönster ofta kan vara komplex. Vi bör notera att det inte finns
något uttalat mål om familjemönster eller barnafödande i
föräldraförsäkringen, utan det kan ses som oavsedda konsekvenser
av hur kvinnors och mäns beteenden är kopplade till föräldraförsäkringens utformning.
Vilka reformer av föräldraförsäkringen kan öka jämställdheten?
I debatten om hur jämställdheten i samhället kan öka brukar
förslag på reformer av olika delar av föräldraförsäkringen
diskuteras. Denna diskussion handlar oftast om fler reserverade
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månader i föräldrapenningen. Studier som refereras i denna rapport
ger stöd för att fler reserverade månader troligen leder till ett högre
uttag bland pappor och att detta är en viktig reformväg mot ett
jämställt uttag. Men vi menar att diskussionen om hur jämställdhet
i föräldraförsäkringen ska uppnås i större utsträckning också borde
handla om andra delar av lagstiftningen. Diskussionen behöver
handla om huruvida föräldraförsäkringens ersättningsnivå bör höjas
för att öka möjligheterna till jämställdhet bland alla familjer, samt
för att underlätta föräldrapenninguttaget hos dem med svagare
arbetsmarknadsanknytning. En annan aspekt handlar om föräldraförsäkringen som socialförsäkring och i vilken utsträckning de som
står utanför arbetsmarknaden, inte minst studenter, kan och bör få
tillgång till föräldrapenning och till vilken nivå. Flexibiliteten i
föräldraförsäkringen behöver också utvärderas, särskilt i relation
till konsekvenser för kvinnors och mäns omvårdnadsansvar och
förvärvsarbete. Komplexiteten i lagstiftningen är ett annat område,
där en översyn behöver göras för att underlätta för föräldrar,
arbetsgivare och myndigheter. Även föräldrapenningens längd är en
viktig faktor att ta med i diskussionen om fortsatta reformer.
Om ökad jämställdhet ska vara ett centralt politiskt mål i
Sverige behövs fortsatta diskussioner om på vilket sätt detta mål
kan uppnås. Ju mer omfattande reformer av familjepolitiken som
föreslås, desto viktigare blir det att ha ett helhetsgrepp på dessa
förändringar, anpassa föräldraförsäkringen till dagens förutsättningar, samt skapa långsiktighet i familjepolitiken. Även om det
är alldeles för enkelt att peka ut föräldraförsäkringen som den enda
lösningen på problemen med bristande jämställdhet i samhället, ska
föräldraförsäkringens centrala position i den familjepolitiska
modellen inte underskattas.
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Earnings-related parental leave is a cornerstone of Swedish family
policy that has evolved over four decades to become increasingly
generous, flexible and complex. The aim of this policy is to enable
women and men to combine work and family, an aim that is linked
to a goal of gender-equal use of parental leave benefits. This report
provides a review of development in this regard, as well as a
comparison with development of similar benefits in other
countries. The report focuses on the link between gender-equal use
of parental leave benefits and the gender division of paid and
unpaid work as well as continued family dynamics, that is,
childbearing and separation. The report reviews earlier studies in
the area and uses new data to study the same links. The main
conclusion is that a more gender-equal division of parental leave
can be related to a more gender-equal division of unpaid and paid
work, as well as continued childbearing.
The report begins by situating Swedish parental leave in a
historical context, presenting different motives for family policy
reform over time and in various countries, the political debate on
family policy, and its potential outcomes. In addition, the report
places Swedish family policy in relation to other family policy
models and describes how these have developed over time. The
report gives a detailed description of how Sweden’s parental leave
functions and how central reforms have changed the policy. When
parental leave for both mothers and fathers was introduced in 1974,
it gave parents’ rights to a total of 6 months of leave to share
between them as they saw fit, with benefits compensating 90 per
cent of previous earnings. Today, this policy has evolved into 16
months of parental leave, of which 13 months are compensated at
almost 80 per cent and two months are reserved for each parent.
Parental leave benefits were obviously developed in parallel with

15

Summary

2015:5

other reforms within the family policy system, such as the right to
temporary parental leave benefits for care of a sick child and child
allowance. Parents’ possibilities to combine work and family have
also been affected by the extensive expansion of the preschool
system, where a place is now guaranteed to all children above the
age of one year, at a strongly subsidised cost. In addition,
employment protection during parental leave is important, as is the
right to reduced working hours during the child’s preschool years.
For a long time, through its generous length and economic
compensation, Swedish parental leave was world leading in creating
opportunities for both parents to share the care and economic
responsibilities. Today, some countries have caught up with
Sweden, and also have policies that are aimed at facilitating genderequal sharing of parenting. The report illustrates this development
with a systematic comparison of OECD countries from 1970 to
2010 in Chapter 3.
The parental leave directly influences how women and men
divide childcare and paid work between them. The report analyses
women and men living in heterosexual relationships – the most
common family form. Although Swedish family policy has become
increasingly gender neutral, the starting point often remains a
heterosexual relationship where parents live together. However,
gender equality is also important for women and men who do not
live in traditional nuclear families. It is here likely that employers’
views of mothers may influence all women of childbearing ages in
the labour market, even those who are not planning to have
children and those who are not planning to use the main part of the
parental leave. Parental leave use among women and men in
heterosexual relationships may thus be an indicator of gender
equality in a broader sense.
In Chapter 4, the report analyses the relationship between the
division of parental leave use between mothers and fathers and
their later division of planning and main responsibility for various
aspects of child care and household work. Among couples where
the parents shared parental leave benefits equally, they also more
often shared responsibility for childcare tasks, such as bringing
children to and from preschool and other activities. Also, these
parents more often shared responsibility over tasks related to
cooking and grocery shopping. Nevertheless, some areas are less
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related to how parental leave was divided and women still have the
main responsibility, such as cleaning and caring for children’s
clothes. It is important to point out that for parents who share
their parental leave equally, some gender differences in
responsibilities still exist, and that among parents who have not at
all shared parental leave, a substantial number shared
responsibilities later on. The report draws the conclusion that there
is a relationship between a more gender-equal division of parental
leave and later responsibility for child care and household work,
but that other factors also play an important role in who is
responsible for various tasks in the household later on.
Today, one major political goal of parental leave is to increase
gender equality. Here we have to consider the socio-economic
position of women and men who use parental leave. It is well
known that women with a higher level of education use less
parental leave and men with a higher level of education use more
parental leave, compared with women and men with lower levels of
education. This is confirmed in this report and the composition of
various subgroups of parents should be kept in mind, not least in
regard to the relationship between parental leave use and labour
market consequences.
In Chapter 5, the report relates the division of parental leave to
various labour market outcomes. The main finding is that
differences between women’s and men’s earnings development are
smaller among couples where the man has made use of a substantial
part of the parental leave. Women’s development of earnings after
childbirth is more positive in these cases. However, there are
differences between groups with different educational levels.
Women with low educational levels whose partner has not used any
(or little) parental leave, are less active in the labour market for
many years after having a child. This group also has worse income
development and risks having a marginal economic position.
Mothers in a relationship where the father has used a substantial
part of parental leave have, as mentioned, the best earnings
development, especially mothers with a higher level of education.
On the other hand, fathers who do not use any, or very little
parental leave, have the best earnings development, in particular
men with a higher level of education. The educational level also
relates to the earnings differences between the partners and in cases
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where the woman has a higher educational level than the man, and
where parental leave is shared, earnings differences after childbirth
are negligible. In cases where the man has a higher educational level
than the woman, and he uses little or no parental leave, the earnings
difference is the greatest.
Differences in levels of education, combined with gender
differences in the labour market situation after having become
parents, are important in evaluating the parental leave system. If
parental leave is used differently by different groups of parents, and
the effect of this use varies, it is likely that parents have different
degree of access to the generosity and flexibility of parental leave.
Gender-equal use of parental leave is also related to decisions to
have a second or a third child, as studied in Chapter 6. The main
finding is that couples who share parental leave equally also more
frequently decide to have another child. However, among twochild parents where the mother has used a major part of, or all,
parental leave benefits, they often continue with a third child.
Sharing parental leave also seems to lead to fewer separations,
although the clearest pattern that emerges is that parents with a
low level of education separate more often than highly educated
parents. The findings in the report on gender-equal parental leave
use is in line with earlier findings on family dynamics and indicate
difficulties with women’s double burden of economic and caring
responsibilities. However, the connection is complex and a number
of other contextual factors are likely to influence the relationship
between parental leave use and family dynamics.
The report concludes by discussing various suggestions on how
to improve gender equality in parental leave use. Often, the
political and public debate on parental leave relates to the parts of
parental leave that are reserved for the father and mother, especially
as earlier reservations have led to an increase in fathers’ use of
parental leave. We argue that the discussion of gender-equal
parental leave use must also concern other aspects of the parental
leave system. Such aspects include the level of income
compensation during parental leave and the level of minimum
benefits paid to parents who are outside the labour market(not
least students). The flexibility of parental leave use should also be
evaluated for its effects on gender equality and men’s involvement
in child care. Also, the complexity of the system for parents,
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employers and authorities should be further investigated as it has
often increased with new reforms. The length of parental leave
should here also be discussed in relation to gender equality. Lastly,
we emphasise the importance to adapt the parental leave system to
today’s challenges for women and men, which are not the same in
all respects as for earlier generations. Although gender-equal
parental leave use may not be the only solution to gender
inequality in society, its role should not be underestimated.
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Familjepolitik består av flera delar som utvecklats under lång tid.
De viktigaste delarna är föräldraförsäkringen, offentlig barnomsorg
och behovsprövade stöd till utsatta grupper. Familjepolitikens syfte
är i första hand att trygga barns (och deras familjers) välfärd men
inte sällan kopplas familjepolitiken också till jämställdhet.
Familjepolitiken kan på olika sätt möjliggöra jämställdhet, främst
genom att främja delat ansvar för barnens omvårdnad och
försörjning. Här brukar kvinnors arbetsmarknadssituation och
mäns deltagande i omvårdnaden om barnen vara i fokus. I den här
rapporten fokuserar vi på föräldraförsäkringen eftersom den riktar
sig till alla föräldrar som bor i Sverige och eftersom användande av
föräldraledigheten sker under barnets första tid och kan kopplas till
jämställdhet i hemmet och på arbetsmarknaden. Syftet med
rapporten är att ge ett samlat kunskapsunderlag över föräldraförsäkringens utveckling, samt att belysa kopplingen mellan fördelningen av föräldraledigheten och jämställdhet i betalt och
obetalt arbete. Rapporten beskriver hur den svenska föräldraförsäkringen utvecklats över tid och jämför denna utveckling med
andra länder. Rapporten fokuserar också på några av de viktigaste
utfallen av föräldraförsäkringens utformning och användande i
Sverige: fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet, föräldrars
deltagande i förvärvsarbete och deras inkomstutveckling, samt
barnafödande och separationer.

1
Författarna tackar medlemmarna i ESO:s referensgrupp, Annika Sundén (ordförande),
Olof Bäckman, Marie Evertsson, Anna-Lena Hultgård Sancini, Agneta Kruse, Åsa
Lundqvist, Anita Nyberg, Patrik Rapp och Frida Widmalm, för värdefulla synpunkter.
Kvarvarande brister är helt författarnas ansvar. Författarna tackar även Sebastian Sirén och
Maria Forslund vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet för hjälp med att
ta fram data till kapitel 3.
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När föräldraförsäkringen infördes i Sverige för mer än 40 år
sedan gavs både mammor och pappor rätt till betald ledighet för att
ta hand om sitt barn under barnets första levnadsår. Föräldraförsäkringen var då en ny företeelse bland de utvecklade välfärdsstaterna, och Sverige hade länge den mest omfattande betalda
ledigheten. Det nya med föräldraförsäkringen var framför allt att
den tydligt synliggjorde och erkände pappors aktiva roll i
omvårdnadsarbetet. Sedan införandet har betydande förändringar i
föräldraförsäkringen genomförts, ofta med det uttalade målet att få
ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen.
Utvecklingen mot ett mer jämställt uttag har skett gradvis, och
ibland med större steg i samband med reformer av föräldraförsäkringen. Än idag finns stora skillnader i kvinnors och mäns
föräldraledighetsuttag, trots att mammor och pappor har rätt till
hälften av dagarna vardera. Skillnaderna i ledighetsuttag pekas
ibland ut som en förklaring till de könsskillnader som finns i
arbetsutbud, inkomster och deltagande i det obetalda hushålls- och
omvårdnadsarbetet i hemmet. En mer jämn fördelning av föräldraledighet mellan kvinnor och män tänks därmed kunna påverka
jämställdhet även inom områden utanför föräldraskapet.
Betydande könsskillnader både i hemmet och på arbetsmarknaden dröjer sig kvar i Sverige, men utifrån ett internationellt
perspektiv ses Sverige ofta som ett land där jämställdheten kommit
långt. Föräldraförsäkringen är tillsammans med andra familjepolitiska förmåner en starkt bidragande orsak till denna utveckling.
Föräldraförsäkringen kom tidigt att utgöra en framträdande del av
den svenska familjepolitiken, vilken jämfört med många andra
länder tydligare stödjer mammors och pappors möjligheter att delta
i förvärvsarbete och att ta hand om de minsta barnen i hemmet. I
den samhällsvetenskapliga forskningen har denna typ av
familjepolitik också kopplats till en rad viktiga utfall, såsom
förvärvsarbete bland kvinnor, mäns deltagande i omsorgen om
barnen, barnafödande samt barns välbefinnande. Internationell
forskning och politiska beslutsfattare i andra länder har ofta riktat
blickarna mot svensk familjepolitik, inte minst mot bakgrund av ett
sjunkande barnafödande och låg förvärvsfrekvens bland kvinnor.
Få andra social- och familjepolitiska åtgärder kan på ett lika
direkt sätt som föräldraförsäkringen påverka hur kvinnor och män
fördelar sitt förvärvs- och omsorgsarbete. Det finns ett flertal
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studier om föräldraförsäkringens utformning och dess konsekvenser inom avgränsade områden. Vad som hittills har saknats är en
överblick över utvecklingen av föräldraförsäkringen i Sverige i
relation till andra västländer och en samlad bild av kopplingen till
jämställdhet i betalt och obetalt arbete, samt det fortsatta familjelivet.
En analys av föräldraförsäkringens utfall kan bidra med viktig
kunskap, inte minst eftersom det finns en nära relation mellan
familjepolitikens utformning, föräldrars möjligheter att förvärvsarbeta och fördelningen av ansvaret för barnen i hemmet. Hur ett
jämställt föräldraledighetsuttag är kopplat till det som brukar
benämnas familjedynamik, t.ex. fortsatt barnafödande och familjeupplösning, är en annan viktig aspekt att undersöka, även om den
svenska familjepolitiken idag inte har direkta målsättningar att
påverka sådana utfall. I rapporten ställer vi därmed flera övergripande frågor. Hur har föräldraförsäkringen utvecklats och vilka
skillnader finns jämfört med andra västländer? Vilken koppling
finns mellan fördelningen av föräldraledigheten mellan kvinnor och
män och fortsatt omvårdnadsarbete i hemmet, andel i
förvärvsarbete, inkomster, och beslut kopplade till familjebildningen? Vad kan vi säga om föräldraförsäkringens framtid?

1.1

Avgränsningar

De frågeställningar vi diskuterar handlar framför allt om
jämställdhet mellan kvinnor och män som lever ihop. Denna
avgränsning innebär inte att jämställdhet mellan föräldrar i samkönade par, eller skillnader mellan ensamstående föräldrar och
familjer med fler föräldrar är oviktiga. De frågor som diskuteras i
denna rapport har i förlängningen sannolikt konsekvenser för de
flesta familjekonstellationer, också för dem utan barn. Den
(o)jämställdhet som genereras genom föräldraförsäkringens
användning påverkar förväntningar om vad kvinnor och män kan
och bör göra, och därmed också möjligheterna att delta på
arbetsmarknaden och i omsorgsarbetet på lika villkor. Den svenska
föräldraförsäkringen har på senare år kommit en lång bit i
erkännandet av familjer som inte följer en mamma-pappa-barnnorm, även om den fortfarande i mångt och mycket följer denna. I

23

Inledning

2015:5

många andra länder saknas inte bara ett erkännande av pappors rätt
till betald föräldraledighet; möjligheterna att en partner av samma
kön får rätt till ledighet är också begränsade samtidigt som
ensamstående föräldrar sällan kan överlåta ledighet till andra
närstående personer.
Rapporten bygger på en uppdelning av kvinnor och män och i
vissa analyser även av kvinnor och män med olika utbildningsnivå.
Detta för att tydliggöra de genomgående skillnader som finns, även
om vi är medvetna om att stora skillnader finns inom dessa
grupper. Villkor och möjligheter att ta föräldraledigt för kvinnor
och män inom olika branscher och sektorer av arbetsmarknaden
kan t.ex. variera. Skillnader inom grupperna som bygger på
etnicitet, familjeform och/eller sexuell läggning är också viktiga
men inte fokus i denna rapport. Uppdelningen på kön ska här
främst ses som ett verktyg. Fokus på heterosexuella par med
gemensam vårdnad har flera begränsningar och den största är
troligen att föräldrar med enskild vårdnad inte berörs. Vidare vill vi
nämna att både diskussion och analyser till del fokuserar på
föräldrar som har en fast förankring på arbetsmarknaden, något
som naturligtvis inte gäller alla föräldrar. Vi har valt att belysa dessa
föräldrar då de är de som har störst möjlighet att använda
föräldraförsäkringen med inkomstbaserad ersättning.
När vi studerar sambandet mellan jämställd fördelning av
föräldraledighet och jämställdhet i andra utfall är det viktigt att
komma ihåg att detta är en komplex fråga. Samband kan bero på
föräldraförsäkringens utformning, men även vara beroende av
andra socialförsäkringar, skattesystemet och arbetsmarknadens
funktionssätt. Detta får till följd att det finns begränsningar i vilka
slutsatser det går att dra när vi som här studerar en förmån, och att
tolkningar alltid måste ses i sitt sammanhang.
Vi avgränsar också de utfall vi studerar till att handla om obetalt
och betalt arbete samt eventuella samband mellan hur föräldrar
använder föräldrapenning och fortsatt barnafödande samt separation. Andra utfall kan vara av lika stor vikt, t.ex. konsekvenserna för
barn. Detta område kräver en egen rapport.
Resten av detta kapitel ägnas åt att diskutera framträdande
motiv till familjepolitiska reformer i Sverige och andra OECDländer, partipolitiska skillnader i synen på föräldraförsäkringen,
centrala reformer och utfall av den svenska föräldraförsäkringen,
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samt hur föräldraförsäkringen relaterar till den bredare familjepolitiska modellen i Sverige och i andra länder.

1.2

Familjepolitikens motiv

Inom forskningen om familjepolitikens utformning och utveckling
i Sverige och andra västländer har olika motiv till familjepolitisk
lagstiftning lyfts fram. Vanliga motiv handlar om att öka barnafödandet, att minska riskerna för att barn växer upp under
ekonomiskt utsatta förhållanden, att stödja traditionella familjemönster, eller att öka jämställdheten i det betalda och det obetalda
arbetet (Elmér 1989, Wennemo 1994). Användandet av sådana
motiv varierar över tid och mellan länder. Ofta kan ett familjepolitiskt program uppfylla flera olika målsättningar samtidigt, men
inte sällan sker en utveckling av familjepolitisk lagstiftning där
olika målsättningar står i konflikt med varandra (Ferrarini 2006).
Ett motiv för familjepolitiska reformer som förekom tidigt i
välfärdsstatens historia är att öka barnafödandet. För Sveriges del är
boken Kris i befolkningsfrågan (Myrdal och Myrdal 1934) ett tydligt
exempel på hur fortsatt utbyggnad av socialpolitiken sågs som ett
sätt att uppmuntra familjebildning under ett 1930-tal som präglades
av lågt barnafödande. Kris i befolkningsfrågan kopplade ihop sociala
missförhållanden, fattigdom och bostadsbrist med det låga
barnafödandet och initierade en debatt där behovet av socialpolitiska reformer betonades. Under 1930-talet genomfördes också
ett antal reformer för att förbättra situationen för barnfamiljer,
t.ex. så kallade barnrikehus och ett inkomstprövat barnbidrag.
Argumentet att familjepolitiken borde underlätta ett ökat
barnafödande hamnade därefter under många decennier i
bakgrunden, men liknande frågor har ibland återkommit i den
svenska debatten. I finanskrisens spår på 1990-talet hamnade det
svenska barnafödandet åter på historiskt låga nivåer, och
familjepolitikens roll för barnafödandet blev central för tillsättandet av utredningen Barnafödande i fokus (Ds 2001). Från
slutet av 1990-talet fram till idag har vi sett ett ökat intresse för
fruktsamhetsfrågor och deras koppling till välfärd och arbetsmarknad i allmänhet och familjepolitik i synnerhet (se t.ex. SCB
1998, 2001a, b, 2003, 2008, Riksförsäkringsverket 2001, 2003a,
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2004a). Inte minst har det låga barnafödandet i andra välfärdsstater
under de senaste decennierna medfört att de pronatalistiska
argumenten åter hamnat på den familjepolitiska agendan (Erler
2009, Fagnani 1998, Sano och Yasumoto 2014).
Att skapa större social och ekonomisk jämlikhet har varit ett
annat viktigt motiv för familjepolitiken (Elmér 1989). Under 1940talet hamnade de mer rättvisebaserade argumenten i förgrunden,
t.ex. genom införandet av generella barnbidrag i västvärlden
(Wennemo 1994). 1948 infördes det allmänna barnbidraget i
Sverige bland annat för att utjämna skillnader i levnadsnivå mellan
barnfamiljer och hushåll utan minderåriga barn (Lundqvist 2013).
Ytterligare ett framträdande motiv bakom familjepolitiska
reformer i västvärlden har varit att aktivt stödja traditionella
familjemönster, där mannen är huvudförsörjare och kvinnan
ansvarar för omvårdnadsarbetet. Ofta har sådana målsättningar
resulterat i införandet av familjepolitiska förmåner med svag
koppling till kvinnans förvärvsinkomst, t.ex. vårdnadsbidrag
utbetalade med låga enhetsbelopp, eller skatteavdrag för en mindre
förvärvsaktiv partner, vilken i realiteten oftast varit mamman
(Montanari 2000, Ferrarini 2003, Morgan och Zippel 2003). Detta
synsätt var också framträdande i Sverige fram till slutet av 1960talet.
När föräldraförsäkringen infördes i Sverige 1974 stod helt andra
argument i förgrunden, som på nya sätt påverkade individers rättigheter och skyldigheter. Under 1960-talet hade ekonomiska motiv
relaterade till arbetsmarknaden blivit allt viktigare, och en central
fråga var hur familjepolitiken skulle kunna hjälpa till att möta
behovet av kvinnors arbetskraft (Stanfors 2007). Parallellt fördes
en argumentation för att öka jämställdheten (Lundqvist 2011,
Cedstrand 2011). Föräldraförsäkringen skulle öka kvinnors
ekonomiska oberoende genom att uppmuntra till förvärvsarbete
före barnafödandet, och genom rätten att gå tillbaka till sin tidigare
arbetsplats ökade möjligheterna för kvinnor att behålla arbetsmarknadsanknytning efter barnafödande och föräldraledighet.
Ett annat syfte med föräldraförsäkringen var att öka mäns
deltagande i omvårdnaden av sina barn. Föräldraförsäkringen har
lyfts fram som en reform där staten för första gången tydligt
erkände föräldraskapet och omvårdnadsarbetet som en angelägenhet inte enbart för kvinnor utan också för män (Ohlander 1989).
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Det var dock stödet till kvinnors förvärvsarbete och behovet av
kvinnors arbetskraft - och inte männens omvårdnadsarbete - som
var mest framträdande i det tidiga reformarbetet (Hirdman 1998).
Tidiga idéer om reserverade månader i föräldraförsäkringen fick
också stå tillbaka för möjligheten att föräldrarna själva valde hur de
fördelade ledigheten inom hushållet (Cedstrand 2011), vilket i
praktiken medförde att kvinnor kom att ta ut den absolut största
delen av föräldrapenningen under de första åren efter reformen.
Med tiden uppmärksammades betydelsen av pappans roll alltmer i
lagstiftningen, t.ex. genom de tio betalda pappadagarna i samband
med barnets födelse. Före 1980 ansågs pappan främst behövas som
mammans hjälp vid födseln av ytterligare ett syskon och inte som
en av två föräldrar vid första barnet.
Föräldraförsäkringen präglades till en början av ett vuxenperspektiv där kvinnors arbetsmarknadssituation och mäns rättigheter och skyldigheter att delta i omvårdnadsarbetet stod i
centrum. Barnperspektivet, där de yngsta barnens behov av trygghet, anknytning och rättigheter till båda sina föräldrar betonades,
har senare kommit att bli en mer vanligt förekommande aspekt i
diskussionen
om
familjepolitiken,
t.ex.
avseende
hur
föräldraförsäkringen bör utvecklas i enlighet med barnkonventionen (Nyberg 2005).
En annan närliggande aspekt av familjepolitiken som ofta
betonas idag är att föräldrarna själva ska få välja det alternativ som
anses vara bäst för den enskilda familjen. Ofta handlar denna
diskussion om hur länge och av vem barnen vårdas i hemmet innan
de börjar förskola, men det kan också handla om vilken typ av
barnomsorg som passar bäst. Valmöjligheterna inom familjepolitiken, inte minst genom flexibiliteten i föräldraförsäkringen,
måste betraktas som mycket omfattande i jämförelse med andra
socialförsäkringar och skattefinansierade förmåner.2
I diskussionen om valfrihet aktualiseras inte sällan olika typer av
målkonflikter som kan handla om individers valfrihet och
konsekvenser på kortare och längre sikt. I många europeiska länder
2
Socialförsäkringar är kollektiva försäkringar mot risker. Det finns ingen allmänt accepterad
definition av vad socialförsäkringar är, men ofta definieras de som försäkringar som är
obligatoriska, enhetliga och i offentlig regi. För att något ska vara socialförsäkring måste det
vidare skydda mot en risk, mot en oönskad händelse. I strikt mening är föräldrapenningen
alltså ingen socialförsäkring eftersom den inte skyddar mot en risk (Kruse 2009).
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har vårdnadsbidragssystem införts med argumentet att de ökar
valfriheten (Morgan och Zippel 2003, Morel 2007, Ellingsaeter
2012). Vårdnadsbidrag ökar många föräldrars möjligheter att vara
hemma upp till tre år under småbarnsåren, men dessa kortsiktiga
val ökar också risken för försämrade valmöjligheter på arbetsmarknaden i ett längre perspektiv. Det är i en absolut majoritet av
fallen kvinnor som använder dessa bidrag. Användandet har också
konsekvenser för handlingsmöjligheter på mycket lång sikt i och
med att ett mer oregelbundet arbetskraftsdeltagande ger en lägre
ålderspension och högre fattigdomsrisker i ålderdomen. Omvänt
kan en familjepolitik som aktivt stödjer mer jämställda val i
familjen minska möjligheten för familjen att välja en mer
traditionell uppdelning av omsorgsarbetet mellan kvinnor och män
(Ferrarini 2006). Olika typer av familjepolitik ger därmed olika
valmöjligheter, men det är också viktigt att lyfta fram andra typer
av individuella och strukturella faktorer som inverkar på dessa val.
Här kan särskilt nämnas olika föräldrars ekonomiska begränsningar
och olika förväntningar på kvinnors och mäns beteenden i hem och
arbetsliv. Vidare bör det påpekas att familjepolitikens utformning
kan påverka individens preferenser för olika val. Det är troligt att
kvinnors och mäns preferenser för olika handlingsalternativ inte är
stabila över tid utan förändras med de ändrade handlingsmöjligheter som reformer av familjepolitik ger (McRae 2003, Crompton
och Harris 1998). Ett exempel är föräldraledighetens längd som
utvecklats över tid, vilket sannolikt påverkat föräldrarnas
preferenser för barnens tidpunkt för förskolestart.

1.3

Familjepolitiken och de politiska partierna

Sedan den moderna familjepolitikens genombrott i början på 1970talet har familjepolitiken skurit genom de traditionella politiska
blocken. Bland de borgerliga partierna ville Folkpartiet tidigt se en
utbyggnad av tvåförsörjarpolitiken, medan Moderaterna och
Centerpartiet under många decennier var inriktade på att stödja
mer traditionella familjemönster, antingen genom riktade skatteavdrag eller genom vårdnadsbidrag. Eftersom Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet kommunisterna även vid den tiden var för en
utbyggnad av tvåförsörjarpolitiken bildade de tillsammans med
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Folkpartiet ett blocköverskridande stöd för utbyggnaden av
offentlig barnomsorg och föräldraförsäkring (Hinnfors 1999).
Även om flera partier tillkommit i riksdagen under de senaste
decennierna, och kritiker av den nya familjepolitiken i efterhand
har accepterat införda reformer, finns liknande blocköverskridande
skiljelinjer kvar i synen på om familjepolitiken mer aktivt ska
inriktas på att öka jämställdheten. Ett tydligt exempel på detta i
föräldraförsäkringen är frågan om den första reserverade månaden,
som Folkpartiet drev i den borgerliga regeringen Bildt 1994 och
som fick stöd över blockgränsen. Den andra reserverade månaden i
föräldraförsäkringen genomfördes 2002 av den socialdemokratiska
regeringen Persson med stöd över blockgränsen av Folkpartiet.3
Sådana skillnader i synen på familjepolitiken kan också urskiljas
i riksdagspartierna idag. Inom de borgerliga partierna tog
Folkpartiet aktivt ställning för en mer jämställd föräldraförsäkring.
Centerpartiet och Moderaterna har historiskt inte drivit dessa
frågor lika aktivt, utan snarast accepterat befintliga reserverade
månader i efterhand när de väl genomförts. Kristdemokraterna är
tydliga motståndare till de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen och förespråkar istället en utbyggnad av vårdnadsbidraget, som framför allt stödjer föräldrars (ofta mammors) val av
mer tid hemma med barnen. Den borgerliga alliansens familjepolitiska program från 2006 förenade dessa motstridiga intressen i
en kompromiss och under regeringen Reinfeldts första period
infördes både jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag.
Sverigedemokraterna är förespråkare av en mer konservativ
familjepolitik som stödjer en traditionell könsuppdelning av arbetet
i familjen och som i vissa avseenden ligger nära den
Kristdemokratiska linjen.
Den rödgröna regeringen Löfven som tillträdde hösten 2014
förklarade att de önskar införa en tredje reserverad månad i
föräldraförsäkringen. Inför valet 2010 hade de rödgröna partierna
gått fram med ett program där en tredje månad inte ingick, trots att
det inom dessa partier fanns en stark opinion för åtgärder för en
jämnare föredelning av föräldrapenningsuttaget.
3
Vi kommer i denna rapport i huvudsak använda begreppet reserverade månader för den tid
som inte är överlåtbar mellan föräldrarna. I debatten brukar motståndare till sådana reformer
referera till ”kvotering” medan förespråkare till reserverade månader oftare använder sig av
begreppet ”individualisering”.
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Jämställdhet hamnade högre på den politiska dagordningen
inför riksdagsvalet 2014. I en gemensam debattartikel från 2012
påpekade ordförandena för de socialdemokratiska och folkpartistiska kvinnoförbunden att de två partierna historiskt sett varit eniga
om en stärkt jämställdhet inom familjepolitiken, och de förespråkade fler reserverade månader inom föräldraförsäkringen
(Sommestad och Bernström 2012). Feministiskt initiativ, som drev
frågan om en helt delad föräldraförsäkring, hade framgångar i EUvalet och i kommunala val 2014, men lyckades inte ta sig över
spärren till riksdagen.
Att intresset för en jämställd familjepolitik har varit politiskt
blocköverskridande är en viktig förklaring till den svenska
föräldraförsäkringens utveckling. Vid regeringsskiften har därmed
inte enbart tidigare reformer av föräldraförsäkringen behållits, utan
nya reformer som stödjer ökad jämställdhet har också införts.
Andra familjepolitiska reformer med svagare politiskt stöd inom
och mellan blocken har oftare varit föremål för debatt. Det första
vårdnadsbidraget, som infördes på kristdemokratiskt initiativ av
den borgerliga regeringen Bildt 1994, avskaffades året därpå av den
nytillträdda socialdemokratiska regeringen Carlsson. Även
vårdnadsbidraget som regeringen Reinfeldt införde under sin första
mandatperiod föreslås avskaffas av den rödgröna regeringen Löfven
(Prop. 2014/15:147).

1.4

Centrala reformer av föräldraförsäkringen

När föräldraförsäkringen infördes 1974 innebar den att föräldrarna
kunde dela på 180 dagars inkomstrelaterad föräldrapenning till 90
procent av den tidigare inkomsten. Sedan dess har flera förändringar av försäkringen skett. Längden på ledigheten har förlängts i flera steg, främst under 1970- och 1980-talet. Den senaste
förlängningen skedde år 2002, då föräldrapenningen utökades med
30 dagar till 480 dagar.
Den första reserverade månaden för vardera föräldern infördes
1995. Samtidigt individualiserades de resterande föräldrapenningdagarna så att hälften tillföll mamman och hälften pappan. Dessa
dagar kunde bara överföras till den andra föräldern med ett aktivt
medgivande, vilket inte behövdes tidigare. Den andra reserverade
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månaden infördes år 2002, samtidigt som föräldrapenningen förlängdes med 30 dagar. Som vi kommer att diskutera längre fram i
denna rapport bidrog dessa förändringar till att öka pappors
föräldrapenninguttag från en halv procent av alla dagar vid början
av 1970-talet till ungefär 25 procent idag.
Alla förändringar av föräldraförsäkringen har inte inneburit att
försäkringen blivit mer generös. Den sänkning av ersättningsnivåer
som genomfördes i flera socialförsäkringar i efterdyningarna av
finanskrisen i början av 1990-talet skedde också inom föräldraförsäkringen. Ersättningen sänktes från 90 procent till som lägst
75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, men höjdes
snart till 80 procent. Idag är ersättningen 77,6 procent. Till skillnad
från övriga socialförsäkringar, t.ex. sjukförsäkringen, har
föräldrapenningens takbelopp justerats uppåt vilket innebär att en
större andel mottagare får ut den lagstiftade ersättningsnivån än i
de andra socialförsäkringarna. Dessutom är det vanligt att arbetsgivare genom kollektivavtal täcker upp en del av inkomstbortfallet
vid ledigheten, så kallad föräldralön.
Också rätten till obetald föräldraledighet har blivit mer generös,
vilket fått till följd att flexibiliteten i användandet ökat. När
föräldraförsäkringen infördes kunde föräldrarna använda de 180
föräldrapenningdagarna upp till 270 dagar efter födseln. När
föräldrapenningdagarna blev fler förlängdes också möjligheten för
föräldrarna att använda dagarna till åtta år efter barnets födelse. År
2014 förändrades reglerna så att tiden för att ta ut föräldrapenning
förlängdes till 12 år, men högst 96 dagar kan tas ut efter att barnet
fyllt fyra år.
Idag omfattar föräldrapenningen 8 månaders betald ledighet till
vardera föräldern, där 6,5 månader betalas med inkomstrelaterad
ersättning upp till ett tak på 10 prisbasbelopp (445 000 kronor år
2015) och 1,5 månad med en lägstanivå på 180 kronor om dagen.
Dessa dagar kan överföras mellan föräldrarna förutom två månader
med inkomstrelaterad ersättning som bara kan användas av den
enskilde föräldern. Kapitel 2 i denna rapport beskriver utvecklingen
av föräldraförsäkringen mer ingående.
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1.5

Viktiga konsekvenser av föräldraförsäkringen

Som vi diskuterade inledningsvis kan familjepolitiken spela en
framträdande roll i beslut som är kopplade till arbetslivet och
omvårdnaden av de minsta barnen. Viktiga mål för föräldraförsäkringen är att kvinnors deltagande i förvärvsarbete och mäns
deltagande i omvårdnadsarbetet ska öka. En annan möjlig
konsekvens av familjepolitiken är att den kan påverka beslutet att
skaffa barn; inte enbart hur många barn kvinnor och män väljer att
skaffa utan också när i livet de blir föräldrar. Familjepolitiken kan
också förväntas inverka på hushållens inkomster (och riskerna för
fattigdom) vid ett nytillskott i familjen eller vid separation
(Bäckman och Ferrarini 2010). En uppenbar mekanism är här det
sätt på vilket den ekonomiska familjepolitiken ger ett direkt bidrag
till hushållskassan. En inkomstrelaterad föräldraförsäkring ger t.ex.
skydd mot bortfallet av en inkomst under barnets första levnadsår.
En annan och långsiktigt viktigare mekanism är att föräldraförsäkringen påverkar hushållsinkomsten genom att föräldrars
arbetsmarknadsanknytning och löneinkomster hålls uppe efter
barnafödandet, inte minst eftersom utformningen av familjepolitiken möjliggör att föräldrar återgår till arbete efter föräldraledigheten. Detta är särskilt viktigt vid separation då båda
föräldrars förvärvsinkomst innebär ekonomisk trygghet för båda
parter. Föräldraförsäkringens utformning uppmuntrar också till
förvärvsarbete innan barnet är fött. För att få rätt till inkomstrelaterad ersättning krävs att föräldern har en inkomst som kan
ersättas, i annat fall betalas en väsentligt lägre grundnivå ut.
Andra utfall som brukar lyftas fram är familjepolitikens
koppling till attityder och förväntningar på kvinnors och mäns
beteenden. I länder där familjepolitiken har uttalade jämställdhetsmål är föreställningar, t.ex. om att kvinnors huvudsakliga
position är i hemmet, svagare än i länder som har en traditionell
familjepolitik (Sjöberg 2004, Höppner 2015). Den svenska
familjepolitiken kan stärka redan existerande attityder och det har
t.ex. visat sig att de män som anser jämställdhet vara viktigt också
är de som är föräldralediga längst (Duvander 2014). Ibland kopplas
familjepolitiken även till hälsoutfall. En mer generös
föräldraförsäkring har relaterats till minskad förekomst av
spädbarnsdödlighet (Tanaka 2005), och pappans föräldraledighet
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har kopplats till hans fortsatta hälsa (Månsdotter och Lundin
2010).
Listan på tänkbara konsekvenser av familjepolitiken kan göras
lång. Gemensamt för många sådana utfall är att de kan kopplas till
hur familjepolitiken påverkar jämställdheten i samhället. Denna
rapport begränsar sig till arbetsmarknad, obetalt arbete i hemmet
och familjedynamik, vilket inte betyder att andra utfall är mindre
viktiga. Särskilt familjepolitik och jämställdhet utifrån barns
perspektiv är en viktig aspekt som inte tas upp i denna rapport.
Vidare kan familjepolitiska åtgärder både ha avsedda och
oavsedda konsekvenser, varför det ofta blir nödvändigt att skilja
mellan familjepolitikens mål och familjepolitikens konsekvenser.
Ett ofta använt exempel på en oavsedd konsekvens är den så kallade
snabbhetspremien som infördes på 1980-talet för att skydda
föräldrar som minskade sin arbetstid efter det första barnet. Dessa
föräldrar (framför allt kvinnor) kunde efter 1986 beräkna föräldrapenningen för ett påföljande barn på den inkomst som de hade
innan det första barnet om det påföljande barnet föddes inom 30
månader. Detta hade förvisso den avsedda effekten att inkomstskyddet ökade, men medförde också den oavsedda konsekvensen
att intervallen mellan födslarna förkortades märkbart i Sverige
(Hoem 1993). Ett annat exempel är rätten till deltidsarbete vilken
är ämnad att underlätta kombinationen av arbete och barn, men
eftersom denna rättighet till största delen används av kvinnor
bidrar den också till att många kvinnor har en långsammare karriäroch löneutveckling än män. Den relativt långa och ojämnt
fördelade föräldraledigheten kan också missgynna kvinnor på
arbetsmarknaden. I synnerhet kan den vara till nackdel för
nyanlända invandrare (kvinnor) som riskerar att få en lång period
hemma med barn innan de får tillgång till stöd och utbildning för
att kunna etablera sig på arbetsmarknaden (Olli Segendorf och
Teljuso 2011, SOU 2012, Mussino och Duvander 2014).
Det bör betonas att en del konsekvenser av familjepolitiken kan
vara omedelbara medan andra verkar på lång sikt och därmed blir
svårare att utvärdera med gängse metoder. Ett exempel som brukar
nämnas i detta sammanhang är mäns låga uttag av föräldrapenning
under åren efter införandet av reformen på 1970-talet, där
kvardröjande traditionella könsmönster i samhället sannolikt kom
att fördröja ökningen av pappors uttag. Ökningen kom sedan

33

Inledning

2015:5

gradvis under kommande decennier. Det finns en omfattande
metoddiskussion om hur effekter av familjepolitik bäst mäts, där
orsakssamband och selektionsproblematik är centrala teman (se
t.ex. Neyer och Andersson 2008). Det är i reformutvärderingar
enklast att fokusera på kortsiktiga effekter direkt efter en enskild
reform i ett land, medan indirekta eller långsiktiga effekter är
mycket svårare att mäta. En aspekt här är att enskilda familjepolitiska program inte bara har potentiella effekter i sig utan också
samspelar med annan familjepolitik och det omgivande samhället.
Här är det t.ex. viktigt att barn efter perioden med föräldraledighet
har tillgång till en utbyggd barnomsorg av god kvalitet för att
föräldrarna ska kunna återgå i arbete. Det är i detta sammanhang
det brukar talas om familjepolitiska modeller, vilka syftar till
jämförelser mellan länder som har olika typer av familjepolitik.

1.6

Föräldraförsäkringens roll i den familjepolitiska
modellen

För att sammanfatta socialpolitiska likheter och skillnader mellan
länder och över tid kan det vara fruktbart att tala om olika
modeller. Den familjepolitiska modell ett land har infört kan sägas
sammanfatta de vägval som politiska beslutsfattare har gjort på
familjepolitikens område. Föräldraförsäkringen är en viktig
hörnsten i den familjepolitiska modell som Sverige har kommit att
utveckla (Lewis 1992, Sainsbury 1999, Korpi 2000, Ferrarini 2003,
Orloff 2009). En sådan familjepolitik kan benämnas försörjaromvårdarmodell, eftersom den syftar till att aktivt stödja både
kvinnors och mäns förvärvsarbete tillsammans med deras aktiva
deltagande i omvårdnadsarbetet (Gornick och Meyers 2008, Korpi
m.fl. 2013).4
4
Begreppet tvåförsörjarmodell används ibland i den allmänna diskussionen för att beskriva
den svenska familjepolitiken. Tvåförsörjarbegreppet är dock inte helt oproblematiskt
eftersom det osynliggör det obetalda arbetet och antyder att familjepolitiken endast stödjer
familjer med två föräldrar som arbetar. Mycket av den svenska familjepolitiken består av
sociala rättigheter som också möjliggör för ensamstående eller familjer med fler föräldrar än
två att hantera skärningspunkten mellan arbete och familj, inte minst genom rättigheterna
till föräldraförsäkring och barnomsorg. Begreppet försörjar-omvårdarmodell borde även
tydligare framhålla att båda föräldrarna är ansvariga för både försörjning och omvårdnad,
men istället tar det nu hänsyn till att det ibland bara är en förälder som har båda uppgifterna.
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Den familjepolitiska modellen utgörs inte enbart av kontanta
transfereringar; andra viktiga hörnstenar är de familjepolitiska,
offentligt subventionerade tjänsterna och skattesystemet. Bland de
familjepolitiska tjänster som ökar föräldrarnas möjligheter att
arbeta är den offentligt subventionerade barnomsorgen det mest
framträdande exemplet. Barnomsorgen har byggts ut i Sverige
sedan 1970-talet, med ökad tillgänglighet, jämförelsevis hög
pedagogisk kvalitet och låga avgifter. Jämfört med de kontinentaleuropeiska länderna är det framför allt när det gäller barnomsorgen
för de yngsta barnen som Sverige, och andra nordiska länder, har
hög tillgänglighet (OECD 2007). Vad som ibland glöms bort är att
offentlig äldrevård också är en viktig familjepolitisk tjänst
(Meagher och Szebehely 2013). I länder med mindre omfattande
barn- och äldreomsorg är det främst kvinnor som utför detta
omvårdnadsarbete.
En annan viktig hörnsten i den svenska familjepolitiska
modellen är förekomsten av individuell beskattning, som 1971
ersatte det tidigare inkomstskattesystemet som byggde på
sambeskattning. Sambeskattningen innebär att inkomstskatten blir
lägre om föräldern med lägst inkomst (oftast kvinnan) inte alls
förvärvsarbetar eller endast förvärvsarbetar i liten utsträckning.
Individuell beskattning inom ett progressivt skattesystem bidrar till
ökad jämställdhet genom att det blir mer lönsamt om föräldern
med lägst inkomst ökar sina arbetade timmar. Det svenska
inkomstskattesystemet individualiserades helt först genom den
stora skattereformen i början på 1990-talet då de sista spåren av
inkomstskatteavdrag togs bort för en partner som är mindre
förvärvsaktiv (Ferrarini 2009).
På 1960-talet var skillnaderna i familjepolitik mellan västländerna relativt små, och de flesta länder hade en outvecklad
familjepolitik. Sedan 1970-talet har stora förändringar skett, men
alla länder har inte gått samma väg som Sverige och stora skillnader
finns mellan vilka typer av familjepolitiska program som har
införts. Inom den komparativa forskningen framhålls ofta vikten av
att studera familjepolitiken flerdimensionellt (Sainsbury 1996,
Korpi 2000, Ferrarini 2003, Pettit och Hook 2009), vilket innebär
att det inte bara är frågan om huruvida ett land har mer eller mindre
familjepolitik som analyseras, utan även frågan om vilken typ av
familjepolitik som har utvecklats. Därmed kan vi på ett bättre sätt
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studera familjepolitisk förändring både mellan länder och över tid,
samt fånga upp om länder har infört familjepolitik som har delvis
motstridiga mål.
En enkel distinktion är att skilja på en familjepolitik som stödjer
traditionella familjemönster, och en familjepolitik som stödjer en
mer jämställd fördelning av förvärvsarbete och det obetalda arbetet
i familjen. Figur 1.1 illustrerar dessa två huvudsakliga typer av
familjepolitiska stöd och visar vilka fyra huvudsakliga modeller
olika kombinationer av familjepolitik ger upphov till. Huvuddelen
av de stora familjepolitiska reformerna i Sverige sedan 1970-talet
har stärkt jämställdheten i familjepolitiken och fört Sverige mot en
familjepolitisk försörjar-omvårdarmodell.
På den europeiska kontinenten kom många välfärdsstater under
samma tid istället att stärka stödet för traditionella könsrollsmönster med en förvärvsarbetande pappa och en mamma som
huvudsakligen hade ansvaret för omvårdnaden av barnen och
familjen. Ett viktigt exempel är Förbundsrepubliken Tyskland som
haft sambeskattning och genom vårdnadsbidrag gett mammor
möjlighet till en lång period hemma. Vårdnadsbidrag och skattebaserade avdrag utgjorde i sådana länder centrala politikområden,
och föräldraförsäkring och barnsomsorg förblev länge mindre
utvecklade. I andra länder, t.ex. Storbritannien, förblev båda
familjepolitiska dimensionerna mindre utvecklade, och familjer
med små barn fick istället i högre grad förlita sig på familjens
marknadsinkomster och köp av omsorgstjänster på marknaden om
mamman förvärvsarbetade.
Figur 1.1
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Under senare år har en ny utveckling tagit fart, där framför allt
välfärdsstater med traditionella familjepolitiska modeller börjat
införa delar i familjepolitiken som ökar jämställdheten. Inte sällan
är det ett lågt barnafödande och behovet att öka kvinnors deltagande i förvärvsarbete som motiverar förändringar av familjepolitiken. I Tyskland infördes föräldraförsäkring med Sverige som
förebild 2007, men detta flyttade inte Tyskland till en jämställd
familjepolitisk modell av svenskt snitt (Ostner 2010). I och med att
den offentliga barnomsorgen för de yngsta barnen alltjämt var
mindre utbyggd i Tyskland och skattesystemet fortsatte att stödja
mer traditionella familjemönster har Tyskland snarast en blandad
familjepolitisk modell. Den senare modellen har delvis motstridiga
mål när det gäller ambitionen att öka jämställdheten å ena sidan,
och möjliggöra mer traditionella familjekonstellationer å andra
sidan.
Det har förts en diskussion om huruvida den svenska familjepolitiska modellen har förändrats i och med de nya familjepolitiska
reformerna som införts sedan 2006, inte minst genom införandet av
så vitt skilda reformer som vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus.
I och med att de flesta tidigare familjepolitiska programmen
lämnats oförändrade drar Ferrarini och Duvander (2010) slutsatsen
att en tvåförsörjarmodell består – i alla fall på kort sikt – men att
Sverige rör sig i riktning mot en mer blandad modell. Denna
utveckling kan öka polariseringen mellan olika grupper. Vårdnadsbidragen kan t.ex. förväntas stärka mer traditionella
familjemönster, inte minst för kvinnor som redan har en svag
position på arbetsmarknaden (Försäkringskassan 2013a,
Ellingsaeter 2012). Ett annat exempel är RUT (avdrag för
hushållsnära tjänster), som subventionerar köp av hushållsnära
tjänster bland annat för barnhushåll, men där främst höginkomsttagare nyttjar avdraget (Halldén och Stenberg 2014). Jämställdhetsbonusen är den av de nya reformerna som ligger närmast den
tidigare familjepolitiken med syfte att utjämna uttaget, men dess
genomslag är blygsamt (Duvander och Johansson 2012).
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1.7

Rapportens upplägg

Denna rapport består av flera integrerade delar som tillsammans
syftar till att ge en överblick av föräldraförsäkringens utveckling
från ett jämställdhetsperspektiv. Vi analyserar några av föräldraförsäkringens viktigaste konsekvenser och diskuterar vilka
utmaningar försäkringen står inför. Vi refererar till tidigare svensk
och internationell forskning och presenterar även nya analyser på
centrala områden, framför allt kopplingen mellan fördelningen av
föräldraledighet mellan kvinnor och män å ena sidan, och obetalt
arbete, inkomstutveckling samt familjedynamik å andra sidan.
Rapporten syftar inte till att ge en fullständig litteraturgenomgång i
de olika kapitlen, utan snarare en överblick över olika teman.
Rapportens huvudfokus är föräldraförsäkringen även om det
naturligtvis är av vikt att diskutera familjepolitiken i ett bredare
perspektiv.
Rapporten är upplagd enligt följande. I nästa kapitel diskuterar
vi föräldraförsäkringens utveckling och relaterar den till andra delar
av familjepolitiken. Detta är en detaljerad beskrivning utan nya
analyser och kan läsas översiktligt utan att slutsatserna i rapporten
går förlorade. Kapitel 3 innehåller en jämförande empirisk analys av
föräldraförsäkringens utformning och utveckling i Sverige och 17
andra västländer från 1960-talet till 2010. Kapitel 4 relaterar
föräldraförsäkringen till det obetalda arbetet i hemmet för dagens
föräldrar. Kapitel 5 handlar om kopplingen mellan föräldraförsäkringen, andel i arbete och föräldrars inkomster samt utveckling
av könslöneinkomstgapet mellan föräldrar. Kapitel 6 behandlar
relationen mellan föräldraförsäkringen och fortsatt barnafödande
samt diskuterar kopplingen till separationer. Vi avslutar rapporten
med en sammanfattande diskussion i kapitel 7, där vi också tar upp
några framtida utmaningar för den svenska föräldraförsäkringen.
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Översikt över familjeförmåner
och relaterad politik

Föräldraförsäkringen är en av familjepolitikens viktigaste delar. I
takt med utbyggnaden av föräldraförsäkringen har de offentliga
utgifterna ökat, men kostnaderna varierar också över tid beroende
på hur många barn som föds. År 2015 kostar föräldraförsäkringen
cirka 30 miljarder per år vilket kan jämföras med utgifterna för
barnbidraget som är cirka 25 miljarder kronor och som betalas till
samtliga barn i grundskoleåldern. Den offentliga familjepolitiken i
Sverige utgör ungefär 3,6 procent av BNP vilket är lite mer än en
procentenhet över genomsnittet för OECD-länderna. OECD
definierar offentlig familjepolitik (family benefits public spending)
som direkta transfereringar, offentlig service (främst förskola) och
skattereduktioner till barnfamiljer. Bland de övriga nordiska
länderna har Danmark något högre motsvarande utgifter 2011,
medan Finland, Island och Norge ligger något lägre än Sverige
(OECD 2015).
Utvecklingen av familjepolitiken i Sverige har skett i flera steg
där olika motiv varit framträdande i olika historiska skeden.
Familjefrågan, eller befolkningsfrågan som den benämndes på
1930-talet, fanns med i den tidiga diskussionen om hur välfärdsstaten skulle utvecklas. Exempel på förmåner som härstammar från
den tiden är stöd till ensamstående föräldrar, bostadsbidrag och
föräldraförsäkringens föregångare moderskapspenning. Det generella barnbidraget infördes 1948 och är än idag en viktig del av
många barnfamiljers ekonomi, inte minst flerbarnsfamiljer
(Duvander och Johansson 2008, Försäkringskassan 2014a). Även
om dess andel av hushållsinkomsten har minskat något under
senare år utgör barnbidraget alltjämt en betydande del för många
familjer, och det är ett framträdande exempel på ett generellt bidrag
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som reducerar behovet av behovsprövade stöd för familjer med låga
inkomster (Ferrarini 2009).
Ursprunget till mycket av dagens familjepolitik kan sökas i
1960-talets debatt om jämställdhet, lika ansvar och rättigheter för
kvinnor och män. Denna debatt mynnade på 1970-talet ut i ett
blocköverskridande stöd i riksdagen för att familjepolitiken skulle
underlätta för tvåförsörjarfamiljer (Hinnfors 1999, Cedstrand
2011, Lundqvist 2011). Moderskapspenningen ersattes av en
föräldraförsäkring som omfattade såväl kvinnor som män, och
sambeskattningen byttes mot en individuell beskattningsprincip
(Lundqvist 2013). Under 1970- och 1980-talen byggdes också den
offentliga barnomsorgen ut och underlättade återgången till förvärvsarbete efter föräldraledigheten. Dessa reformer i kombination
med det stora behovet av arbetskraft, inte minst i en expanderande
offentlig sektor (Stanfors 2007, Hirdman, 1998), var viktiga
orsaker till att kvinnors förvärvsarbete ökade. I både
familjepolitiken och arbetsmarknadspolitiken är vuxna individers
ekonomiska självständighet ett grundläggande mål och en viktig
dimension av jämställdhet. Både familjepolitiken och arbetsmarknadspolitiken påverkar möjligheten att kombinera arbete och
barn. Familjepolitiken gör det möjligt att göra avbrott i
förvärvsarbete i början av barnets liv, och uppmuntrar genom sin
konstruktion till arbetsmarknadsanknytning före barnafödandet.
Arbetsmarknadspolitiken, å sin sida, uppmuntrar alla som kan, att
förvärvsarbeta, även småbarnsföräldrar, genom t.ex. tryggad
anställning vid föräldraledighet.
I detta kapitel sammanfattar vi den svenska familjepolitikens
utveckling. Vi fokuserar främst på föräldraförsäkringen, men ger
också en övergripande bild av övrig ekonomisk familjepolitik. Vi
diskuterar utvecklingen av föräldraledighetslagstiftningen och
forskning om föräldraledighetens användning.

2.1

Föräldraförsäkringen

När föräldraförsäkringen infördes 1974 gav den rätt till sex
månaders föräldrapenning med 90 procent av den tidigare
inkomsten att fördelas mellan föräldrarna såsom de själva önskade.
Diskussionen handlade då om jämställdhet mellan könen, främst
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om att kvinnor borde beredas möjlighet att förvärvsarbeta
(Cedstrand 2011), men också pappans ansvar i hemmet betonades
(Klinth 2002). Eftersom det inte ansågs vara troligt att så många
pappor skulle välja att vara föräldralediga under en längre period
bedömdes inte kostnaden för samhällsekonomin bli särskilt stor av
att även papporna fick rätt att använda försäkringen (Cedstrand
2011). Redan 1975 utökades föräldrapenningen till sju månader och
1978 till nio månader. 1980 utökades dagarna till 12 månader och
1989 till 15 månader (Försäkringskassan 2014b). Den inkomstrelaterade ersättningen hade då kompletterats med tre månaders
ledighet med låg ersättning, dagens så kallade lägstanivådagar.
Föräldrapenning kunde också användas mycket flexibelt till dess att
barnet fyllt åtta år. Det blev därför vanligt att sprida ut föräldrapenningdagarna under en längre period, samt använda delar av
ledigheten när barnet blivit lite äldre.
Diskussionen kring föräldrapenningen försköts med tiden från
att handla om kvinnors förvärvsarbete till att alltmer betona mäns
ansvar för barn och hushåll. Efter en lång och intensiv offentlig
debatt fattades under regeringen Bildt 1994 beslut om en reserverad
månad i föräldraförsäkringen som infördes 1995 (Klinth 2002,
Cedstrand 2011). Detta innebar att 30 dagar reserverades till
vardera föräldern, och kunde inte överföras till den andra föräldern.
Samtidigt infördes ett vårdnadsbidrag och de tre garantimånaderna
(med 60 kronor i ersättning om dagen) togs bort. Den politiska
oppositionen stödde förslaget om en reserverad månad, men inte
vårdnadsbidraget, och när den socialdemokratiska regeringen
Carlsson tillträdde hösten 1994 avskaffades vårdnadsbidraget,
garantimånaderna återinfördes och den reserverade månaden blev
kvar och implementerades 1995.
Samtidigt som den reserverade månaden infördes, individualiserades försäkringen, vilket innebar att hälften av dagarna tillföll
vardera föräldern, men dagarna var överlåtbara om den andra
föräldern (oftast pappan) godkände detta. Tidigare hade den första
användaren (nästan alltid mamman) i praktiken kunnat använda
hur stor del hen ville. Reformen genomfördes under 1990-talets
ekonomiska kris, en tid då ersättningsnivån sänktes från 90 procent
av den tidigare inkomsten till 80 procent, men den reserverade
månaden var undantagen denna sänkning under en period för att
uppmuntra pappans uttag. En kortare tid mellan 1996 och 1998 var
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ersättningsnivån 75 procent. Taket i ersättningen, det vill säga den
maximala ersättningen, låg också still under 1990-talet, vilket
resulterade i att ett ökande antal föräldrar, ofta pappor, inte fick
den föreskrivna ersättningsnivån grundad på sin tidigare inkomst.
Detta hade troligen en hämmande effekt på pappors uttag
(Sundström och Duvander 2002).
Den andra reserverade månaden infördes i januari 2002 av den
socialdemokratiska regeringen Persson. Denna reform orsakade
inte lika stor debatt som den första reserverade månaden
(Cedstrand 2011). Att motståndet mot reformen inte var lika stort
kan bero på att principen om reserverade rättigheter redan
etablerats genom den första månaden, men reformen blev också
mindre kontroversiell eftersom föräldrapenningen samtidigt
förlängdes med en månad till 16 månader. Det maximala antalet
föräldrapenningdagar den ena föräldern kunde använda minskade
med andra ord inte genom reformen, och pappors föräldrapenninguttag inkräktade därmed inte på mammors föräldrapenningdagar.
De första och andra reserverade månaderna påverkade uttaget av
föräldrapenning på lite olika sätt. Den kanske största förändringen
till följd av den första reformen var att en större andel pappor över
huvud taget började använda föräldrapenning. Innan reformen
använde endast 44 procent av papporna föräldrapenning under
barnets två första år, vilket ökade till 77 procent efter införandet av
en första reserverad månad (Inspektionen för socialförsäkringen
2012a). Uttaget ökade mest bland dem med låg inkomst och låg
utbildning (Duvander och Johansson 2014). Därmed blev uttaget
av föräldrapenning jämnare, inte bara mellan mammor och pappor,
utan också mellan pappor med olika socioekonomisk status. Den
andra reserverade månaden ökade också pappornas uttag, men här
skedde den största ökningen bland pappor med medelhög
utbildning och inkomst. När dessa pappor ökade sitt uttag kom
uttaget att likna det för pappor med högre inkomst och utbildning,
de som redan innan reformen använde mer föräldrapenning.
Pappor med låg inkomst och låg utbildning påverkades inte lika
mycket av den andra månaden, och skillnaden i uttag av
föräldrapenning ökade därmed mellan denna grupp och övriga
pappor. Pappors föräldrapenninguttag karakteriseras därmed av
skillnader beroende på socioekonomisk status. Att pappor med låg
utbildning inte använder mer föräldrapenning kan bero på att de
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möter större motstånd från t.ex. arbetsgivare, men också på att
normer skiljer sig mellan grupper. Skillnader som uppstår mellan
grupper av pappor är viktiga att uppmärksamma, särskilt då de kan
leda till skillnader i barns tillgång till sina pappor.
I början av 2000-talet handlade en stor del av debatten om
huruvida rätten att föra över dagar mellan föräldrarna borde
avskaffas eller inte (se t.ex. Lorentzi 2004), och en genomgripande
utredning av föräldraförsäkringen tillsattes (SOU 2005).
Utredningen föreslog bland annat en tredelad föräldrapenning på
15 månader, där fem månader betalades till mamman, fem till
pappan och fem månader lämnades att fördelas såsom föräldrarna
önskade. Vidare föreslog utredningen att föräldrapenningen skulle
användas inom fyra år, men att obetalda kontaktdagar skulle finnas
därefter. Skyddet av föräldrars sjukpenninggrundande inkomst
(SGI) föreslogs samtidigt förlängas från 12 månader till 18
månader, något som var tänkt att påverka pappans möjlighet till en
flexibel användning av försäkringen. Det fanns emellertid inget
starkt politiskt stöd i riksdagen för fler reserverade månader, och
nästa reform kom istället att bli en jämställdhetsbonus som
infördes 2008 genom den familjepolitiska kompromissen i den
borgerliga regeringen Reinfeldt, där också ett vårdnadsbidrag
lagstiftades som kommunerna frivilligt kunde genomföra
(Försäkringskassan 2013a).
Jämställdhetsbonusen infördes för att öka de ekonomiska drivkrafterna att dela föräldrapenningen mer jämställt men utan att
föräldrar som inte delade föräldrapenningen förlorade någon
förmån, vilket de reserverade månaderna innebar. Den bygger på
att inkomstskillnaderna mellan föräldrarna ska få mindre betydelse
om de delar på föräldrapenningdagarna. Efter att de två reserverade
månaderna är använda kan föräldrar få en skattefri bonus på 50
kronor vardera per dag när de delar på föräldrapenningen i
maximalt 4,5 månader. Det är en ny familjepolitisk konstruktion,
men det har inte varit möjligt att finna några effekter på uttaget av
föräldrapenning av denna reform (Inspektionen för socialförsäkringen 2012a).
Den kritik som jämställdhetsbonusen fick när den infördes var
att den var krånglig, att pengarna betalades ut upp till ett år senare
och att den föräldraledige var tvungen att bevisa att den andra
föräldern var i arbete eller studier (Inspektionen för social-
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försäkringen 2012a). Reglerna förenklades 2012, då kravet på den
andra förälderns aktivitet togs bort och bonusen betalades ut utan
fördröjning. En annan typ av kritik har sin grund i att ersättningen
i jämställdhetsbonusen är för låg för att påverka uttaget av
föräldrapenning, och att det snarare är kön än ekonomi som har
störst betydelse för fördelningen av föräldrapenningdagarna.
Denna tolkning har stöd i en studie som visar att även i hushåll där
mamman står för större delen av inkomsten använder hon de flesta
av föräldrapenningdagarna (Försäkringskassan 2013b). Ett ytterligare skäl till att jämställdhetsbonusen inte visat några mätbara
effekter på uttaget av föräldrapenning kan vara att det är ett större
steg att pappors uttag ökar till mer än två månader, än det är att
pappors uttag ökar till mer än en månad.
Förutom det ovan nämnda har flera andra förändringar
genomförts i föräldraförsäkringen. År 2000 blev det obligatoriskt
för mammor att vara lediga från förvärvsarbete i två veckor i
samband med förlossningen, vilket var en implementering av ett
EG-direktiv. I juli 2006 höjdes taket i ersättningen från 7,5
prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Under ett halvår höjdes även
taket i tillfällig föräldrapenning (och andra socialförsäkringar). De
senaste åren finns inom föräldraförsäkringen även ”dubbeldagar”,
vilka möjliggör att föräldrar kan vara hemma samtidigt med
föräldrapenning i en månad under det första året. Motivet till denna
förändring är att underlätta övergången mellan ledighet från en
förälder till den andra. Denna möjlighet användes för cirka 35 000
barn 2013 (Försäkringskassan 2014b). Både dubbeldagar och
jämställdhetsbonus motiveras med ökad valfrihet i dagens familjepolitik men kan också kritiseras för att göra föräldraförsäkringen
alltmer komplicerad och svårgenomtränglig.
Vidare har det också införts viss begränsning av flexibiliteten i
föräldrapenninguttaget. För barn födda 2014 och senare, måste 80
procent av föräldrapenningdagarna användas inom barnets första
fyra år och därefter får resterande 20 procent användas till dess att
barnet fyller 12 år. Denna reform förväntas påverka både hur
föräldrapenningdagarna används under barnets första år och hur
mamman och pappan delar dagarna.
Ännu ett steg mot ökad individualisering av föräldrapenningen
genomfördes 2014, då det numera inte är möjligt för en förälder att
använda mer än hälften av de inkomstbaserade dagarna utan den
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andra förälderns godkännande. Tidigare hade båda föräldrarna rätt
till hälften av dagarna, men ingen skillnad gjordes mellan dagar på
lägstanivå (90 dagar med låg ersättning för alla) och inkomstbaserade dagar.
Våren 2014 kom Delegationen för jämställdhet i arbetslivet med
ett slutbetänkande som bland annat berör föräldraförsäkringen.
Den föreslår 14 månaders inkomstrelaterad föräldrapenning,
hälften till mamman och hälften till pappan. Föräldrarna föreslås ha
rätt att överföra två månader till den andra föräldern, varav en även
kan överföras till en annan person. Delegationen föreslår även att
jämställdhetsbonusen avskaffas och rätten till deltid begränsas
(SOU 2015).
Dagens regler för föräldrapenning
År 2015 har varje förälder rätt till 240 dagars ersättning per
barn. Ersättningen för barn födda till och med 2013 får användas
tills barnet är åtta år. För barn födda från och med den 1 januari
2014 måste 80 procent av dagarna användas inom de första fyra
åren, medan resterande dagar kan användas tills barnet fyller 12
år. Ersättningen uppgår till 77,6 procent av den tidigare
inkomsten, upp till ett tak på 10 prisbasbelopp (445 000
kronor), för 195 dagar och 180 kronor per dag för de övriga 45
dagarna. Om endast en förälder har vårdnaden får denna
förälder rätt till alla föräldrapenningdagar.

2.2

Föräldraledighetslagen

Rätten till ersättning under föräldraledighet regleras i föräldraförsäkringen medan själva rätten till ledighet regleras i föräldraledighetslagen (1995:584). Där ges rätt att vara ledig från arbete för
vård av barn under barnets första 18 månader, med eller utan
ersättning. Föräldrar har också rätt att förkorta den normala
arbetstiden med upp till en fjärdedel om de har barn under åtta år.
Därutöver har föräldern alltid rätt att vara ledig då hen använder
föräldrapenning. Föräldraledighetslagen reglerar alltså förhållandet
mellan arbetstagare och arbetsgivare där utvecklingen över tid gått
mot att arbetstagarens behov av ledighet som förälder har beaktats
i ökande grad. Skyddet i föräldraledighetslagen är tänkt att bidra till
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jämställdhet i det betalda arbetet genom att möjliggöra för båda
föräldrarna att kombinera ett betalt arbete med omvårdnadsansvar.

2.3

Hur används föräldrapenning under
föräldraledighet?

Eftersom rätten till ledighet från arbete är mer generös än
föräldrapenningen, är det vanligt att till viss del vara hemma utan
ersättning de första 18 månaderna, vanligtvis kallat att ”sprida på
dagarna”. Detta leder till att summan av betalda föräldrapenningdagar ofta är lägre än den faktiska ledighetens längd. Många
föräldrar tar obetalda dagar, förlänger föräldraledighet med tidigare
intjänade semesterdagar, varvar föräldrapenning med arbete på t.ex.
helger när den andra föräldern är ledig, och förlänger på detta sätt
föräldraledigheten (Sundström 1996, Riksförsäkringsverket 2004b,
Inspektionen för socialförsäkringen 2013a, Duvander och Viklund
2014).
Det finns även stöd för att föräldrar i ökande grad utnyttjar
flexibiliteten och förlänger ledigheten med obetalda dagar
(Försäkringskassan 2013b, Inspektionen för socialförsäkringen
2013a). En studie av förstfödda barn 2009 fann att mamman under
barnets första två år tog 9,5 månader och pappan 2 månader
föräldrapenning, men när även obetald ledighet räknades med
förlängdes tiden hemma till 13 månader för mamman och 3,5
månader för pappan (Duvander och Viklund 2014).
Föräldraledighet kan ha varierande betydelse för bland annat
kontakt med barnet och ställningen på arbetsmarknaden beroende
på när och i vilken omfattning den tas ut. Vi får t.ex. olika mått på
hur länge föräldrar är hemma om föräldrapenningdagar mäts fram
till att rätten att använda föräldrapenning tar slut (när barnet fyller
åtta år, för barn som fötts före 2014), eller om uttaget av
föräldrapenningdagar mäts under de första två åren, vilket är
perioden då föräldrar ofta är frånvarande från arbete och på heltid
tar hand om barnet. Om vi tar exemplet barn som är födda 2005
har kvinnor under de första två åren tagit ut i genomsnitt 289
föräldrapenningdagar, men när barnet är åtta år har kvinnor tagit ut
334 dagar. För män har antalet dagar nästan fördubblats från 53
föräldrapenningdagar när barnet är två år till 97 dagar när barnet är
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åtta år (Försäkringskassans statistikdatabas). De dagar som tas ut
efter barnets tvåårsdag används ofta på ett annat sätt än de tidiga
dagarna, och det är troligt att de har annan betydelse både för
föräldrarna och för barnet. Tidiga dagar innebär för det mesta en
längre sammanhängande frånvaro från arbetet för föräldern och ett
ansvar för alla aspekter av barnets omvårdnad. Strödagar senare i
barnets liv innebär oftare kort frånvaro från arbetet och en
begränsning till just den dagens omsorg om barnet.
En annan aspekt av föräldraledigheten är hur många omgångar
föräldrar använder ledigheten. En lång sammanhängande period av
föräldraledighet kan ha en annan koppling till den fortsatta
fördelningen av omsorgen av barn och hushållssysslor än vad flera
korta omgångar med ledighet har. En norsk studie konkluderar
t.ex. att det behövs en sammanhängande period av eget ansvar för
pappan hemma för att få till stånd en förändring i hushållsarbetet
på sikt. Möjligheten till en flexibel användning av föräldraledigheten kan i detta sammanhang motverka en sådan förändring
eftersom pappan inte behöver avgränsa tillgängligheten gentemot
arbetet under föräldraledigheten (Brandth och Kvande 2003). Å
andra sidan kan föräldrar som varvar och tar t.ex. halva veckor var,
även fortsätta dela på ansvaret för barnet. När föräldrar följs fram
till dess att barnet är åtta år visar en studie att mammor och pappor
i genomsnitt tar mellan sex och sju perioder med föräldrapenning
vardera (Inspektionen för socialförsäkringen 2013a). Det
intressanta är att kvinnor tar något färre perioder trots att de tar
mycket fler föräldrapenningdagar. Detta tyder på att män tar
föräldraledighet i fler korta perioder än vad kvinnor gör.
Det är också möjligt för båda föräldrarna att vara hemma med
barnet samtidigt – det uttalade syftet med dubbeldagarna är t.ex. att
förenkla övergången från en förälders omvårdnad till nästa. Vi vet
mycket lite om hur vanligt det är att vara hemma gemensamt, då
detta kan ske på flera olika sätt, t.ex. då en förälder har semester
och en är föräldraledig, eller då föräldrarna är föräldralediga med
olika barn i en syskonskara.
Det är viktigt att komma ihåg att alla inte har samma möjlighet
att använda flexibiliteten i föräldraförsäkringen, särskilt med tanke
på skillnader i föräldrars arbetsmarknadssituation. Nästan två av tre
mammor födda i Afrika söder om Sahara använder t.ex. enbart
föräldrapenning på den lägre grundnivån, vilket beror på en svag
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arbetsmarknadsanknytning (Försäkringskassan 2014b). Bland unga
mammor (under 25 år) utgör 56 procent av dagarna grundnivådagar
(Försäkringskassan 2012). Studenter som får barn är en annan
grupp som ofta inte kvalificerar för inkomstrelaterad ersättning
(Thalberg 2013).

2.4

Pappans andel av föräldrapenningen

Pappans andel av föräldrapenningdagarna har sedan 1974 ökat
stadigt men långsamt och ligger idag på runt en fjärdedel av alla
dagar som används under ett år (se figur 2.1). Figur 2.2 visar
pappors andel av antalet dagar uppdelat på barnets födelseår (19942010) vid tre tidpunkter (barnets två-, fem- och åttaårsdag).
Pappors uttag har ökat mellan dessa år, med särskilt tydliga
ökningar efter att de reserverade månaderna införts (1995 och
2002). Pappor tenderar också att ta ut fler dagar när barnet är något
äldre.
Mäns andel av alla föräldrapenningdagar som används är en
vanlig indikator på jämställdheten i samhället, men det finns goda
anledningar att även använda andra mått, inte minst för att få en
mer precis indikator på längden och fördelningen av ledigheten
mellan kvinnor och män inom föräldraparet. Ett mått på
jämställdhet i föräldrapenninguttaget är att mäta andelen föräldrapar som fördelar dagarna i intervallet 40 till 60 procent till vardera
föräldern. Drygt en tiondel av alla föräldrapar använder föräldrapenningen på detta sätt (Försäkringskassan 2011a). Här är det
viktigt att komma ihåg att även om mamman och pappan använder
ungefär lika många dagar kan de vara frånvarande från sina arbeten
olika länge eftersom mönstret för användandet skiljer sig. En
anledning till detta är t.ex. att pappor oftare är lediga efter att
mammor använt ledigheten och att föräldrar efter barnets ettårsdag
behöver använda minst fem dagar föräldrapenning i veckan för att
inte förlora sin tidigare sjukpenninggrundande inkomstnivå.
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Figur 2.1

Fördelning av uttagna dagar mellan kvinnor och män
1974–2014
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Källa: Försäkringskassan.
*Uppgifterna för 2014 är preliminära.

Figur 2.2

Andel dagar uttagna av män för barn födda 1994–2010 när
barnen är 2, 5 och 8 år gamla
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Innebär mammors och pappors ledighet samma
sak?

Mammans och pappans föräldraledighet kan ha olika innebörd. Det
är inte bara uttagsmönstren som är olika, de sysslor och aktiviteter
föräldrar engagerar sig i kan skilja sig för mammor och pappor.
Mammor är typiskt sett hemma med barnet under den första tiden,
då barnet är mindre, vilket innebär andra krav och möjligheter än
den period då pappor vanligtvis är hemma med ett något äldre barn.
Det finns få studier om vilka aktiviteter som sker under
föräldraledigheten, hur uppdelningen av det obetalda omsorgsarbetet ser ut och hur föräldrar delar på övriga hushållssysslor
(Brandth och Gislasson 2010). Kvalitativa studier indikerar dock
att män använder sig av större frihet i hur de använder sin
föräldraledighet (Bekkengen 2002, Ahlberg, Roman och Duncan
2008). Almqvists (2010) studie om samspelet mellan mamman och
pappan under föräldraledigheten och hur hushållsarbetet hanteras
under ledigheten visar att även om många par delar på hushållsarbetet är det vanligt att mamman har ett övergripande ansvar.
Även Forsell (2002) visar att föräldrar ofta resonerar olika om
hushållsarbete och omvårdnad om barnet, även under ledigheten.
Både positiva och negativa upplevelser under ledigheten förekommer naturligtvis (Almqvist 2010). Det är inte möjligt att säga
något generellt om hur ledigheten ser ut för mammor och pappor,
vilka uppgifter som anses ingå i att vara hemma och hur
omvårdnaden om barnen fördelas då olika föräldrapar utformar
ledigheten på olika sätt. Flera studier indikerar dock att
traditionella normer som påverkar vem som tar hand om barnet
ofta leder till en mindre jämställd uppdelning av det obetalda
arbetet, vilket troligen också gäller för ledigheten (Evertsson, Boye
och Erman 2015, Alsarve och Boye 2012).
En relativt stor del av föräldrapenningen tas ut i barnets
förskoleålder. Den kan för många föräldrar ses som en extra buffert
som gör tillvaron enklare och gör det möjligt för föräldern att vara
ledig de dagar som barnens förskola är stängd, delta i aktiviteter
kopplade till skolan, vara ledig en sammanhållen period över
storhelger och kanske ta ett något längre uppehåll från förskolan på
sommaren. Att sådan ledighet kan vara viktig för barnen är
uppenbart, men spelar den någon roll för jämställdheten? Mammor
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och pappor tar ut ungefär lika stor del av föräldrapenningdagarna
efter barnens tvåårsdag, vilket innebär en större del av pappans
dagar (eftersom han tar mindre i början av barnets liv). Det är dock
möjligt att dessa dagar används på olika sätt. Fackförbundet
Kommunal har visat att det fortfarande finns ett glapp mellan
förskolans tillgänglighet och föräldrars arbetstider vilket gör att det
är svårt för många att arbeta heltid, något som särskilt påverkar
kvinnor (Lorentzi 2011a). En förkortad arbetstid kan drygas ut
med kvarstående föräldrapenning, något som är svårt att få en klar
bild av i den nationella statistiken. Många föräldrar känner även en
press att begränsa barnens omsorgsbehov under sommaren
(Lorentzi 2011b), en tid då resterande föräldrapenning ofta drygar
ut semesterveckorna. Det bör poängteras att alla föräldrar inte har
samma möjligheter att använda föräldrapenningdagar senare i
barnens liv, inte minst beroende på ekonomiska begränsningar.
En annan aspekt av föräldraförsäkringen är vilken ersättningsnivå olika grupper av föräldrar får. Mammor har i genomsnitt lägre
dagersättning än pappor, vilket beror på löneskillnader mellan
könen. Men det är också vanligare att mammor än pappor använder
ersättning på grundnivå i de fall tillräcklig arbetsinkomst saknas,
det vill säga inkomst över grundbeloppsnivån. En delförklaring till
detta är att mammor är mer begränsade i när de kan använda
föräldraledighet, då nästan alla mammor börjar sin ledighet i
samband med barnets födsel. En pappa som vid barnets födsel inte
har en inkomst att bygga föräldrapenningen på hinner oftare
kvalificera sig för en sådan innan han är föräldraledig. De grupper
som allra oftast använder föräldrapenning på lägstanivå är unga
mammor och invandrade mammor (Försäkringskassan 2014b).

2.6

Vilka pappor använder mycket föräldraledighet?

Flera studier har analyserat vilka pappor som använder mycket
föräldrapenning. Det finns ett samband mellan mäns uttag och
individfaktorer som pappans inkomst, utbildning, arbetsmarknadssektor och födelseland, men individfaktorer hos mamman är också
viktiga. Pappor med högre utbildning är hemma längre än pappor
med grundutbildning (Duvander och Viklund 2014, Inspektionen
för socialförsäkringen 2012a, 2013a). Vidare har det visat sig att om
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både mamman och pappan har hög utbildning är sannolikheten
högre
att
pappan
tar
ut
fler
föräldrapenningdagar
(Försäkringskassan 2006). Ofta kopplas högre utbildning till mer
jämställda attityder. En studie som studerat attityder innan kvinnor
och män blivit föräldrar finner att det är pappor som ser
jämställdhet som viktigt som tar längst ledighet, medan mammor
med stark familjeorientering tar lång ledighet (Duvander 2014).
Pappor använder mer föräldrapenning om mammans inkomst är
hög (Sundström och Duvander 2002, Hobson m.fl. 2006). De
pappor som inte har inkomst, eller låg inkomst, och således skulle
använt föräldrapenning på grundnivån avstår i högre utsträckning
från att använda föräldrapenning. En del av förklaringen är troligen
att de skulle fått låg ersättning, att de ändå är hemma eller att de
har en arbetsmarknadssituation där det är svårt att vara frånvarande
från arbetet. Det finns också en effekt av taket i föräldrapenningen,
och även om pappors uttag ökar med inkomsten tenderar denna
ökning att stanna upp vid taket (Sundström och Duvander 2002).
Ett antal faktorer på arbetsmarknaden spelar också roll – pappor
tar t.ex. ut mer föräldrapenning om andra pappor på arbetsplatsen
tidigare tagit föräldraledigt (Bygren och Duvander 2006). Även
attityden hos arbetsgivaren är en viktig förklaring till
föräldraledighetsuttaget (Haas m.fl. 2002). Pappor i offentlig
sektor använder fler föräldrapenningdagar än de i privat sektor,
liksom pappor på kvinnodominerade arbetsplatser (Bygren och
Duvander 2006). Pappan tar också oftare ut fler föräldrapenningdagar för det första barnet än för efterföljande barn (Sundström
och Duvander 2002, Försäkringskassan 2006).
Det finns även skillnader i användning mellan pappor födda i
Sverige och de som invandrat, där det bland invandrade pappor
både finns en större andel som använder många dagar och en större
andel som inte använder föräldrapenning alls (Duvander och
Eklund 2006). Det ska nämnas att det även finns skillnader mellan
svenskfödda och invandrade mammor, där de invandrade
mammorna oftare tar ett intensivt uttag de första åren och inte som
många svenskfödda mammor sprider ut dagarna och använder dem
under hela förskoleperioden (Mussino och Duvander 2014).
Eftersom invandrade mammor ofta har en lägre inkomst än
svenskfödda mammor får de också en lägre ersättning.
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Det har diskuterats huruvida det ska vara möjligt att få
föräldrapenning för barn födda utomlands och hur ersättningen ska
beräknas. Användningen av föräldrapenning för utlandsfödda barn
har visat sig relativt begränsad (SOU 2012).
En faktor som kan påverka många föräldrars användning av
föräldrapenning är den extra föräldralön som många arbetsgivare
betalar ut under föräldraledighet. Sådan föräldralön är ofta en del av
ett kollektivavtal och skiljer sig mellan olika sektorer av arbetsmarknaden (Sjögren Lindquist och Wadensjö 2005, Ryberg
Welander 2014 ). I Sverige täcks nio av tio löntagare av kollektivavtal, men det finns betydande skillnader i hur lång anställningen
ska ha varit för att få dessa rättigheter (Medlingsinstitutet 2013).
Föräldralön kan även betalas för inkomst över socialförsäkringstaket. Ett vanligt avtal om föräldralön är en period med
föräldraledighet där 90 procent av inkomsten över taket täcks upp,
och 10 procent extra betalas för inkomst under taket. Detta ger 90
procent av den inkomst föräldern skulle haft vid förvärvsarbete om
hen använder sju dagar föräldrapenning i veckan. Föräldrar som får
extra ersättning har visat sig ta längre föräldraledighet än andra
föräldrar (Försäkringskassan 2006). Det är viktigt att påpeka att
föräldralön inte är en lagstadgad rättighet och således inte politiskt
beslutad, utan är ett resultat av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Bland dem som inte täcks av kollektivavtal
finns tillfälligt anställda och de som är arbetslösa.

2.7

Kan mammor och pappor använda lika mycket
föräldrapenning?

Trots att lagstiftning och rättigheter i Sverige i huvudsak är
könsneutralt utformade finns i praktiken vissa skillnader i kvinnors
och mäns möjligheter att använda sig av rättigheter till föräldraledighet. Pappor har i princip rätt till fler dagar än mammor, hälften
av föräldrapenningdagarna plus de tio dagarna med tillfällig
föräldrapenning som tidigare kallades pappadagar. Det är också
vanligt att mamman tar ut föräldrapenning innan barnet är fött
(Riksförsäkringsverket 2003b) vilket gör att hon kan ha färre dagar
kvar efter förlossningen. Vidare har kvinnor störst möjlighet att ta
ut ledighet utan betalning under de första 18 månaderna eftersom
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det vanligtvis är mamman som börjar föräldraledigheten. En viktig
bidragande orsak är regeln som bevarar den sjukpenninggrundande
inkomstnivån under ett år från barnets födelse (26 kap. 15 §
socialförsäkringsbalken). Även om föräldern tar ut få föräldrapenningdagar i veckan under barnets första år och därmed har en
lägre inkomst, baseras ersättningen på den sjukpenninggrundande
inkomst (SGI) som föräldern hade innan barnet föddes när
föräldern återgått till arbete. Barnets första år är så kallad överhoppningsbar tid. Efter barnets ettårsdag behöver föräldern ta ut
minst fem föräldrapenningdagar i veckan för att nivån på SGI ska
fortsätta vara skyddad.
Att mamman lättare kan sprida på dagarna kan både ses som
positivt och negativt för henne beroende på tidshorisont. Ett beslut
om att mamman tar färre föräldrapenningdagar (och får lägre
ersättning) kan underlätta kombinationen av arbete och barn på
kort sikt, men kan också innebära negativa långsiktiga effekter. Låg
ersättning ger på sikt lägre pension och lång frånvaro har ofta
negativa konsekvenser för arbetsmarknadskarriären (Evertsson och
Duvander 2010, Evertsson 2014a). Även om många föräldrar anger
att ekonomin styr beslutet om vem som är hemma bygger inte
besluten alltid på noggranna beräkningar av konsekvenserna av
olika uttagsstrategier, i synnerhet inte på längre sikt
(Riksförsäkringsverket 2000).
Det är troligt att män ofta har större möjlighet att vara flexibla
gällande när de använder sin föräldrapenning. Kvinnans föräldraledighet börjar i regel vid barnets födsel eller något tidigare, och är
till stor del relaterad till att hon bär barnet och ofta ammar det.
Mannen har större utrymme att förhandla om ledighetens tidpunkt
och längd gentemot arbetsgivare och den andra föräldern. Pappan
kan t.ex. planera föräldraledigheten så att den passar bättre med en
säsongsbetonad arbetsrytm på arbetsplatsen.
Ytterligare en skillnad är ersättningsnivån i föräldrapenningen.
För de första 180 dagarna med föräldrapenning måste föräldern ha
arbetat i åtta månader innan barnet föds för att få ersättning på
sjukpenningnivå. Detta krav är främst något som berör mammor då
de börjar föräldraledigheten, eftersom de resterande 210 dagarna på
sjukpenningnivå inte har detta krav på tidigare arbete. Ersättningen
för dessa dagar bygger på den aktuella sjukpenninggrundande
inkomsten (SGI). Eftersom pappan har större flexibilitet när han
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tar ut sin föräldrapenning har detta krav inte samma betydelse för
hans ersättningsnivå. Å andra sidan förlorar ofta män mer
ekonomiskt per föräldrapenningdag under föräldraledigheten i
förhållande till sin tidigare inkomst eftersom de i genomsnitt tjänar
mer än kvinnor. År 2010 hade 21 procent av männen en inkomst
över taket på 10 prisbasbelopp medan motsvarande siffra för
kvinnor var åtta procent (Försäkringskassan 2012).
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kvinnors och mäns
möjligheter att använda föräldrapenningen skiljer sig åt, trots att
grundidén är könsneutral och det uttalade målet är att kvinnor och
män ska ha samma rättigheter. Även andra aspekter har betydelse
för användningen av föräldraledighet; det finns t.ex. stora skillnader
mellan dem som står innanför och utanför arbetsmarknaden, samt
mellan dem med lägre och högre inkomst. De genomsnittliga
siffrorna över hur användningen ser ut för kvinnor och män döljer
stora skillnader i användandet av föräldrapenningen mellan olika
socioekonomiska grupper.
Skillnader mellan mamman och pappan i möjlighet till föräldrapenning
Mamman …
– kan behöva använda föräldrapenning innan barnet föds och
kan därmed ha färre dagar efter barnet födelse
– har större möjlighet till ledighet utan betalning med bevarad
sjukpenninggrundande inkomst
– har skarpare krav för att få inkomstrelaterad ersättning då
hon använder första delen av föräldrapenningen
Pappan …
– har 10 dagar i samband med barnets födelse, utöver
föräldrapenningdagarna
– har mer frihet i när han kan ta ut föräldrapenning
– förlorar ofta mer i inkomst eftersom han ofta har högre lön
än mamman
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Övriga delar av föräldraförsäkringen

Utöver föräldrapenning vid barns födelse består föräldraförsäkringen av graviditetspenning (tidigare havandeskapspenning)
och tillfällig föräldrapenning. Graviditetspenning kan användas två
månader före beräknad förlossning, om kvinnan har ett arbete som
är fysiskt svårt att utföra som gravid. Kvinnor kan också få
graviditetspenning från början av graviditeten om arbetet är farligt
för fostret, t.ex. vid arbete med kemikalier. Det är med andra ord
inte alla kvinnor som har rätt till graviditetspenning. År 2002 fick
en femtedel av alla havande kvinnor graviditetspenning, under i
genomsnitt 40 dagar (Riksförsäkringsverket 2003b). Sju av tio
kvinnor är frånvarande från sitt arbete i slutet av graviditeten, men
det finns regionala variationer i om de använder föräldrapenning,
graviditetspenning eller blir sjukskrivna den sista tiden. Dessa
variationer har kritiserats då de kan indikera olika praxis hos
Försäkringskassan och läkare (Riksförsäkringsverket 2003b).
Variationen har dock minskat på senare tid (Inspektionen för
socialförsäkringen 2011).
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB) används när
barnet är sjukt och inte kan vara i förskolan eller annan barnomsorg, men kan också användas om den ordinarie vårdaren är
sjuk. Föräldrar har rätt till 120 dagar per år och barn fram till dess
att barnet fyller 12 år. Ersättningen är på samma nivå som föräldrapenningen men med ett lägre tak (7,5 prisbasbelopp). Även om
VAB är generös är användningen mycket mer modest än i övriga
delar av föräldraförsäkringen. De föräldrar som använder mest
VAB är föräldrar med barn i två- till treårsåldern, vilket är den tid
då barnet i regel börjat förskola och ofta är mer känsligt för smitta.
Användandet av ersättningen är också säsongsbundet samt varierar
mellan år, t.ex. beroende på hur omfattande influensaepidemierna
har varit. År 2013 användes i genomsnitt 7,5 VAB-dagar för
tvååringar och fyra dagar för sexåringar (Försäkringskassan 2014b).
Fördelningen av VAB-dagar mellan mammor och pappor är
jämnare än fördelningen av föräldrapenningen. Pappor använder
omkring 36 procent av alla dagar, och denna andel har legat relativt
stabilt under de senaste decennierna. Precis som för föräldrapenningen varierar fördelningen av VAB-dagarna också mellan
olika grupper av föräldrar. Pappans andel av dagarna ökar när
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mamman har högre inkomst. Vidare delar föräldrar som har samma
yrke oftare dagarna mer lika än andra föräldrar (Boye 2014a). Flera
grupper av föräldrar använder nästan aldrig VAB – bland dem är
svenskfödda män med höga inkomster, utlandsfödda kvinnor och
egenföretagare överrepresenterade (Försäkringskassan 2013c).
VAB har ofta diskuterats i termer av felutnyttjande och fusk
(Inspektionen för socialförsäkringen 2014). Men med en förändrad
arbetsmarknad blir gränsdragningen också allt mer otydlig mellan
VAB och förvärvsarbete. Många föräldrar, främst högutbildade
inom tjänstesektorn, kan sköta en del av arbetet när de är hemma
med sjukt barn, något som gett upphov till uttrycket ”vobba”.
Sammantaget är kunskapen om användningen av VAB mycket
mindre än kunskapen om föräldrapenning.
Föräldraförsäkringen är del av ett större paket av förmåner som
är riktade till familjer. Hur användandet av föräldrapenningen ser
ut påverkas av vilka andra möjligheter och stöd som finns i
samhället och det kan därför ibland vara svårt att isolera specifika
effekter av föräldrapenninganvändande. Hur mycket av föräldrapenningen som används innan barnet föds påverkas t.ex. av regler
för graviditetspenning och om graviditetsrelaterade sjukdomar kan
räknas som anledning till sjukskrivning. Ett annat exempel är att
föräldrar kan sprida på dagar i varierande grad beroende på hur lätt
det är att få en förskoleplats i närheten av bostaden. Ett tredje
exempel som visar på svårigheten att jämföra över tid är att ett
minskat VAB-nyttjande bland pappor kan bero på att de får ökade
möjligheter att ”vobba”, på att de har friskare barn (eller utsätts för
få epidemier) eller på att jämställdhet minskat i VAB-uttaget.

2.9

Övrig ekonomisk familjepolitik

Utöver föräldraförsäkringen är barnbidraget det utgiftsmässigt
största familjepolitiska stödet till barnfamiljer. Alla barn som är
folkbokförda i Sverige har rätt till barnbidrag och argumenten för
det generella systemet har varit att alla barnfamiljer har förhöjda
kostnader jämfört med barnlösa hushåll. Eventuell behovsprövning
skulle kräva stora administrativa kostnader och ingående kontroller
av individer. Ett allmänt barnbidrag riskerar dessutom inte att
skapa fattigdomsfällor och minska arbetsutbudet genom så kallade
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marginaleffekter. Det allmänna barnbidraget minskar också övrig
behovsprövning genom att familjer med låga inkomster inte lika
ofta behöver söka försörjningsstöd (Ferrarini 2009). Generella
socialpolitiska program tenderar också att ha större stöd bland
befolkningen än behovsprövade program. Barnbidraget år 2015 är
1 050 kronor i månaden per barn (0 till 16 år) och det finns ett
flerbarnstillägg som ökar med antal barn. Vid gemensam vårdnad
har föräldrarna rätt till hälften var av barnbidraget. I relation till
övrig prisutveckling har barnbidraget sjunkit under det senaste
decenniet, men barnbidraget sänktes också nominellt under krisen
på 1990-talet för att sedan höjas igen (Duvander och Johansson
2008). I Sverige motsvarar barnbidraget för en familj med två barn
runt 10 procent av en genomsnittlig industriarbetarlön, vilket är
högre än genomsnittet för OECD-länderna (Ferrarini, Nelson och
Höög 2012).
Ett exempel på ett behovsprövat bidrag riktat till barnfamiljer är
bostadsbidraget. Bidraget räknas ut med hänsyn till hushållets
inkomst, antal barn i hushållet och boendekostnad. År 2013
betalades bostadsbidrag ut till cirka 185 000 hushåll i Sverige
(Försäkringskassan 2014b). Den allra största gruppen som får
bostadsbidrag är ensamstående föräldrar, och bostadsbidraget har
ofta kritiserats för att vara ett administrativt kostsamt stöd. Det ger
även marginaleffekter som gör att en individs ökade förvärvsarbete
lönar sig i mindre grad. Alternativ till bostadsbidrag har diskuterats, i början av 2000-talet föreslog utredningen Ur fattigdomsfällan
(SOU 2001) att bostadsbidraget skulle ersättas med ett stöd till
ensamstående föräldrar. Liknande tankar återfinns också i en ESOrapport (Pettersson och Palmer 2010). I slutet av 1990-talet gjordes
reglerna för att vara berättigad till bostadsbidrag om så att
inkomsterna i par räknades individuellt istället för som tidigare
tillsammans. Detta lede till att en ökad andel hushåll med två vuxna
förlorade rätten till bostadsbidrag eller fick ett lägre bidrag. Det
visar sig att denna reform kunde kopplas till en något högre
förvärvsfrekvens hos såväl kvinnor som män (Inspektionen för
socialförsäkringen 2012b).
En annan ofta diskuterad del av familjepolitiken är underhållsstödet, som betalas när föräldrar inte är sammanboende och barnet
bor mest hos den ena föräldern (boföräldern). Försäkringskassan
kan då betala underhållsstöd, och i regel betalar den andra föräldern
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sedan samma belopp till Försäkringskassan. Det vanligaste är dock
att föräldrarna sköter det ekonomiska ansvaret för barnen utan
inblandning från myndigheter, via underhållsbidrag. Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen under en längre tid arbetat för
att minska antalet föräldrar som använder sig av underhållsstödssystemet för att föräldrarna istället ska sköta betalningarna på
egen hand. Av alla barn 0–19 år betalas det underhållsstöd för runt
10 procent (Försäkringskassan 2014b). Det underhållsstöd som
betalas genom Försäkringskassan är fr.o.m. 1 september 2015
maximalt 1 573 kronor per barn och månad. I de fall en umgängesförälder inte kan betala denna summa betalar Försäkringskassan
mellanskillnaden. Vare sig betalningen går genom Försäkringskassan eller inte utgör underhållsstödet en norm som ofta används
även då föräldrar sköter betalningen själva, vilket kan vara till
barnets och boförälderns nackdel (Försäkringskassan, 2011b). Det
är inte ovanligt att umgängesföräldern och boföräldern har olika
syn på underhållsstödet (SOU 2011).
Det finns naturligtvis en könsaspekt på de ekonomiska
transfereringarna mellan särlevande föräldrar då de flesta
umgängesföräldrar är män, som ofta har högre inkomst än
boföräldrarna. Den senaste tidens utredningar och förslag visar att
detta är en del av socialförsäkringen som inte fungerar optimalt.
Inte sällan är föräldrarna där underhållsstöd är aktuellt i konflikt
med varandra och inte jämbördiga ekonomiskt. Vidare har det
blivit allt vanligare att barn bor växelvis hos föräldrarna och då
betalas endast i undantagsfall underhållsstöd. Även vid växelvis
boende behöver ett antal gemensamma kostnader för barnet
betalas, t.ex. kläder och eventuella fritidsaktiviteter, vilket kräver
visst samförstånd mellan föräldrarna. Försäkringskassans arbete
med att avgöra barns boende och rätt till underhållsstöd är ofta
komplicerat och kan på flera sätt förbättras (Inspektionen för
socialförsäkringen 2015).
Det finns även i socialförsäkringen stöd som berör relativt få
föräldrar, t.ex. adoptionsbidrag, barnpension (om någon av
föräldrarna avlider) och vårdbidrag för barn som kräver särskild
tillsyn på grund av funktionshinder eller långvarig sjukdom. Dessa
stöd kan vara mycket viktiga för de som berörs. Sammantaget
utgör det familjepolitiska transfereringssystemet en blandning av
försäkringar, generella stöd och behovsprövade stöd. De behovs-
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prövade stöden är av stor vikt i en utsatt situation medan de
generella stöden och försäkringarna påverkar de flesta barnfamiljers
ekonomi. Den andra pelaren inom familjepolitiken som är
avgörande för barnfamiljers situation är den offentliga barnomsorgen.

2.10

Vad händer efter föräldraledigheten? Förskola för
det mesta

Sedan början av 1900-talet har det funnits barnkrubbor och
barnträdgårdar med syfte både att erbjuda barnomsorg till
arbetande mödrar och att utföra uppfostrande och pedagogisk
verksamhet. Det var dock få barn som hade plats i sådan
verksamhet. På 1960-talet, ungefär samtidigt som utformningen av
föräldraförsäkringen diskuterades, började starka röster höras för
att bygga ut barnomsorgen (Bergman 2004). Tillgång till barnomsorg skulle ge kvinnor möjlighet att förvärvsarbeta och behovet av
arbetskraft kunde samtidigt lösas. Detta var en del av idén om
jämställdhet och att kvinnor skulle få möjlighet till ekonomisk
självständighet. Barnomsorgen blev också ett sätt att öka jämlikheten i levnadsvillkor bland barn och bidra till att trygga
situationen särskilt för marginaliserade grupper (Persson 1994).
Under hela 1970- och 1980-talen byggdes barnomsorgen ut
(Bergqvist och Nyberg 2001, Haatje 2013). Köerna till en plats i
förskola var dock fortsatt långa ända in på 1980-talet. Målet för
utbyggnaden var att erbjuda alla barn till förvärvsarbetande
föräldrar, studerande föräldrar och barn med särskilda behov plats.
Sedan 2001 har också barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till
plats i förskoleverksamhet. Införandet av maxtaxan i barnomsorgen
och standardiseringen av avgifter för barnomsorg runt millennieskiftet har även lett till minskade variationer mellan olika
kommuner.
Andelen barn som deltar i offentligt subventionerad
barnomsorg har ökat kontinuerligt sedan 1970-talet. Mer än
90 procent av alla treåringar deltar i någon förskoleverksamhet
(Skolverkets webbplats). Det finns alltjämt variationer i när barn
börjar förskolan, vilket både har att göra med platstillgång och hur
föräldrarna använder sin föräldraledighet (Försäkringskassan 2006).
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I alla nordiska länder är den offentliga barnomsorgen för de
yngsta barnen en viktig del av familjepolitiken. En systematisk
jämförelse av tillgång och karakteristik av barnomsorg i Norden
konkluderar att målet om jämställdhet och generell förskola är
särskilt starkt i Sverige (Eydal och Rostgaard 2010). I Danmark
börjar dock barnen ofta tidigare i barnomsorg, medan Finland och
Norge använt vårdnadsbidrag som ett alternativ till att expandera
den offentliga barnomsorgen för barn under tre år. Det svenska
kommunala vårdnadsbidraget som infördes 2008, och det vårdnadsbidrag som existerade under en kort period i mitten på 1990-talet,
har inte fått samma betydelse. De som främst använder
vårdnadsbidrag i Sverige är kvinnor, unga föräldrar, föräldrar med
låg utbildning, flerbarnsföräldrar och invandrade föräldrar
(Försäkringskassan 2013a).

2.11

Arbetsliv och familj

För att det ska vara möjligt att använda föräldraledighet och för att
kunna fortsätta förvärvsarbete efter en föräldraledighet är det
viktigt att föräldrarnas anställning är skyddad under ledigheten.
Arbetsgivare hade fram till 1939 rätt att avskeda kvinnor som gifte
sig eller blev gravida (Stanfors 2013) men det har sedan länge varit
olagligt att säga upp någon under föräldraledigheten. Alla föräldrar
har också rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel tills
barnet fyllt åtta år, och föräldrar har rätt att vara frånvarande för
föräldraledighet med föräldrapenning under minst tre perioder per
år. Dessutom har föräldrar alltid rätt att vara frånvarande med ett
barn som är sjukt och inte kan delta i förskola eller i annan
barnomsorg.
Det är främst kvinnor som reducerar sin arbetstid under småbarnsåren. Arbetskraftsundersökningarna visar att bland kvinnor
med barn 0–17 år arbetar 22 procent deltid medan motsvarande
siffra för män är 5 procent. 42 procent av kvinnor med barn och
74 procent av män med barn arbetar heltid, resten är frånvarande
(t.ex. föräldralediga eller sjukskrivna), ej i arbetskraften, eller
arbetslösa (Tollebrant och Rosén 2013). Skillnaden mellan kvinnor
och män kan bidra till ökande skillnader i inkomst och
karriärmöjligheter. Betydelsen av deltidsarbete både för den
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aktuella situationen, den framtida karriärutvecklingen samt
slutligen pensionsutfallet är viktiga frågor att koppla till familjepolitiken (Stanfors 2007, Sundström och Lenninger 2013) och det
finns förslag om att begränsa möjligheten till deltid (SOU 2015).
Vidare finns ett lagstöd mot diskriminering under föräldraledigheten. Föräldraledighetslagen stärktes 2006 och innebär att en
arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit
föräldraledig, inte får missgynnas av arbetsgivare. Detta innebär att
en person inte får komma i ett sämre läge eller gå miste om en
förbättring på grund av föräldraledigheten, t.ex. halka efter i lön
(Lag 2006:442).
Sammanfattningsvis finns det idag en stark uppmuntran till att
båda föräldrar förvärvsarbetar och delar på föräldraledigheten och
senare omsorgen om barnen. Den individuella beskattningen gör
det fördelaktigt med två inkomster och det på senare tid införda
jobbskatteavdraget är tänkt att ytterligare uppmuntra till förvärvsarbete. Beräkningar från Försäkringskassan visar att det för de
flesta barnfamiljer är ekonomiskt fördelaktigt att dela lika på
föräldrapenningen eftersom jobbskatteavdraget och jämställdhetsbonusen överskrider det inkomsttapp som en (ofta) mer välbetald
pappa får genom att vara föräldraledig (Försäkringskassan 2014c).

2.12

Sammanfattande diskussion: Föräldraförsäkring
och jämställdhet

Familjepolitiken når idag alla barnfamiljer och föräldrapenningen
används i stort sett av alla mammor och de flesta pappor.
Föräldraförsäkringen har utformats för att ge inkomstrelaterat stöd
till de föräldrar som har förvärvsarbetat före barnafödandet, vilket
ger en stark drivkraft att delta på arbetsmarknaden före
barnafödandet. Detta gör också att de flesta föräldrar behåller
kontakten med arbetsmarknaden efter att de har fått barn. Å andra
sidan kan detta innebära ett uppskjutet barnafödande och en sådan
senareläggning innebär en risk att kvinnor och män inte kan skaffa
så många barn som de vill ha. Vidare går det att se både för- och
nackdelar på samhällsnivå och på arbetsplatser av att kvinnor och
män skaffar barn och är föräldralediga mitt i karriären; föräldrapenningen kostar mer och arbetstagare mitt i karriären kan vara
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svårare att temporärt ersätta. Å andra sidan finns det samhällsekonomiska fördelar med att föräldrar är integrerade på arbetsmarknaden, inte minst då det minimerar risk för barnfattigdom.
Den inkomstrelaterade ersättningen ligger väsentligt över
grundnivån i föräldraförsäkringen. Hur föräldraledighet används,
hur mycket som används, när och till vilken nivå föräldrarna får
ersättning, skiljer sig mellan grupper av föräldrar. Det är lättast att
dra nytta av det flexibla och generösa föräldraledighetssystemet i en
familj med två föräldrar med fasta heltidsanställningar. Föräldraförsäkringen är mest generös för dem som etablerat sig på arbetsmarknaden innan de skaffat barn. Vid en temporär anställning kan
det vara svårt att hävda anställningsskyddet eller att gå ner i
arbetstid. För en ensamstående förälder är det svårare att använda
vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen eller att ha råd att
reducera sin arbetstid.
Målet om jämställdhet är centralt i den svenska familjepolitiken.
En ofta använd indikator på jämställdhet är att kvinnor och män
använder ungefär lika mycket föräldrapenning, men det finns
anledning att problematisera en sådan förenkling. Jämställdhet kan
också betyda att samhället i stort, och kanske arbetslivet i synnerhet, är fritt från normer som hindrar mammor och pappor från att
vara jämställda. Då skulle det vara lika möjligt för pappor som för
mammor att ta en lång ledighet. Det är här inte särskilt troligt att
familjepolitiken allena kan möjliggöra för kvinnor och män att välja
beteenden som ligger utanför de etablerade normerna. Det kan
dock vara en viktig del.
Ibland ställs jämställdhet i motsättning till barnens bästa, ofta
som ett argument mot fler reserverade månader i föräldraförsäkringen, eftersom detta skulle kunna göra att barn får börja
tidigare på förskola. Detta innebär implicit en misstroendeförklaring av såväl mäns vilja och förmåga att ta hand om sina barn,
som av kvaliteten på förskolan. I många länder börjar barn i
förskola tidigare än i Sverige (och i andra länder senare) och det går
inte att generellt anta att den svenska normen om drygt ett år är en
optimal tidpunkt för start.
Jämställdhet har flera dimensioner, t.ex. relaterade till makt och
inflytande i familjen, inte bara över ekonomiska beslut utan
exempelvis även över hur det obetalda arbetet fördelas, däribland
omsorgsarbetet. Reformer i föräldraförsäkringen har här ofta syftat
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till att åstadkomma en jämnare fördelning av omsorgsarbetet, något
som förstås direkt kan påverka kvinnors och mäns villkor på
arbetsmarknaden.
Tveklöst har föräldraförsäkringen, och i ett vidare sammanhang
familjepolitiken, bidragit till att påverka en tidigare traditionellt
könsuppdelad arbetsfördelning; idag förvärvsarbetar de flesta
kvinnor och de flesta män använder föräldrapenning. En jämnare
fördelning av föräldraförsäkringen skulle kunna bidra till ökad
jämställdhet i hem och arbetsliv. Men jämställdheten har också i ett
vidare perspektiv ett pris i den bemärkelsen att många män måste
ge upp sin privilegierade situation på arbetsmarknaden medan
många kvinnor måste överge positionen som den primära
omsorgsgivaren i familjen.
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3

Internationell utblick –
föräldraförsäkringen i jämförande
perspektiv

Sverige var den första demokratiska välfärdsstaten som införde en
inkomstrelaterad socialförsäkring som gav såväl mammor som
pappor rättigheter att vara föräldralediga under barnets första
levnadsår. I detta kapitel sätts den svenska föräldraförsäkringen in i
ett internationellt sammanhang. Vilka andra välfärdsstater har
liknande familjepolitiska program? Hur skiljer sig olika aspekter av
den svenska föräldraförsäkringen från motsvarande lagstiftning i
andra länder och hur har dessa skillnader utvecklats över tid?
Jämförande studier på ländernivå har en lång tradition inom
samhällsvetenskapen (Ragin 1987). Jämförelser av länders socialpolitik görs för att beskriva vilka socialpolitiska lösningar som har
utvecklats i olika länder, vilket bland annat ger beslutsfattare ett
bättre kunskapsläge om alternativa socialpolitiska former. Genom
jämförelser mellan länder och över tid kan vi närma oss frågor om
vilka effekter och konsekvenser olika typer av socialpolitik har. Att
jämföra länder ökar också möjligheterna att studera socialpolitiska
områden där vi kan förvänta oss mer långsiktiga effekter av
socialpolitiken, inte minst inom familjepolitikens område.
Jämförande studier kan ibland vara relevanta att göra mellan
regioner inom ett enskilt land, men i regel befinner sig den
socialpolitiska lagstiftningen på nationell nivå (Ferrarini 2006).
I föräldraförsäkringslagstiftningen finns flera aspekter som både
kan skilja sig mellan länder och förändras över tid: ersättningstidens längd, ersättningsnivå, flexibilitet, vem som har rätt att
använda försäkringen, samt hur frånvaron från förvärvsarbete är
reglerad. Vi kommer här att fokusera jämförelsen på föräldraledighetens längd och ersättningsnivå, då det är de mest grund-
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läggande egenskaperna där det finns systematiskt jämförbar
information över tid. Vi kommer även att visa vilka delar som är
tillgängliga för mamman, pappan och båda föräldrarna. Längd och
ersättningsnivå i föräldraförsäkringen har ofta relaterats till flera
andra centrala frågor; fördelningen och nivåerna av betalt och
obetalt arbete bland kvinnor och män, beslut om att skaffa barn,
familjemedlemmars sysselsättning och fattigdomsrisker på såväl
kort som lång sikt.
Det vi idag kallar familjepolitik har i någon form funnits i välfärdsstater åtminstone sedan demokratins genombrott (Wennemo
1994), men i denna rapport är det mest relevant att börja våra
jämförelser på 1960-talet då en modern familjepolitik började växa
fram. Vi kommer att följa utvecklingen fram till 2010, vilket i
många länder är en period av stora förändringar då framväxten av
olika bredare familjepolitiska vägval blivit tydliga. Orsakerna till att
familjepolitiken skiljer sig åt mellan länder är förstås flera.
Skillnader i partipolitiska styrkeförhållanden är en viktig faktor.
Skillnader i kvinnligt förvärvsarbete och barnafödande är andra
faktorer. Europeiska unionen har också blivit en viktig drivkraft
bakom reformer av föräldraledighetslagstiftning i många länder.
Två centrala exempel är EUs lagstiftning om två veckors
obligatorisk mammaledighet i samband med förlossningen och
rätten till (obetald) pappaledighet. EU-parlamentet antog också
2010 ett mer långtgående direktiv om sex veckors obligatorisk
mammaledighet efter förlossningen, men förslaget har sedan dess
blockerats i EUs ministerråd av bland annat Sverige
(Europaparlamentet 2010).
Sverige jämförs i detta kapitel med ett antal välfärdsstater som
också är långvariga OECD-medlemsländer: Australien, Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada,
Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien,
Förbundsrepliken Tyskland, USA och Österrike. Dessa länder
liknar Sverige i viktiga avseenden: de har alla haft en hög
ekonomisk utvecklingsgrad och ett obrutet demokratiskt styre
sedan andra världskriget samt har mer än en miljon invånare. Island
har under de senaste årtiondena genomfört omfattande reformer i
sin föräldraförsäkring, och eftersom vi i kapitlets sista del jämför
föräldrapenningen i de nordiska länderna har vi även samlat in data
för Island för 2010. Analyserna avgränsas till inkomstrelaterade
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föräldraledighetsförmåner riktade till mammor och/eller pappor
vid barnets födelse.5 I Sverige motsvaras detta av föräldrapenningen
och de tio närståendedagarna (så kallade pappadagarna) medan
andra närliggande delar av familjepolitiken inte är inkluderade, t.ex.
graviditetspenning eller vård av sjukt barn.
I nästa avsnitt diskuterar vi olika metoder för att analysera
välfärdsstater som används i den internationella komparativa
forskningen: utgiftsanalyser, välfärdsregimer samt institutionell
analys av lagstiftningen. Därefter använder vi oss av den institutionella ansatsen och studerar utvecklingen av föräldraförsäkringens
längd och fördelningen av inkomstrelaterad ledighet till mammor
och pappor i Sverige och 17 andra OECD-länderna mellan 1960
och 2010. Efter detta studerar vi hur ersättningen i föräldraförsäkringen har förändrats mellan 1960 och 2010, och hur
generositeten i ledighet förändrats under barnets första levnadsår,
vilket är ett sammantaget mått av längd och ersättningsnivå efter
skatt. Vi gör en fördjupad analys för de nordiska länderna inklusive
Island för 2010, innan vi avslutar kapitlet med en sammanfattande
diskussion.

3.1

Att jämföra välfärdsstater: Utgifter, regimtyper
och lagstiftningens innehåll

Inom den samhällsvetenskapliga forskning som analyserar välfärdsstatens utveckling i olika länder finns olika sätt att jämföra
välfärdsstater. En metod är att jämföra välfärdsstatens utgifter,
medan en annan vanlig metod är att kategorisera länder enligt breda
regimtyper. Vi kommer i detta kapitel istället att använda en tredje
metod som är en institutionell jämförelse och utgår från själva
lagstiftningen om vilka sociala rättigheter individer har när de ställs
inför inkomstbortfall på grund av t.ex. barnafödande, arbetslöshet
eller ålderdom.
Att mäta omfattningen av de sociala utgifterna för hela
socialpolitiken, eller för en viss typ av socialpolitik, har länge varit
5
Definitionen av vad som ingår i föräldrapenningen kan variera mellan länder. Vi har valt att
även ta med de inkomstrelaterade så kallade pappadagarna (närståendedagar) i analyserna
även om de formellt ligger utanför den svenska föräldrapenningen. Vi räknar däremot inte
med ledighetsförmåner som betalas ut med låga enhetsbelopp, som t.ex. vårdnadsbidrag.
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ett vanligt angreppssätt i jämförelser av välfärdsstater; länder med
högre utgifter kan med detta perspektiv sägas ha mer omfattande
välfärd (se t.ex. Kalwij 2010, Kittel och Obinger 2003, Castles
2004). Ett uppenbart problem med att använda utgifter är att de
ofta inte mäter lagstiftningens innehåll. Höga utgifter för a-kassan
kan bero på att många är arbetslösa och är inte enbart en
konsekvens av hög ersättningsnivå, och stora utgifter för familjepolitiken påverkas inte bara av den familjepolitiska lagstiftningens
utformning utan beror också på hur många barn som har fötts i
landet.
Användandet av regimanalyser är också vanligt i den jämförande
välfärdsstatsforskningen, och har bland annat utvecklats som en
reaktion mot att enbart studera hur stor välfärdsstaten är i termer
av utgifter (Arts och Gelissen 2002). Regimer kan förenklat sägas
innebära att länder kategoriseras utifrån vilket bredare välfärdsstatssystem de har. En kritik mot de vanligaste regimkategoriseringarna, inte minst Esping-Andersens (1990) inflytelserika
typologi, är att indelningen av länder ofta baserats på en blandning
av välfärdsstatens lagstiftning, dess drivkrafter och utfall, vilket
begränsar typologins användbarhet i analyser där vi vill kunna
separera socialpolitikens orsaker eller konsekvenser (Korpi och
Palme 1998). En annan nackdel med en regimansats är att den ofta
inte i detalj speglar variationer i socialpolitisk lagstiftning mellan
länder som sägs tillhöra samma regim (t.ex. de nordiska länderna,
vilket vi återkommer till). Vidare är många regimansatser inte
speciellt bra på att fånga upp förändringar över tid (Danforth
2014). Detta blir inte minst tydligt när vi jämför föräldraförsäkringen i Tyskland och Sverige som på senare år kommit att likna
varandra, medan länderna i andra avseenden tillhör radikalt olika
typer av välfärdsstater.
För att kunna besvara frågor om variationer över tid har
forskare inom den komparativa forskningen utvecklat jämförbara
indikatorer över den institutionella utformningen av socialpolitiken, t.ex. avseende ersättningsnivåer och kvalificeringskriterier
(Ferrarini m.fl. 2013). Med denna typ av data är det möjligt att
studera vilka sociala rättigheter och skyldigheter medborgare ges i
olika länder. En huvudorsak till dessa komparativa
forskningsinitiativ är att det finns ett behov av att på ett bättre sätt
kunna analysera drivkrafterna bakom socialpolitisk förändring,
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samt olika konsekvenser av den institutionella utformningen.
Sådana jämförande analyser har framför allt genomförts för de
stora offentliga transfereringsprogrammen – pensionerna, a-kassan
och sjukförsäkringen (se Carroll 1999, Kangas 1991, Korpi 1989,
Korpi och Palme 1998, Scruggs och Allan 2006, Danforth och
Stephens 2013). Intresset för jämförande studier av familjepolitikens område har emellertid också ökat över tid (Wennemo
1994, Sainsbury 1999, Montanari 2000, Korpi 2000, Billingsley och
Ferrarini 2014, Wesolowski 2015).
En anledning till att flera jämförande analyser av familjepolitiken har genomförts är framväxten av ett forskningsfält som
fokuserar på könsskillnader i betalt och obetalt arbete i de moderna
välfärdstaterna (Orloff 2009). En annan orsak till att familjepolitiken oftare hamnar i fokus är de stora sociala förändringar som
västländerna genomgått, med minskat barnafödande och stigande
kvinnligt förvärvsarbete, vilket är en viktig förklaring till att
socialpolitiska beslutsfattare på olika politiska nivåer intresserat sig
för reformer som kan påverka barnafödande och föräldrars betalda
och obetalda arbete (Ferrarini 2006).
Olika angreppssätt för att studera välfärdsstater behöver förstås
inte utesluta varandra utan kan komplettera varandra och
kombineras för att nå ökad kunskap om välfärdsstatens utveckling.
Ingående kunskap om hur olika typer av familjepolitisk lagstiftning
är utformad är en viktig förutsättning för att också kunna urskilja
olika typer av bredare familjepolitiska modeller (Korpi m.fl. 2013),
vilket vi också diskuterade i kapitel 1.
Eftersom vi i detta kapitel framför allt är intresserade av att
studera hur olika delar av föräldraförsäkringen utvecklats i västländerna kommer vi att utgå från det institutionella perspektivet att
jämföra länders lagstiftning och dess betydelse. Komparativa
studier av detta slag är analytiska förenklingar med syfte att isolera
olika delar av socialpolitiken. Vissa nyanser i föräldraförsäkringen
kommer inte att uppmärksammas eftersom det skulle omöjliggöra
jämförelser över fyra decennier och mellan 18 länder. Ett exempel
från kapitel 2 är att de flesta föräldrar i Sverige är hemma längre än
det antal föräldrapenningdagar de använder, och att många
föräldrar får viss extra ersättning genom kollektivavtal (föräldralön) under sin föräldraledighet. Här begränsar vi oss till de sociala
rättigheter som kommer människor till del genom den statliga
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lagstiftningen i ett land. En mer detaljerad beskrivning av de data
som används i detta kapitel finns i appendix I.

3.2

Föräldraledighet i Sverige och andra länder

Föräldraledighetens längd
Figur 3.1 visar utvecklingen av föräldraledighetens längd mellan
1960 och 2010 i Sverige och för ett genomsnitt av 17 andra OECDländer. Figuren anger veckor med inkomstrelaterad ersättning till
mammor, pappor och båda föräldrarna som kan tas ut efter barnets
födelse. Längden anges under förutsättning att ledigheten tas ut på
heltid och till högsta lagstiftade ersättningsnivå. Det bör inflikas att
begreppen pappa- och mammaledighet som används för att
förenkla diskussionen ibland är missvisande. I en del länder, som
Sverige, är föräldrapenningen könsneutral och rättigheterna är till
största del desamma för mammor och pappor. Föräldraledighet kan
också tas ut i samkönade äktenskap.
1960 var längden på den inkomstrelaterade ersättningen i
Sverige kortare än 20 veckor och betalades som en moderskapspenning. Genomsnittet bland de övriga OECD-länderna var vid
samma tidpunkt kortare än fem veckor. Efter föräldrapenningens
införande i Sverige 1974 ökade skillnaderna mellan Sverige och
OECD-länderna: ledighetens längd i Sverige kom att utökas till
30 veckor, medan genomsnittet för OECD-länderna var runt åtta
veckor. Utbyggnaden av föräldrapenningen i Sverige under 1980talet ökade längden till ett år, eller ett drygt år om vi inkluderar de
10 före detta pappadagarna, numera kallade närståendedagar.
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Internationell utblick – föräldraförsäkringen i jämförande perspektiv

Sammanlagd längd i inkomstrelaterad föräldraledighet i Sverige
och 17 OECD-länder, antal veckor, 1960–2010
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Införandet i Sverige 1995 av de månader som är reserverade för
mamman och pappan förlängde inte den totala inkomstrelaterade
ledigheten, utan förändrade en del av ledigheten från att kunna
fördelas mellan föräldrarna till att bli en individualiserad rättighet.
År 2000 hade genomsnittet för OECD-länderna ökat till cirka
14 veckor, vilket innebär att den svenska föräldrapenningens längd
var nästan 40 veckor längre än snittet för OECD-länderna.
Införandet av den andra reserverade månaden i Sverige 2002
sammanföll med att den totala längden ökade med ytterligare en
månad. Samtidigt kan vi se att den genomsnittliga längden av
inkomstrelaterade ersättningar nästan fördubblades bland OECDländerna mellan 2000 och 2010.
Den genomsnittliga siffran för OECD-länderna visar en
generell trend, men rymmer också en betydande variation mellan
länder. I ett nästa steg genomför vi landsvisa jämförelser för de
18 länderna vid tre tidpunkter: 1970, 1990 och 2010. I dessa
analyser visas också hur den inkomstrelaterade ledigheten fördelas
på ledighet som riktas till mamman och pappan eller kan användas
av båda föräldrarna. Närståendedagarna, som tidigare hette
pappadagar, betalas ut samtidigt som mamman tar ut ledighet
under barnets allra första levnadsmånader. Dessa redovisas här
separat.
I figur 3.2a kan vi tydligt se att vid 1970-talets början har inget
land lagstiftad inkomstrelaterad föräldraledighet som inbegriper
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pappor som primära vårdare. I de få fall pappor alls kan få betald
ledighet handlar det om fall där mamman t.ex. drabbats av sjukdom
eller avlidit. Vi kan också konstatera att tre länder inte har någon
statligt lagstadgad föräldraförsäkring: Australien, Nya Zeeland och
USA. I övriga länder är ledigheten kortare än Sveriges 26 veckor;
den betalda inkomstrelaterade ledigheten som kan tas ut av
mamman efter förlossningen varierar mellan sex och åtta veckor.
Figur 3.2b visar att stora förändringar har skett fram till början
av 1990-talet. Sverige har sedan början av 1970-talet infört
föräldraförsäkring och utökat den till 52 veckor. Den tydligaste
utvecklingen är att flera andra länder har infört ledighet även för
pappor. Sveriges nordiska grannar Danmark, Finland och Norge
har föräldraförsäkringar, även om de har kvar betydande
komponenter av moderskapsrättigheter som inte kan överlåtas till
pappan. Vid sidan av de nordiska länderna är Kanada det enda
landet som vid 1990-talets början ger pappor rättigheter till
inkomstrelaterad ersättning. Notera att papporna inte i något land
har någon reserverad ledighet förutom de relativt få pappadagarna.
Varken Australien, Nya Zeeland eller USA har infört statligt
lagstiftad inkomstrelaterad ledighet år 1990. Det bör påpekas att
det i USA finns betald ledighet i vissa delstater.
Figur 3.2c visar situationen 2010, och vi kan här se att flera
länder har infört föräldraförsäkringar som ger pappan rätt till
betald ledighet. Nya Zeeland, Tyskland och Österrike har infört
delad föräldraförsäkring. I Danmark, Kanada och Norge har
längden på föräldraförsäkringen utökats kraftigt och närmar sig
den totala längden i Sverige. I Storbritannien och Irland har
längden på moderskapsförsäkringen ökat och några få pappadagar
har införts. I Sverige, liksom i Norge, har reserverade månader
införts i försäkringen under 1990-talet. Norge införde en
reserverad månad två år innan en liknande reform genomfördes i
Sverige vid mitten på 1990-talet (Duvander och Lammi-Taskula
2010). Finland och Tyskland införde också under 2000-talet
lagstiftade reserverade månader. Två länder saknar 2010 fortfarande
statligt lagstiftad inkomstrelaterad föräldraledighet: Australien och
USA.
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Figur 3.2

Längden i föräldraledigheten per förälder 1970, 1990 och 2010
(antal veckor). Länder rangordnade efter total längd 2010.
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Not: Beteckningarna är ländernas internetsuffix: AT=Österrike, AU=Australien,
BE=Belgien, CA=Kanada, CH=Schweiz, DE=Tyskland, DK=Danmark, FI=Finland,
FR=Frankrike,
GB=Storbritannien,
IE=Irland,
IT=Italien,
JP=Japan,
NL=Nederländerna, NO=Norge, NZ=Nya Zeeland, SE=Sverige, US=USA.
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Från dessa analyser kan vi dra slutsatsen att utvecklingen de senaste
decennierna gått i riktning mot en längre föräldraledighet och att
även pappor ges mer omfattande rättigheter att aktivt delta i
omvårdnaden av de yngsta barnen. För det mesta är det andelen
som båda föräldrarna kan använda som har utökats. Vid periodens
slut är det endast Finland, Norge, Sverige och Tyskland som har
reserverad tid med ersättning för pappor, även om dessa rättigheter
är begränsade till en mindre del av den totala ledigheten. I Norge
reducerades de reserverade månaderna från 14 till 10 veckor i juli
2014 (Regjeringen 2014), vilket pekar på att utvecklingen inte
enbart går i en riktning.
Föräldraledighetens ersättningsnivå
Figur 3.3 visar veckoersättningsnivån i föräldraförsäkringen för en
förälder som förvärvsarbetat under två år före barnets födelse.
Ersättningen uttrycks som andelen av en industriarbetarlön (se
appendix II) efter skatt; 0,5 innebär här alltså att föräldern får ut 50
procent av vad hen skulle fått om hen förvärvsarbetat under en
vecka. Utan att beakta inkomstskatterna skulle jämförelserna av
vilken ersättning som betalas i olika länder bli missvisande eftersom
förmånerna inte beskattas i alla länder. I t.ex. Tyskland beskattas
inte ersättningen. Ersättningskvoten kommer ligga mycket nära
andelen av en industriarbetarlön i de fall som industriarbetarlönen
inte slår i taket på ersättningsnivån, vilket är fallet för Sverige.
Vi kan se att Sverige har haft en något högre ersättningsnivå än
genomsnittet av OECD-länderna under hela perioden 1960 till
2010. Från mitten av 1970-talet, efter föräldrapenningens införande, fram till början av 1990-talet kompenserades cirka 90
procent av lönen i Sverige. Under den ekonomiska krisen vid
mitten av 1990-talet sänktes ersättningsnivån till 80 procent (under
en period var ersättningen bara 75 procent). Ersättningsnivån i
Sverige minskade med ytterligare några procentenheter mellan 2005
och 2010, genom förändrade beräkningsprinciper för ersättningen
samt genom att jobbskatteavdragen minskade skatten för
löneinkomster medan skatten på föräldrapenningen förblev oförändrad. Den senare effekten är också tydlig i andra social-
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försäkringar, t.ex. a-kassan och sjukförsäkringen (Ferrarini m.fl.
2012).
Figur 3.3

Veckoersättningsnivå i inkomstrelaterad föräldraledighet i
Sverige och 17 OECD-länder 1960–2010, andel av en
industriarbetarlön efter skatt
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Skillnaden mellan Sverige och OECD-genomsnittet i föräldraförsäkringens ersättningsnivå var som störst under 1970-talet, då
gapet var 30 procentenheter. Därefter har skillnaderna minskat och
OECD-genomsnittet ligger runt tio procentenheter lägre än i
Sverige sedan 1990-talet. Mellan 2005 och 2010 har den genomsnittliga ersättningsnivån i föräldraförsäkringen också minskat
något bland OECD-länderna. Denna nedgång kan vara kopplad till
den ekonomiska kris som inleddes 2008, även om t.ex.
sjukförsäkringens ersättningsnivå endast sjunkit måttligt i många
länder under samma period (Ferrarini m.fl. 2012).
Även här finns bakom OECD-genomsnittet en betydande
variation. I ett nästa steg genomför vi landsvisa jämförelser för
1970, 1990 och 2010, precis som i beskrivningen av föräldraledighetens längd. Skillnaderna mellan länder i ersättningsnivåer är i
flera avseenden större. Australien och USA saknar helt ersättning
vid föräldraledighet vid alla tre tidpunkterna, medan Österrike
kompenserar hela lönen vid ledighet under samma period. År 2010
har åtta av länderna högre ersättningsnivå än Sverige, varav fyra
länder kompenserar lönen fullt ut: Frankrike, Nederländerna,
Norge och Österrike. Storbritannien, som uppvisar en av de lägsta
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ersättningsnivåerna av samtliga länder, kompenserar cirka en
tredjedel av en industriarbetarlön år 2010, vilket förklaras av att
taken för de inkomstrelaterade förmånerna är satta mycket lågt,
något som också gäller i flera andra socialförsäkringar (Korpi och
Palme 2003). Bland våra nordiska grannar sticker Danmark ut med
låg ersättningsnivå 2010, vilket vi kommer att återkomma till i
diskussionen av de nordiska länderna.
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Veckoersättningsnivå i inkomstrelaterad föräldraledighet 1970,
1990 och 2010, andel av en industriarbetarlön efter skatt.
Länder rangordnade efter nivå 2010.
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Not: Länderbeteckningar se figur 3.2 a-c ovan.
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Ersättningen under barnets första levnadsår
I de tidigare två avsnitten studerades ersättningstidens längd och
veckoersättningsnivån var för sig. I denna del analyserar vi hur
mycket som kompenseras under barnets hela första levnadsår,
vilket är ett mer sammantaget sätt att fånga volymen av
rättigheterna vid föräldraledighet. Måttet fångar samtidigt föräldraledighetens längd och ersättningens storlek. Den beskattade
inkomstrelaterade ledigheten efter barnafödandet räknas samman
under det första levnadsåret (även i fall där längden på ledigheten är
kortare än ett år), och relateras till den lön en industriarbetare får
efter skatt under ett år.
Möjligheten att sprida ut ersättningen under ett år för att sedan
återgå till arbete är inte reglerad i alla länder och denna ersättningsnivå ska därmed främst ses som en fingervisning om hur mycket
som betalas ut. Gränsen vid ledighet är dragen utifrån dagens
situation där den inkomstrelaterade föräldraledigheten ofta är
ganska lång. I en del länder har barn börjat i förskola under det
första levnadsåret, t.ex. Frankrike och tidigare också Danmark,
vilket också påverkas av att den inkomstrelaterade ledigheten är
kort. I andra länder ses ett år som en alldeles för tidig ålder att
börja i förskola, t.ex. Finland och Tyskland. Att beräkna
ersättningen för ett år kan därför ses som en kompromiss för att
möjliggöra jämförelser mellan länder med mycket olika system. För
Sveriges del passar ett mått på ett år mycket bra då den
inkomstrelaterade ersättningen är 13 månader och barn har rätt till
plats i förskola från ett års ålder.
Figur 3.5 visar utvecklingen av den totala ersättningen under
barnets första levnadsår i Sverige jämfört med snittet för
17 OECD-länder från 1960 till 2010. Vi kan se att Sverige uppvisar
en markant ökning från 1960-talets början fram till 1980-talet. Som
vi har beskrivit ovan består denna ökning av en kombination av ett
ökat antal dagar med föräldrapenning samt att ersättningsnivån
höjts. I samband med den ekonomiska krisen på 1990-talet i
Sverige sjunker ersättningsnivån, dessutom ändras beräkningsprinciperna för föräldraförsäkringen i mitten av 2000-talet vilket
minskar ersättningen från 90 procent 1990 till något över
70 procent år 2010.
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Bland OECD-länderna sker en stadig ökning av den totala
ersättningsnivån i föräldraförsäkringen under barnets första
levnadsår, även om denna ökning är långsammare än i Sverige. År
2010 har skillnaden mellan första årets ersättning i Sverige och
snittet för OECD-länderna minskat till 40 procentenheter, från att
ha varit runt 75 procentenheter i början av 1980-talet. Den främsta
anledningen till de minskade skillnaderna är att längden på
ledigheten har ökat kraftigt bland flera OECD-länder.
Figur 3.5

Årlig total ersättningsnivå i inkomstrelaterad föräldraledighet
under barnets första levnadsår i Sverige och 17 OECD-länder
1960–2010, andel av en industriarbetarlön.
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Figur 3.6 visar landsvisa jämförelser i ersättningsnivån under
barnets första levnadsår för 1970, 1990 och 2010. Vi kan se att den
betalda föräldraledigheten inte är särskilt utvecklad i något av
OECD-länderna 1970. Sverige sticker dock ut då moderskapsförsäkringen kompenserar lite mer än en tredjedel av lönen om
mamman är hemma under barnets första levnadsår. Bland övriga
länder är detta belopp i de flesta fall mindre än tio procent.
Fram till 1990 har stora förändringar skett. De nordiska
länderna har genomfört omfattande reformer. I Sverige är
ersättningsnivån som betalas ut under barnets första levnadsår runt
90 procent av en industriarbetarlön efter skatt, Finlands inkomstrelaterade ersättning kompenserar runt 60 procent medan Norge
och Danmark betalar runt 50 respektive 30 procent av en
industriarbetarlön under barnets första levnadsår. Flertalet andra

79

Internationell utblick – föräldraförsäkringen i jämförande perspektiv

2015:5

länder har också byggt ut den inkomstrelaterade ledigheten och
ligger runt 20 procent: Frankrike, Kanada, Italien, Schweiz och
Österrike. Figuren visar också att det 1990 finns stor variation i
den ersättning en förälder får om hen är hemma under året efter
barnets födelse.
Under perioden fram till 2010 har ytterligare förändringar skett.
Norge och Österrike har nu generösare ersättning än Sverige under
barnets första levnadsår. Tyskland, där det svenska föräldraförsäkringssystemet använts som en förebild vid införandet av
Elterngeld, har ersättningsnivåer som ligger mycket nära Sverige
(Wüst 2009). Finland och Kanada har ersättningsnivåer som ligger
något över 50 procent – men medan Finland har fått se en liten
nedgång av de totala ersättningsnivåerna mellan 1990 och 2010, har
Kanadas ersättningsnivå under barnets första levnadsår istället ökat
något under denna period, främst på grund av införandet av längre
ledighet till båda föräldrarna.
Danmark uppvisar en ökning av ersättningsnivån i föräldraförsäkringen under första året, trots att veckoersättningen minskat.
Förklaringen ligger i att längden på ledigheten har ökat. I Belgien,
Nederländerna och Irland har den totala ersättningsnivån ökat
något mellan 1990 och 2010 och ligger nu över 20 procent.
Vi kan konstatera att det finns stora skillnader i föräldraförsäkringens utformning i de länder som undersöks. Trenden över
tid pekar mot ökad generositet, framför allt i ersättningsperiodens
längd. Att Sverige tidigt var ett föregångsland är tydligt. Än idag är
den svenska ledigheten relativt lång, och ledigheten som riktas till
pappan är omfattande i ett jämförande perspektiv. Däremot har
ersättningsnivåerna i försäkringen gått ned sedan början av 1990talet. En liknande utveckling finns i en del andra länder, t.ex.
Danmark och Finland.
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Årlig total ersättningsnivå i inkomstrelaterad föräldraledighet
under barnets första levnadsår 1970, 1990 och 2010, andel av
en industriarbetarlön. Länder rangordnade efter nivå 2010
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0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
AU US NZ JP FR CH IT BE NL IE GB DK CA FI DE SE NO AT

b.

1990

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
AU US NZ JP FR CH IT BE NL IE GB DK CA FI DE SE NO AT

c.

2010

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
AU US NZ JP FR CH IT BE NL IE GB DK CA FI DE SE NO AT

Not: Länderbeteckningar se figur 3.2 a-c ovan.
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Skillnaderna mellan Sverige och andra länder har på det hela taget
minskat. Orsakerna till detta är flera. I Sverige har ersättningsnivån
sjunkit sedan 1990-talet medan andra länder har byggt ut den
inkomstrelaterade ledigheten, framför allt genom förlängning av
ledigheten men även genom att höja veckoersättningsnivån.

3.3

Nordiskt perspektiv

I diskussionen om hur föräldraförsäkringen kan reformeras i
Sverige och andra europeiska länder har det isländska exemplet
kommit att lyftas fram (se t.ex. SOU 2005, Lorentzi 2004). Island
saknade länge reserverade månader i sin föräldraförsäkring, men
införde under 2000-talet en tredelad föräldraförsäkring på totalt 39
veckor, där 13 veckor reserverades till vardera föräldern, medan
resterande 13 veckor kan användas och överlåtas mellan föräldrarna
(Duvander och Lammi-Taskula 2011, Eydal och Gíslason 2008). Vi
har till denna rapport samlat in data för 2010 för Island för att
kunna visa på likheter och olikheter i den inkomstrelaterade
föräldraledigheten i samtliga nordiska länder, som i ett jämförande
perspektiv ofta brukar grupperas i en ”nordisk modell” (Kautto
2001, Palme och Kangas 2005). Det bör understrykas att en sådan
modell förstås inte kan reduceras till ett enskilt socialpolitiskt
program och som vi redan sett finns stora skillnader.
Figur 3.7 visar längden på den inkomstrelaterade föräldraledigheten uppdelat på mammor, pappor och båda föräldrarna i
Danmark, Finland, Norge, Sverige och Island 2010. Island har
längst reserverad ledighet till vardera förälder i den inkomstrelaterade ledigheten, men också den kortaste ledigheten. Sverige,
Finland och Norge har något kortare reserverad ledighet för
respektive förälder, men samtidigt en avsevärt längre ledighet som
kan delas mellan föräldrarna. Finland har ungefär lika lång period
reserverad för mamman som Island. Danmark saknar reserverad
ledighet för pappan 2010, annat än i form av en kortare period av
pappadagar som framför allt är tänkta att användas parallellt med
att mamman är ledig under barnets första månader.
Andra jämförande studier av ledigheten efter ett barns födelse i
Norden har diskuterat och inkluderat olika former av vårdnadsbidrag i ledighetens längd (Duvander och Lammi-Taskula 2010,

82

2015:5

Internationell utblick – föräldraförsäkringen i jämförande perspektiv

Försäkringskassan 2013a). I Finland använder t.ex. en majoritet av
mammorna vårdnadsbidrag under en period. I Norge användes
tidigare vårdnadsbidrag på ett liknande sätt ofta för att täcka upp
bristande tillgång på offentlig barnomsorg (Ellingsaeter 2012). Det
bör också nämnas att möjligheten att sprida ut ledigheten varierar,
med högst flexibilitet i Sverige och lägst i Finland. I Danmark har
den politiska debatten framför allt stått om rättigheter till ledighet
för mamman medan pappans rättigheter har kommit i andra hand
(Cedstrand 2011). Det är inte heller alla som har rätt till ledighet; i
Norge måste mamman ha arbetat i sex månader för att få
ersättning, annars står hon utanför systemet och kan bara
kvalificera sig till ett engångsstöd vid barnets födelse (Duvander
och Lammi-Taskula 2010). Tidigare var också pappans rätt till
ledighet med ersättning helt beroende av mammans rätt och
ungefär en femtedel av papporna ställs fortfarande utanför
systemet. I Finland och Danmark måste pappor bo med barnen för
att kunna vara föräldralediga (med några undantag) medan rätt till
betald ledighet i Sverige är beroende av att föräldern har vårdnaden
om barnet (Duvander och Lammi-Taskula 2010).
Figur 3.7

Längden i inkomstrelaterad föräldraledighet per förälder 2010 i
de nordiska länderna (antal veckor)
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Figur 3.8 visar, som tidigare, ersättningsnivån under ledigheten
som andel av en genomsnittlig industriarbetarlön, när hänsyn tagits
till inkomstbeskattning. Det finns relativt stora skillnader i
ersättningsnivå mellan länderna. Danmark har den lägsta ersätt-
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ningsnivån per vecka på något över 50 procent medan föräldrar i
Norge ersätts för hela lönen under ledigheten. I Norge kan
föräldrarna välja ett alternativ med något längre ledighet med sänkt
ersättning i motsvarande omfattning. Finland, Island och Sverige
har en ersättningsnivå på mellan 70 och 80 procent per vecka, där
Island ligger i den högre delen av spannet. Den låga danska nivån
beror på att taken i de danska socialförsäkringarna länge har varit
satta så lågt att många hamnar över detta tak.
I flera länder finns också kollektivavtal som kan ge högre
ersättning. Ofta uppvisar sådana avtal ganska stor variation mellan
olika avtalssektorer. I Sverige täcks ungefär 90 procent av löntagarna av kollektivavtal (Medlingsinstitutet 2013), och i Danmark
täcks ungefär 75 procent av arbetskraften av sådana avtal
(Bloksgaard och Rostgaard 2013). Effekter av föräldraförsäkringen
beror alltså inte enbart på övriga aspekter av familjepolitiken utan
är också kopplade till hur kollektivavtalslösningar på arbetsmarknaden ser ut (Sjögren Lindkvist och Wadensjö 2005). Detta
innebär att ersättningsnivåerna för många är högre än ersättningen
från de offentliga socialförsäkringarna, men också att den faktiska
ersättningsnivån varierar mellan olika grupper.
Figur 3.8

Veckoersättningsnivå i inkomstrelaterad föräldraledighet i de
nordiska länderna, andel av en industriarbetarlön, 2010
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Figur 3.9 visar den totala ersättningsnivån i den statligt lagstiftade
föräldrapenningen under barnets första levnadsår, där ersättningens
längd och nivå efter skatt samtidigt beaktas. Att det finns skillnader
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mellan de nordiska länderna i föräldraförsäkringen understryks
åter. Norge har den högsta totala ersättningsnivån på strax över 80
procent under första året, och Sverige ligger cirka 10 procentenheter lägre. Island och Finland har en total ersättningsnivå under
barnets första levnadsår på mellan 50 och 60 procent, medan
Danmark ligger under 50 procent om föräldern stannar hemma
under barnets första levnadsår.
Figur 3.9

Årlig total ersättningsnivå i den inkomstrelaterade
föräldraledigheten under barnets första levnadsår i de nordiska
länderna, andel av en industriarbetarlön, 2010
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De nordiska länderna har bland de mest utbyggda föräldraförsäkringarna av OECD-länderna. Samtidigt kan vi konstatera att
de nordiska länderna uppvisar stora skillnader mellan sig i föräldraförsäkringens utformning. Hur föräldraförsäkringen utvecklas
beror på hur vikten av jämställdhet värderas av beslutsfattare. I
Danmark och Finland använder männen lägst andel av föräldrapenningen i Norden, och det är länder där jämställdhet inte varit i
lika stort fokus som i de övriga nordiska länderna (Cedstrand 2011,
Hiilamo 2002). Islands jämställda lagstiftning kan dels bero på att
den kom sent, vid en tidpunkt då jämställdhet var mer etablerat
inom andra områden och att viktiga sociala aktörer länge hade
arbetat för att utvidga pappors rättigheter (Eydal och Gíslason
2008). Som vi diskuterat tidigare är en viktig förklaring till att en
jämställd föräldraförsäkring har prioriterats i Sverige att den har
haft långvarigt blocköverskridande stöd.
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Sammanfattande diskussion: Inkomstrelaterad
föräldraledighet i Sverige och andra länder

Föräldraförsäkringen är ett område där omfattande reformer har
skett i de rika välfärdsstaterna under de senaste 40 åren. Sverige
hade under lång tid i flera avseenden det mest generösa föräldraförsäkringssystemet och lagstiftarna banade här väg för ett nytt
perspektiv på föräldraskapet, där pappans aktiva deltagande i
omvårdnaden av de yngsta barnen erkändes i lagstiftningen.
Skillnaderna mellan Sverige och andra långvariga OECD-länder
ökade från 1970-talet till att vara som störst vid 1980-talets mitt.
Från 1990-talet till 2010 minskar skillnaderna mellan Sverige och
genomsnittet för OECD-länderna. I några länder har föräldraförsäkringen också blivit mer generös, och i vissa avseenden också
mer jämställd, än i Sverige. Sverige har därmed blivit mindre unikt.
I vissa avseenden kan vi se en konvergens på föräldraförsäkringens område, framför allt när det gäller den totala längden på
föräldraledigheten som har ökat i många länder. Men i andra
avseenden kvarstår stora skillnader, inte minst gällande pappors roll
och rättigheter i samband med föräldraledighet. Den allmänna
tendensen har ändå varit mot att öka jämställdheten i föräldraförsäkringen och inte tvärtom.

86

4

Föräldraförsäkringen och det
obetalda arbetet i hemmet

Det finns stora skillnader i föräldraförsäkringens utformning och
utveckling i olika länder, men en viktig tendens under de senaste
decennierna är att män i allt högre utsträckning har kommit att
inkluderas som aktiv part i omvårdnaden om barnen. En
bidragande orsak är att lagstiftningen alltmer understryker pappors
rättigheter och skyldigheter som föräldrar. I förhållande till andra
länder har Sverige relativt små könsskillnader i obetalt arbete i
hemmet, men skillnaderna är fortfarande avsevärda. Vi kommer i
detta kapitel inrikta oss på hur fördelningen av föräldraledigheten
är relaterad till fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet
mellan kvinnor och män. Vi tar här upp såväl omvårdnaden om
barn som hushållsarbete; två delar av det obetalda arbetet som
traditionellt dominerats av kvinnor.
Det finns flera anledningar att sätta föräldraförsäkringen i
relation till det obetalda arbetet i hemmet, främst att föräldraförsäkringen direkt påverkar pappors deltagande i omvårdnaden
om barnet. Barnets första levnadsperiod betraktas ofta som en
formativ fas för den framtida föräldrarollen. Föräldraförsäkringen
kan därmed inverka på flera andra områden, t.ex. föräldrarnas
möjligheter att förvärvsarbeta, samhälleliga förväntningar om vad
mammor och pappor kan och bör ägna sig åt, samt barnens tillgång
till sina föräldrar även efter ledigheten. I Sverige finns ett uttalat
mål om att pappors föräldrapenninguttag ska öka. Mäns ökande
användning av föräldraledighet antas påverka hur barn fortsatt har
tillgång till båda sina föräldrar och jämställdheten i såväl hemmet
som på arbetsmarknaden. För att uppnå målet om pappors ökade
föräldraledighet har flera reformer genomförts i föräldraförsäkringen med olika resultat. De reserverade månaderna,
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jämställdhetsbonusen och dubbeldagarna är reformer som
diskuteras i kapitel 2.
Detta kapitel sätter fokus på den fortsatta uppdelningen av det
obetalda arbetet, det vill säga omvårdnaden av barnen och
hushållsarbetet efter föräldraledigheten. Fokus här är inte själva
utförandet av det obetalda arbetet, utan vem som planerar det,
vilket till stor del innebär att ha ansvar för att det sker. Denna
aspekt kan inte alltid räknas i tid, men påverkar hur mycket inaktiv
tid och engagemang som tas i anspråk. En ytterligare anledning till
att vi intresserar oss för planering och ansvar är att detta säger
något om maktfördelningen i hushållet. Vi presenterar resultat från
en empirisk analys av kopplingen mellan fördelningen av föräldraledigheten och fördelningen av olika aspekter av det obetalda
arbetet i hemmet. I analysen använder vi Tid och pengar 2013, en
undersökning som Försäkringskassan genomfört med småbarnsföräldrar (se appendix II).

4.1

Fortsatt uppdelning av det obetalda arbetet i
hemmet

Ofta påstås att kvinnor nu har börjat förvärvsarbeta på samma nivå
som män, men att män inte i motsvarande utsträckning har tagit del
av det obetalda arbetet i hemmet, varken i omvårdnaden om de
egna barnen eller i hushållsarbetet. Men viss förändring har ändå
skett och hushållsarbetet har blivit jämnare fördelat de senaste
decennierna (Boye och Evertsson 2014, Dribe och Stanfors 2009).
Detta kan främst kopplas till att kvinnor minskat sin tid i
hushållsarbete, men också att män ökat sin tid något. Den största
delen av denna förändring beror alltså på att det totala antalet
timmar i hushållsarbete har minskat. Det är därmed viktigt att vara
uppmärksam på om studier undersöker kvinnors och mäns andelar
av obetalt arbete eller om det är antal timmar som står i fokus.
Hemmen har kanske blivit mindre välskötta på senare tid, eller så är
vi mer effektiva i dess skötsel. Det har också blivit något vanligare
att inte själv sköta allt hushållsarbete, vilket bland annat kan bero
på att RUT-avdraget (skatteavdrag för hushållsnära tjänster) har
införts. Kvinnor i hushåll som använder mycket RUT-avdrag har
en bättre inkomstutveckling (Halldén och Stenberg 2014) och det
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är främst kvinnor med hög inkomst (både individuell och hushållsinkomst) som köper hushållstjänster i en sådan utsträckning att det
ger positiv effekt på inkomstutvecklingen. Att få en mer jämställd
fördelning av hushållsarbetet genom att köpa tjänster kan alltså
främja vissa kvinnor på arbetsmarknaden, men på sikt kan den
sociala ojämlikheten mellan hushåll förväntas öka då inte alla
hushåll har råd med detta.
Den stora förändringen för de flesta paren i fördelningen av
obetalt arbete kommer i samband med att de skaffar barn (Boye
och Evertsson 2014, Boye 2014b). Även om flera studier visar att
själva hushållsarbetet är relativt jämnt fördelat innan barnet föds
kan andra aspekter av situationen innan barn ha betydelse för
situationen efter barn. En studie från Storbritannien visar t.ex. att
både attityder och inkomst innan ett par får barn spelar roll för
uppdelningen efter att paret fått barn (Schober 2013a). Att livet för
många par blir mer ojämställt efter att de fått barn beror på att
kvinnor oftast börjar ta hand om barnen och därefter fortsätter
med detta, och dessutom får huvudansvaret för hushållsarbetet.
Män blir kanske inte på en gång involverade i alla de nya sysslorna
ett barn innebär, och blir ofta heller inte lika insatta som kvinnor i
hur de ska utföras. De vanligast förekommande förklaringarna till
en traditionell uppdelning av arbetet är att det är en mer effektiv
uppdelning då pappan ofta redan har ett försprång på arbetsmarknaden, och oftare har större chanser till karriärutveckling.
Detta kan också ses som en förhandlingssituation där mannen har
en starkare position än kvinnan (Lundberg och Pollak 1996,
Schober 2014).
Vidare kan förväntningar på hur mammor och pappor ska bete
sig vara en viktig förklaring till varför kvinnor och män hamnar i
olika sysslor (Tanaka och Waldfogel 2007), något som samvarierar
med den familjepolitik som förs i landet (Schober 2014, Höppner
2015). I en jämförande tidsanvändningsstudie av 12 västländer visas
att både familjepolitikens generositet och inriktning kan kopplas
till hur mycket tid som mammor och pappor spenderar med sina
barn (Bygren, Duvander och Ferrarini 2011). För mammor är det
generositeten i familjepolitiken som är viktig, men traditionell
familjepolitik och familjepolitik med tvåförsörjarinriktning påverkar troligen tiden med barnen genom olika mekanismer. En
generös traditionell politik gör att mamman kan reducera tiden för
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förvärvsarbete och istället vara hemma, medan en tvåförsörjarpolitik gör kombinationen av tid till förvärvsarbete och barn
möjlig, inte minst genom föräldraförsäkringen. Pappor i länder
med mer traditionell familjepolitik spenderar som väntat mindre tid
med barnen i de fall mamman inte förvärvsarbetar. Men det verkar
som att oavsett om familjepolitiken stödjer traditionell uppdelning
mellan kvinnor och män eller jämställdhet spenderar föräldrarna
avsevärd tid med sina barn. Det är troligen andra aktiviteter än tid
med barnen som minimeras i länder där föräldrar både förvärvsarbetar och tar hand om barn, och det verkar heller inte som att
offentlig barnomsorg blir ett substitut för föräldrars aktiva tid med
sina barn (Bygren, Duvander och Ferrarini 2011). Tid med barn
skiljer sig alltså mindre mellan föräldrar i länder med olika typer av
politik än förväntat, och det finns troligen en gräns för hur mycket
(och lite) aktiv tid som föräldrar kan spendera med sina barn.
Föräldrar som är hemma med barnet hela dagarna gör även andra
sysslor och föräldrar som förvärvsarbetar ser till att få viss tid med
barnen. Liknande resultat som visar på den nationella kontextens
betydelse för kvinnors och mäns obetalda arbete finns i flera
jämförande tidsanvändningsstudier (Hook 2006, 2010, Hook och
Wolfe 2012).
Dessutom är det viktigt att både mammans och pappans
situation tas i beaktande när vi analyserar hur uppdelningen dem
emellan ser ut. En brittisk studie visar t.ex. att mammans arbetstid
var mer avgörande än pappans egen arbetstid för hans tid med
barnen (Norman, Elliot och Fagan 2014).
Mäns ökade uttag av föräldrapenning kan ses som en indikation
på att även omvårdnaden om barnen blivit mer jämnt fördelad. Men
stora skillnader kvarstår både i Sverige och i andra länder. Att dela
på föräldraledigheten kan öka jämställdheten i uppdelningen av
omsorgsarbetet när par får barn. Det kan uttryckas som att förhandlingen om fördelningen av hushållsarbetet görs i ett avgörande
skede i parets liv och pappans ledighet kan då ha särskild betydelse
(Kotsadam och Finseraas 2011). Om pappan tar föräldraledigt kan
han och barnet tidigt knyta an till varandra vilket också påverkar
fortsatt anknytning och omvårdnadsarbete. Mamman får därmed
inte en exklusiv kunskap om hur barn tas om hand och pappans
kompetens inom omsorgsarbete ökar, något som påpekats i flera
studier (Kotsadam och Finseraas, 2011, Tanaka och Waldfogel
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2007, Evertsson, Boye och Erman 2015). Brandth och Kvande
(2003) finner att om pappan är hemma länge utvecklar han en
omsorgsrationalitet som även på lång sikt är positiv för barnets
välfärd. Faderskapet konstrueras i början av barnens liv, och detta
har sedan betydelse under hela barnets uppväxt (Haas och Hwang
2008). Detsamma gäller naturligtvis moderskapet.
Även andra mekanismer kan göra att pappors föräldraledighet
spelar roll för fortsatt uppdelning av det obetalda arbetet i hemmet,
inte minst då ledigheten möjliggör för kvinnor att återgå till
förvärvsarbete tidigare (Haas och Hwang 2009). Ett ökande antal
internationella studier undersöker hur fördelningen av föräldraledighet relaterar till fortsatt aktivt deltagande i omvårdnaden om
de egna barnen och i hushållsarbete. En ofta refererad nordamerikansk studie visar att pappor som varit föräldralediga är mer
involverade i barnens liv senare (Pleck 1997). Tanaka och
Waldfogel (2007) finner att brittiska pappor som tar föräldraledigt
är mer engagerade i omvårdnadsarbetet. Schober (2014) undersöker
tyska mammors och pappors omsorg om barnen och hushållsarbete
efter två reformer i den tyska föräldraförsäkringen. Vid början av
1990-talet förlängdes den tid mamman kunde vara hemma efter
barnafödandet genom en vårdnadsbidragsreform. Effekten blev att
pappans omsorgsarbete minskade då mamman var hemma längre.
Den andra stora reformen skedde 2007 då den nya tyska
föräldraförsäkringen infördes med en reserverad del för pappor
vilken medförde att mäns omsorgsarbete ökade. Varken hushållsarbete eller mammors omvårdnadsarbete påverkades nämnvärt av
den senare reformen.
En norsk studie visar att införandet av en reserverad månad för
pappor påverkade delar av hushållsarbetet att bli mer jämnt fördelat
och att familjekonflikter om denna fördelning minskade
(Kotsadam och Finseraas 2011). En kanadensisk studie visar att om
pappan tar ledigt med barnet tidigt i dess liv kommer hans
föräldraskap att likna mammans och inte bara begränsas till en roll
som ”assistent” (Rehel 2014). Detta gäller även för pappor som
inte uppvisade ett aktivt intresse för barnomsorgen innan de blev
föräldrar. Det finns också studier som hittat relativt svaga samband, vilket kan ha att göra med att korta föräldraledigheter för
pappor inte är tillräckliga för att förändra en traditionell upp-
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delning av varken omsorgsarbete eller hushållsarbete (Hosking
m.fl. 2010).
Eftersom de flesta pappor i Sverige idag tar del av föräldraledigheten har de en inblick i vad arbetet i hemmet innebär, och de
flesta pappor har också utfört de flesta sysslorna hemma. Att dela
föräldraledigheten mer jämställt kan i denna situation ses som ett
sätt att få omvårdnadsarbetet och hushållsarbetet ännu mer jämnt
fördelat. Även om detta är ett ofta antaget resonemang finns inte
mycket forskningsstöd kring hur sambandet ser ut i praktiken. Det
finns många frågor att ställa om detta samband och svar på dem
skulle kunna leda till att reformer utformades med bättre
träffsäkerhet. Blir pappor mer involverade i omvårdnadsarbete i och
med föräldraledigheten för att de lär känna barnet bättre och vill
vara engagerade? Ökar pappans kunskap och förmåga att utföra
dessa uppgifter? Eller är det mammor som ställer krav på
engagemang, inte minst då de återvänder till förvärvsarbete och
kanske arbetar lika mycket som pappan? Räcker en månads
föräldraledighet för att göra skillnad för den fortsatta uppdelningen
eller krävs längre tid? Betyder två månader dubbelt så mycket för
fördelningen som en månad hemma, eller spelar ytterligare en
månad hemma mindre roll? Vad behövs för att skillnaden ska bli
bestående? Dessa är alla frågor som kräver studier med både
kvalitativa och kvantitativa metoder.
En studie som undersöker sambandet mellan föräldraledighet
och fortsatt omvårdnad om barnet finner att bland de pappor som
separerar från barnets mamma och inte bor dagligen med barnet, är
det de som tagit föräldraledighet som fortsättningsvis har mest
kontakt med barnen (Duvander och Jans 2009). Detta är inte lika
tydligt i Danmark där pappors föräldraledighet är mycket
ovanligare och ingen reserverad tid finns för pappor (Ottesen
2014). I en annan svensk studie där kvalitativa intervjuer kombinerats med enkätdata visas att ju mer föräldraledighet pappan tagit,
desto större del av både hushållsarbete och barnomsorg utför han
efter föräldraledigheten (Almqvist och Duvander 2014). Studien
finner att kvinnor fortfarande har det huvudsakliga ansvaret för
vissa uppgifter, men båda föräldrarna menar att om pappan tagit
lång föräldraledighet relaterar barnet i större utsträckning till
pappan. Evertsson, Boye och Erman (2015) visar liknande resultat.
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På senare tid har användning av föräldraledighet även kopplats
till sjukskrivning, där sjukskrivning kan ses som en indikator på en
situation där arbete och familj inte går ihop och på sikt innebär en
ohållbar situation. Det har visat sig att särskilt kvinnors sjukskrivning ökar efter att de fått barn (Försäkringskassan 2014d).
Kvinnor som är dubbelarbetande – de som tagit mest föräldraledighet och VAB och även förvärvsarbetar lika mycket som
pappan – har en högre sjukskrivningsrisk. En senare analys visar att
både kvinnor och män som kan ses som dubbelarbetande har högre
risk för sjukskrivning även om detta är vanligare bland kvinnor
(Försäkringskassan 2015). Varken denna studie eller en norsk
studie finner direkta effekter av de reserverade månaderna på
mammors sjukskrivning (Ugreninov 2013).

4.2

Är sambandet mellan föräldraledighet och
fortsatt omsorgsarbete ett orsakssamband?

De flesta studier som analyserar sambandet mellan användning av
föräldraledighet och fortsatt obetalt arbete är tvärsnittsstudier, det
vill säga föräldrar frågas om hur de delar på arbetet vid undersökningstillfället och hur de tidigare tog föräldraledighet. Det är då
inte möjligt att bena ut orsakssambandet, om det är föräldraledigheten som orsakat den fortsatta fördelningen av omvårdnadsarbetet, eller om föräldrarna skulle delat på arbetet på samma sätt
även om det inte hade varit möjligt att använda föräldraledigheten
på det sätt de gjort. Det kan vara de pappor som tar lång
föräldraledighet som är mest barnorienterade och som delade
hushållsarbetet redan innan de fick barn. Det kan även vara så att
pappor som tar föräldraledighet gör det då de är mindre orienterade
mot arbetsliv och karriär och är lediga för att få ett avbrott från
förvärvsarbete (Nepomnyaschy och Waldfogel 2007, LammiTaskula 2007). Vi kan alltså inte säga om det är föräldraledigheten i
sig som förändrar förhållanden eller om attityder hos föräldrarna
påverkar både fördelning av föräldraledighet och det obetalda
arbetet i hemmet. För att komma runt denna selektionsproblematik används olika metoder; t.ex. kan de som blir föräldrar
före och efter en viss reform studeras.
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Reformer kan ha en normerande effekt, och peka mot vad som
är ett förväntat och accepterat beteende hos föräldrar (Schober
2014, Lewis 2001). Ekberg m.fl. (2013) och Inspektionen för
socialförsäkringen (2013) har studerat föräldrar som fick barn
precis före och efter den första och andra reserverade månaden och
därefter följt dessa föräldrars fördelning av VAB som en indikator
på en jämställd fördelning av omvårdnaden av barnen. Ekberg m.fl.
(2013) finner att VAB-fördelningen inte ändras av den första
reserverade månaden i föräldraförsäkringen. I studien genomförd
av Inspektionen för socialförsäkringen (2013b) visades dock att
uttaget av VAB var något jämnare fördelat efter den första
månaden, främst då mammor med stort uttag minskade sitt uttag.
Båda studierna använder registerdata men skiljer sig på ett antal
punkter. Inspektionen för socialförsäkringen använder en större
grupp föräldrar, kontrollerar för säsongsvariationer och följer upp
föräldrar under en längre period. På ett liknande sätt undersöker
Kotsadam och Finseraas (2011) uppdelning och konflikt över hushållsarbete före och efter införandet av den reserverade månaden i
Norge och finner att det efter reformen fanns färre konflikter och
jämnare fördelning av visst hushållsarbete (främst tvätt). Även
Schober (2014) undersöker föräldrar som fick barn före och efter
reformer av föräldraförsäkringen i Tyskland och kommer till
slutsatsen att reformerna har haft effekt på föräldrars obetalda
arbete.
Även om det är viktigt att försöka fastställa orsakssamband har
studier som utvärderar effekter av reformer också begränsningar.
Sådana studier riskerar att underskatta förändringar som sker
gradvis och över lång tid, genom trögföränderliga normer och
beteenden i samhället. Par kan påverkas av familjepolitiken innan
de får barn, av andra människors beteenden och värderingar, och de
bredare samhälleliga förväntningarna om vad en förälder kan och
ska göra. Sådana komplexa samband är svårare att analysera, och att
jämföra länder som över lång tid har infört olika familjepolitiska
system kan ibland vara ett alternativt sätt att få insikt i orsakssamband.
Ett annat sätt att komma närmare orsakssambandet mellan
fördelningen av föräldraledigheten och det obetalda arbetet är att
använda sig av longitudinella studier med flera mättillfällen, och att
intervjua kvinnor och män innan de blir föräldrar för att sedan
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upprepa intervjun efter att de har fått barn (Rehel 2014). Att
sådana studier är ovanliga beror på att de är mycket dyra att
genomföra.
Eftersom det finns för- och nackdelar med olika metoder är det
viktigt att skapa sig en mer nyanserad bild av sambanden genom att
samla kunskap på flera olika sätt. Resultaten av olika studier som
använder olika metoder kan tillsammans ge en klargörande bild av
hur föräldraledighetsanvändande kan kopplas till både fortsatt
obetalt arbete och jämställdhet i allmänhet.

4.3

Fortsatt ansvar för omsorgsarbete

Under föräldraledigheten är det vanligast att den som är hemma tar
huvuddelen av ansvaret för barnen, även om det finns skillnader i
hur tiden som föräldraledig tillbringas (Forsell 2002, Craig 2006).
Frågan är om och hur fördelningen av föräldraledigheten sedan
samvarierar med hur föräldrarna delar på ansvaret efter föräldraledigheten. Försäkringskassan fann i undersökningen Tid och
pengar 2013 att i de fall då mannen tagit större del av föräldraledigheten tog han därefter också ansvar för större del av det obetalda
arbetet, både avseende hushållsarbete och omvårdnaden om barnen
(Försäkringskassan 2013b). Här kommer vi att studera detta
samband genom att undersöka vem som utför den största delen av
planeringsarbetet gällande olika områden av obetalt arbete. Frågan
som ställdes i studien gällde vem som vanligen planerade en viss
syssla. Det sägs ibland att även om män ”hjälper till” mer hemma är
det fortfarande kvinnor som har det övergripande ansvaret, och
som därmed ser till att alla uppgifter blir utförda, något som
knappast syns i tidsanvändningsundersökningar, men som kan ta
mycket energi och engagemang i anspråk (Craig 2006, Almqvist
och Duvander 2014). Vi undersöker här först omvårdnadsarbetet
som är direkt knutet till barnen och därefter studeras olika
dimensioner av annat hushållsarbete. I analyserna nedan har vi delat
upp respondenterna efter hur stor andel av föräldraledigheten
pappan har tagit. Grupperna är 1) pappan tar ingen föräldraledighet
(Inget uttag av mannen), 2) pappan tar någon, men högst 20
procent av föräldraledigheten (Andel 1–20%), 3) pappan tar mer än
20 procent men högst 40 procent av föräldraledigheten (Andel 20–
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40%), 4) pappan tar mer än 40 procent men högst 60 procent av
föräldraledigheten (Andel 40–60%), och 5) pappan tar mer än
60 procent av föräldraledigheten (Andel 60–100%). Vi använder
sedan samma kategorisering i följande kapitel om arbetsmarknaden
och familjedynamik som bygger på registerdata. Skillnaden är att i
Tid och pengar är det föräldrarna som angett längd av föräldraledighet, medan senare kapitel bygger på uppgifter om uttag av
föräldrapenning från registerdata. En annan skillnad är att gruppen
av föräldrar där pappan tagit ut mer än 60 procent av dagarna är för
liten för att ge pålitliga resultat i detta kapitel. Denna grupp
tenderar dock att till viss del (på liknande sätt som analyserna om
inkomst i kapitel 5) skilja sig från gruppen där mamman och
pappan delar på föräldrapenningen i intervallet 40 till 60 procent
var. Föräldrarna i Tid och pengar intervjuades när barnen var fyra
eller nio år gamla. Detaljer om datamaterialet finns i appendix II
och i Försäkringskassan (2013b).

4.4

Omvårdnad om barnen

När planeringsansvaret undersöks i Tid och pengar finner vi att ju
större del av ledigheten pappan tagit ut, desto större del av
omvårdnadsarbetet tar han också ansvar för sedan. Avseende
hämtning och lämning på skola/förskola är det i de fall där
föräldrarna delat 40 till 60 procent på föräldraledigheten också två
tredjedelar som delar på planeringen av hämtning och lämning. I
dessa fall är det 25 procent av kvinnorna som tar huvudansvar, att
jämföra med drygt 40 procent då pappan inte tagit ut någon
föräldraledighet. Det kan mycket väl vara så att pappan eller
mamman utför mer (eller mindre) praktiskt arbete än denna andel.
Hämtning och lämning till barnets fritidsaktiviteter visar
liknande men starkare mönster, där paren oftare delar på
planeringen av dessa uppgifter då de delat mer lika på föräldraledigheten. Pappan tar också oftare ett huvudansvar för sådana
aktiviteter när han tagit ut mer föräldraledighet. I de fall där
mamman och pappan delat på föräldraledigheten jämställt (40 till
60 procent) är det lika vanligt att mamman som pappan tar ett
huvudansvar, och det absolut vanligaste är att de delar på uppgiften.
Det är mycket möjligt att det här finns skillnader mellan familjer
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med barn av olika kön och i olika åldrar då barns fritidsaktiviteter
ofta är könssegregerade och åldersspecifika. Notera även skillnaden
mellan att hämta/lämna på förskola, som oftast är en nödvändig
aktivitet, och att hämta/lämna på fritidsaktiviteter, vilket är mer
frivilligt betonat. Att pappan tar mer del i det ”frivilliga” arbetet
stämmer väl med att pappans engagemang fortfarande är präglat av
ett val, medan mammor inte väljer sitt föräldraansvar på samma sätt
(se t.ex. Bekkengen 2002).
Figur 4.1

Planeringsansvar för hämtning och lämning på förskola och skola
i par där pappan tagit ut varierande stor del av
föräldraledigheten
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Planeringsansvar för hämtning och lämning på fritidsaktiviteter i
par där pappan tagit ut varierande stor del av föräldraledigheten
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Frågan om hur föräldrar planerar att barnens läxläsning genomförs
kunde bara besvaras av de föräldrar med barn som var nio år vid
intervjutillfället. Denna uppgift tar kvinnor oftare ansvar för, i
synnerhet då pappan inte tagit föräldraledigt. Andelen föräldrar
som delar detta jämnt är störst när pappan tagit ungefär hälften av
föräldraledigheten. Men även i dessa fall tar mamman mest ansvar
för läxläsningen i 25 procent av fallen. Pappan tar mest ansvar i
cirka 15 procent av dessa föräldrapar. Även om mönstret visar en
samvariation mellan jämnt delad föräldraledighet och delat planeringsansvar för barnens läxläsning senare i barnens liv är det i alla
grupper oftare mamman än pappan som planerar.
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Planeringsansvar för läxläsning i par där pappan tagit ut
varierande stor del av föräldraledigheten
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De två mest ojämnt fördelade ansvarsområdena avseende omvårdnadsarbetet handlar om barnens kläder. Kvinnor planerar
inköp till barnen, men ser också till att rätt kläder finns på
förskola/skola i mycket högre grad än män, också när föräldraledigheten är jämnt fördelad. För inköp av kläder verkar det spela
mycket liten roll om pappan tagit föräldraledigt; mamman ansvarar
ändå för klädinköp i fyra fall av fem. Om pappan tagit hälften av
föräldraledigheten är det vanligare att han delar ansvaret för att se
till att rätt kläder finns på förskolan/skolan, men även i dessa fall
tar mamman huvudansvar i hälften fallen. Det är mycket ovanligt
att pappor tar huvudansvar för uppgifter gällande kläder.
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Planeringsansvar för inköp av kläder m.m. i par där pappan tagit
ut varierande stor del av föräldraledigheten
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Planeringsansvar för rätt kläder i förskola/skola i par där pappan
tagit ut varierande stor del av föräldraledigheten
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Detta resultat illustrerar att vissa ansvarsområden är lättare att
ändra på än andra, något som också visats i tidigare studier
(Almqvist och Duvander 2014, Boye 2014b, Ahrne och Roman
1997, Evertsson 2014b). Ansvar för kläder är ett exempel på ett
område där mammor tar ett ansvar som kanske inte syns i antal
minuter i tidsanvändningsstudier, men som ändå kan finnas i
tankarna under en längre tid.
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Hushållsarbete, mer eller mindre jämnt fördelat?

Vi undersöker även kopplingen mellan planeringen av olika slags
hushållsarbete och den tidigare fördelningen av föräldraledigheten,
eftersom detta är en viktig del av jämställdheten i hemmen. Både
städning, tvätt och matrelaterade uppgifter måste ske kontinuerligt
och ofta är det den föräldraledige föräldern som har hand om detta.
Vi ser ett liknande mönster som för omvårdnaden om barnen
gällande hushållsarbete; ju mer föräldraledighet pappan tagit ut
desto större del av planeringen av hushållsarbetet ansvarar han
också för. För städning gäller dock att även om pappan tagit ut
ungefär hälften av föräldraledigheten tar mamman mest planeringsansvar i drygt 40 procent av paren. Bara i en tiondel av paren som
delat föräldraledigheten jämställt tar pappan det mesta (eller allt)
planeringsansvaret. Liknande mönster finner vi för planering av
tvätt. Då pappan tagit ut hälften av ledigheten tar kvinnor hand om
planeringen av tvätt i hälften av fallen. Men det är ändå stor skillnad
gentemot de familjer där pappan inte alls tagit ut föräldraledighet;
där tar mamman huvudansvar i över 70 procent av fallen. Denna
starka dominans av mammor kan kopplas till att de även i de flesta
fall tar ansvar för uppgifter relaterade till barnens kläder.
Figur 4.6

Planeringsansvar för städning i par där pappan tagit ut
varierande stor del av föräldraledigheten
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Planeringsansvar för tvätt i par där pappan tagit ut varierande
stor del av föräldraledigheten
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Matinköp och matlagning är mer jämnt fördelat än tvätt och
städning, och i de familjer som delat lika på föräldraledigheten tar
pappan nästan lika ofta som mamman huvudansvar. I de familjer
där pappan inte tagit ut någon föräldraledighet tar mamman huvudansvar i ungefär hälften av familjerna, och pappan tar huvudansvar i
ungefär 10 procent av familjerna. Planering av matinköp och
matlagning hänger nära samman och visar upp snarlika mönster.
Att städ och tvätt är mer ojämnt fördelade än matrelaterad
planering, även då föräldrarna delar på föräldraledigheten, kan ha
att göra med att förändringar sker olika snabbt inom olika
områden. Städ och tvätt kan ses som mer typiskt kvinnligt
dominerade områden än matlagning, och kanske är det svårare att
dela på planeringen av städ och tvätt. Matrelaterad planering måste
dessutom ske dagligen och kan vara uppe för direkt förhandling,
medan tvätt och städ ofta kan skjutas upp åtminstone någon dag.
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Planeringsansvar för matinköp i par där pappan tagit ut
varierande stor del av föräldraledigheten
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Planeringsansvar för matlagning i par där pappan tagit ut
varierande stor del av föräldraledigheten
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Vi har även undersökt uppdelningen av bilskötsel (i de fall en bil
finns), underhåll och reparationer i hemmet, samt hur par fördelar
ansvaret för gemensamma aktiviteter och ekonomi. Dessa områden
samvarierar inte lika starkt med hur föräldraledigheten fördelats
som de områden vi tagit upp i figurer. Det är inte heller något som
kan förväntas. Bilskötsel och reparationer är traditionellt dominerat
av ett manligt planeringsansvar, men inte lika ofta om föräldrarna
delat föräldraledigheten. Kvinnor tar något oftare huvudansvar för
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gemensamma aktiviteter och föräldrarna delar oftast på ekonomiskt
ansvar. För dessa ansvarsområden verkar det inte spela särskilt stor
roll hur föräldraledigheten fördelats.

4.6

Sammanfattande diskussion: Hur samvarierar
föräldraledighet och fortsatt obetalt arbete i
hemmet?

Vi har i detta kapitel kunnat konstatera att det finns ett samband
mellan hur föräldrar delar på föräldraledigheten och hur den
fortsatta fördelningen av omvårdnadsarbete och hushållsarbete ser
ut. Föräldrar som delat mer lika på föräldraledigheten delar också
oftare på planeringen av det obetalda arbetet i hemmet. Särskilt
gäller detta hur föräldrar delar på planeringsansvaret för barnens
aktiviteter och matlagning/städning. Det gäller dock mindre i andra
fall; t.ex. är ansvaret för barns kläder skevt fördelat även när
föräldraledigheten delas jämnt.
Resultaten från vår studie pekar, tillsammans med tidigare
forskning, mot att en mer jämställd föräldraledighet kan relateras
till uppdelningen av det obetalda arbetet i hemmet. Detta betyder
inte att delad föräldraledighet leder till delat obetalt arbete – det är
lika möjligt att de personer som även innan barnet delat på obetalt
arbete tycker det är viktigt att dela på föräldraledigheten. Vi kan
inte i våra analyser svara på om föräldrar som är mer jämställda i det
obetalda arbetet skulle ha varit det även om de inte tagit ut
föräldraledighet jämställt. Ökad jämställdhet i det obetalda arbetet
verkar dock inte utvecklas i en jämn och gradvis process och
kvinnor har kvar huvudansvaret för flera arbetsuppgifter. Vi
behöver fortsatta studier om vad i föräldraförsäkringen som kan
medverka till ett mer jämställt ansvar för det obetalda arbetet i
hemmet. Det är möjligt att en kort föräldraledighet spelar mindre
(eller ingen) roll och att en längre period hemma behövs för att
ändra på både mammans och pappans vilja och förmåga att dela på
olika typer av obetalt arbete. Fler studier behövs för att kunna bena
ut de komplexa orsakssambanden mellan jämställdhet i ledighetsuttag och fortsatt obetalt arbete.
Det är här också viktigt att påpeka att när pappan inte tagit ut
någon föräldraledighet alls delades ändå ansvaret för en del sysslor
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jämställt mellan mamman och pappan, särskilt de som är relaterade
till direkt barnkontakt, t.ex. hämtning och lämning på fritidsaktiviteter. Det finns sannolikt skäl till att dessa pappor inte tagit
föräldraledighet som inte är relaterade till bristande intresse för
barn (eller jämställdhet). En orsak kan vara ekonomiska restriktioner kopplade till arbetsmarknadssituation eller att pappan
studerar, och det bör understrykas att få föräldrar står inför helt
fria val gällande uppdelningen av föräldraledigheten. Dessutom kan
de pappor som inte tar ut föräldraledighet av olika anledningar ändå
spendera mycket tid hemma med barnet, t.ex. om de är studenter,
arbetslösa eller skiftarbetande.
I de fall föräldrarna delar jämnt på föräldraledigheten finns
också många kvinnor som fortsatt har huvudansvaret för det
obetalda arbetet. Återigen tyder detta resultat på att andra faktorer
än enbart hur föräldrar delar på föräldraledigheten är viktiga för hur
obetalt arbete senare fördelas. Kopplingen mellan föräldraledighetsuttag och fördelningen av det obetalda arbetet visar dock att
fortsatta familjepolitiska reformer kan vara en av flera vägar att
stärka jämställdheten. För vissa typer av obetalt arbete är det dock
lång väg kvar att gå, och föräldrapenningen ska inte ses som en
snabb mirakelkur för att lösa alla problem med bristande
jämställdhet i samhället.

105

5

Föräldraförsäkringen och
arbetsmarknaden

En grundprincip i den svenska välfärdsstaten är att alla i arbetsför
ålder som kan förvärvsarbeta också bör göra det. Denna
utgångspunkt, ofta kallad arbetslinjen, har under många decennier
genomsyrat inte bara det arbetsmarknadspolitiska området, utan
har som vi diskuterade i det första kapitlet kommit att bli en viktig
princip också inom familjepolitiken.6 Föräldraförsäkringen är
främst ett skydd mot tillfälligt inkomstbortfall under den period då
barnet har som mest omfattande omvårdnadsbehov och då kvinnor
och män behöver avstå från förvärvsarbete för att ta hand om
barnet i hemmet. Konstruktionen med skydd mot inkomstbortfall
vid frånvaro från arbetet liknar andra socialförsäkringar, t.ex.
sjukpenningen.
Föräldrapenningens huvudprincip är att både kvinnor och män
förvärvsarbetar innan de skaffar barn och är föräldralediga, och att
de därefter har rätt att återgå till sitt tidigare arbete efter
föräldraledigheten. Så ser det också ut för de flesta föräldrar i
Sverige. I många andra länder är utgångspunkten för familjepolitiken att stödja en traditionell arbetsfördelning av hushålls- och
förvärvsarbete, och kvinnor lämnar ofta arbetsmarknaden helt och
hållet eller under en längre period då de får barn. Skillnader i
familjepolitik bidrar till skillnader mellan länder avseende vilka
kvinnor med barn som befinner sig på arbetsmarknaden. Sverige
har vid en internationell jämförelse en hög grad av förvärvsarbete
6
Begreppet arbetslinjen har sedan åtminstone 1910-talet varit ett centralt begrepp i politiska
debatter och i utformandet av såväl samhällsekonomiska och arbetsmarknadspolitiska som
socialpolitiska reformer (Junestav 2007). Innebörden i begreppet har dock varierat och vi
använder det här i en allmän mening om att politiken ska stödja och uppmuntra deltagande i
förvärvsarbete.
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bland mammor utan högskoleutbildning (Evertsson m.fl. 2009,
Korpi, Ferrarini och Englund 2013). Det är främst dessa kvinnor
som i andra länder lämnar arbetsmarknaden eller gör längre avbrott
i förvärvsarbetet när de får barn.
Utformningen av föräldraförsäkringen och den övriga familjepolitiken kan påverka arbetsmarknadsdeltagandet på flera olika sätt.
Innan barnet är fött finns starka drivkrafter att kvalificera sig för
föräldrapenning eftersom ersättningens storlek beror på den
tidigare arbetsinkomsten. Detta leder till att en högre andel
förvärvsarbetar innan barnet föds än vad som annars skulle vara
fallet, antingen genom att fler förvärvsarbetar eller genom att
tidpunkten för barnets födelse senareläggs till dess att föräldern
kvalificerat sig för ersättning. Eftersom kvalifikationsreglerna även
innefattar ”överhoppningsbar” tid så att tidigare förvärvsinkomst
räknas för ytterligare födslar kan det innebära att kvinnor föder
barn tätare än vad som annars skulle vara fallet. Om den ena
föräldern (oftast mamman) använder huvuddelen av föräldraledigheten innebär detta att frånvaron från arbetet kan bli lång. Att
föräldrarnas inkomst är försäkrad när de uppbär föräldrapenning
kan också minska förvärvsarbetet genom längre ledighet eller mer
deltidsarbete senare. Föräldraförsäkringen kan å andra sidan leda
till ett mer stabilt deltagande i arbetskraften då föräldrarna är
garanterade att behålla sin anställning efter en ledighet i jämförelse
med att vara tvungna att sluta anställningen i samband med
barnafödandet.
Sammantaget kan föräldraförsäkringen därför medföra såväl
positiva som negativa effekter på arbetsmarknadsdeltagandet, och
den kan också påverka när i livet föräldrarna arbetar och när de
skaffar barn. Internationell forskning visar att betald föräldraledighet har stor betydelse för återgången till arbete bland kvinnor.
Det finns alltså skäl att förmoda att betald föräldraledighet ökar
kvinnors deltagande såväl före som efter barnafödandet. Men där
sådana rättigheter finns kan en förlängning av föräldraledigheten
eller en utökad rätt att vara ledig utan betalning få motsatt effekt
eftersom en lång föräldraledighet, eller deltidsarbete under en
period när barnen är små, innebär att föräldern är frånvarande från
arbetsmarknaden under en lång period (Datta Gupta m.fl. 2008).
Även inställningen hos arbetsgivaren och förväntat beteende hos
kvinnor och män kan ha betydelse för den fortsatta löneut-
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vecklingen. Inte minst i den kvinnodominerade offentliga sektorn
är det med generösa regler för föräldraledighet och möjlighet till
deltidsarbete förhållandevis lätt att kombinera föräldraskap med
deltagande i arbetskraften. Detta kan dock få långsiktiga konsekvenser med en sämre löneutveckling och i praktiken svårigheter
att återgå till ett heltidsarbete efter att småbarnsåren är över.
Men även om utgångspunkten för familjepolitiken är att både
kvinnor och män ska fortsätta att vara aktiva på arbetsmarknaden
efter barnafödandet visar tidigare forskning att det finns betydande
könsskillnader kopplade till föräldraskapet. Flera studier visar att
män ofta ökar sin förvärvsinkomst när de blir föräldrar, medan det
omvända gäller för kvinnor (Budig och England 2001). Främst
föräldraledighetens längd men även andra delar av familjepolitiken,
såsom tillgång till offentligt finansierad barnomsorg och skattesystemets utformning, påverkar det fortsatta arbetslivet för
kvinnor och män som får barn. Det förhållandevis flexibla systemet
i Sverige, där längden på föräldraledigheten varierar och där
föräldrar kan välja olika uppdelning av ledigheten mellan sig, kan
bidra till att öka skillnaderna inte bara mellan kvinnor och män,
utan också mellan föräldrar med olika socioekonomisk status.
Vi kommer i detta kapitel diskutera tidigare forskning om
föräldraledighetens betydelse för det fortsatta betalda arbetet och
utveckling av löneinkomsten7 för olika grupper av kvinnor och
män. Det bör nämnas att kvinnor inte bara tar ut längre föräldraledighet än män utan också oftare går ned i arbetstid under barnens
förskoleperiod. I studier av kvinnors löneutveckling är det därmed
svårt att skilja på vad som orsakas av lång föräldraledighet och vad
som följer av reducerad arbetstid eftersom det vanligtvis är data
över årslön (oberoende av arbetstid) som finns tillgängligt för
studier. Både lång ledighet och deltid är dock en effekt av att
7
Vi använder begreppet löneinkomst, trots att det också innefattar inkomst från aktivt
bedriven näringsverksamhet. Begreppet löneinkomst har i denna rapport sin grund i den
pensionsgrundande inkomsten (PGI). PGI består av inkomst från arbete som lön, inkomst
från aktivt bedriven näringsverksamhet (överskott) och skattepliktiga förmåner. Dessutom
ingår inkomster från socialförsäkringen som sjukpenning, föräldrapenning, inkomstrelaterad
sjuk- och aktivitetsersättning och arbetslöshetsersättning. I löneinkomsten är inkomster från
socialförsäkringarna borttagna, så att enbart inkomst från arbete finns kvar. Undantaget är
föräldralön, som betalas av arbetsgivaren utöver föräldrapenning från Försäkringskassan, och
sjuklön, som betalas av arbetsgivaren under de 14 första dagarnas sjukskrivning. Eftersom
båda dessa inkomster betalas av arbetsgivaren och de i data inte kan särskiljas från den lön
som betalas av arbetsgivaren ingår de i löneinkomsten.
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kvinnor oftare tar ett större ansvar för hushålls- och omvårdnadsarbetet och detta kapitel kan till stor del ses som en spegelbild av
föregående kapitel om ansvaret för och fördelningen av obetalt
arbete i hemmet.
Vi kommer också att presentera beskrivningar av utvecklingen
av löneinkomsten för kvinnor och män åren före och efter
barnafödandet. Som i föregående kapitel jämför vi situationen för
kvinnor och män som delat föräldrapenningen i olika grad med den
andra föräldern, och visar hur utvecklingen av löneinkomsten ser ut
för föräldrar med olika utbildningsnivå.

5.1

Föräldraledighet och löne- och karriärutveckling

Studier som undersöker kopplingen mellan föräldraledighet och
löne- och karriärutveckling visar att en längre föräldraledighet är
kopplad till en sämre löneutveckling och sämre chanser till
befordran (se t.ex. Evertsson 2014a, Evertsson och Duvander
2010). Det finns flera möjliga förklaringar till dessa resultat. Om
föräldern är borta länge kan hen förlora en del av sina yrkesmässiga
färdigheter, det som ibland går under beteckningen humankapital.
En lång ledighet kan också ha en så kallad signaleffekt, det vill säga
att arbetsgivaren tolkar en lång ledighet som att föräldern inte är
lika engagerad i yrkesarbetet som föräldrar som tar en kortare
ledighet. Denna effekt kan vara större för män som tar ut lång
föräldraledighet än för kvinnor, eftersom kvinnor i större
utsträckning än män tar och förväntas ta ut lång föräldraledighet
och män därför bryter mot normen när de tar ut lång
föräldraledighet. En ytterligare förklaring är så kallad statistisk
diskriminering. Om arbetsgivaren inte vet hur den enskilda
individen kommer att agera, men vet att kvinnor i genomsnitt är
borta från arbetet i högre utsträckning än män när de får barn, kan
detta innebära att arbetsgivaren hellre anställer eller befordrar en
man än en kvinna (i fertil ålder), eftersom det i normalfallet innebär
en kortare frånvaro från arbetet. Detta drabbar då alla kvinnor (och
gynnar män) och inte bara de som har eller skaffar barn. Det är
också möjligt att ambitionsnivån i relation till yrkeslivet förändras
av att få barn, åtminstone tillfälligt (Evertsson 2013). Effekten av
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dessa möjliga förklaringar varierar mellan föräldrar som arbetar i
olika yrken och i olika sektorer på arbetsmarknaden.
Vi vet från internationella jämförelser att längden på föräldraledigheten inte enbart spelar en viktig roll för hur den fördelas
mellan kvinnor och män, utan också kan kopplas till om, hur
snabbt och i vilken omfattning föräldern återvänder till arbetsmarknaden. En jämförelse mellan Sverige, Finland och Norge
under tiden då föräldraförsäkringen började byggas ut visar att de
mammor som hade rätt till föräldrapenning hade större benägenhet
att återvända till arbete. I jämförelse med Finland och Norge finns
större variation i tidpunkten när mammor återvänder till arbete i
Sverige, troligen på grund av att den svenska föräldrapenningen är
mer flexibel. Det har också visats att vårdnadsbidrag förlänger tiden
kvinnor stannar hemma (Rönsen och Sundström 2002). Studier
från Norge visar att möjligheten att stanna hemma under flera år
med en låg ersättning främst nyttjas av den grupp kvinnor som från
början har svagast arbetsmarknadsanknytning, vilket försvårar
deras återinträde på arbetsmarknaden efter ledigheten (Hardoy och
Schöne 2010). En förlängning av föräldraledigheten för kvinnor,
samt andra sätt som möjliggör ett långt förvärvsavbrott, kan
därmed ha negativa konsekvenser, främst för kvinnors inkomstutveckling, både på lång och kort sikt (Morgan och Zippel 2003).
Evertsson och Grunow (2012) finner t.ex. att ledighet över ett år är
relaterad till minskade chanser att bli befordrad för kvinnor i både
Sverige och Tyskland.
Utöver jämförande studier är reformutvärderingar ett vanligt
sätt att försöka fånga kausala samband mellan föräldraledighet och
utfall på arbetsmarknaden. I en österrikisk studie visas att kvinnors
benägenhet att återvända till arbete efter barnafödandet minskade
när kvinnors betalda ledighet förlängdes från ett till två år, medan
en senare reform som begränsade ledigheten till 18 månader istället
ökade kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och förvärvsinkomster
(Lalive och Zweimuller 2009). En kanadensisk studie visar att när
en kort mammaledighet infördes påverkades inte kvinnors
förvärvsarbete, medan en längre ledighet hade en sådan effekt
(Baker och Milligan 2008). En utvärdering av reformer i den tyska
föräldraförsäkringen visar att kvinnors förvärvsarbete påverkades
av reformerna; en förlängning av ledigheten förlängde kvinnors
avbrott, medan införandet av 12 månaders inkomstrelaterad ledig-
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het, dvs. en kortare men mer välbetald ledighet, istället ökade den
andel kvinnor som återgick i arbete efter att de hade fått barn
(Ziefle och Gangl 2014).
I Sverige tas det ofta för givet att både kvinnor och män återgår
till förvärvsarbete efter en period av föräldraledighet och flera
studier har undersökt hur längden på föräldraledigheten kan
kopplas till hur arbetslivet utvecklas efter att föräldern återgått i
arbete (se Evertsson 2014a för en mer detaljerad översikt).
Resultaten visar att inkomstutvecklingen är sämre för kvinnor och
män som tar längre ledighet i förhållande till dem som tar kortare
ledighet, men åtminstone i studier från 1970- till 1990-talet är
effekten större för män än för kvinnor. En anledning till detta kan
vara att arbetsgivare oftare tolkar mäns frånvaro som en signal för
lågt engagemang i arbetet medan nästan alla kvinnor är hemma en
relativt lång period vilket kan få till följd att arbetsgivare gör
mindre skillnad på variationen i dessa långa ledigheter.
Anledningen kan också vara att det finns skillnader mellan män
som är hemma länge och de som är hemma kortare tid, där de som
är hemma länge är mindre karriärorienterade. (Stafford och
Sundström 1996, Albrecht m.fl. 1999, Jansson m.fl. 2003,
Johansson 2010, Albrecht, Thoursie och Vroman 2015).
Ett annat intressant resultat är att kvinnan har en bättre
inkomstutveckling när mannen tar ut föräldraledighet (Johansson
2010). Vidare visar en reformutvärdering av första och andra
reserverade månaden att kvinnor med låg förvärvsinkomst hade en
något bättre inkomstutveckling efter den andra månadens
införande, vilket tolkades som att dessa kvinnor ökade sin arbetstid
(Inspektionen för socialförsäkringen 2013b). Karimi m.fl. (2012)
undersöker också de reserverade månaderna men finner inte någon
effekt, varken på pappors eller på mammors arbetsutbud under de
två första åren efter barnets födelse. Författarna förklarar
resultaten med att flexibiliteten i försäkringen gör det möjligt att
vara frånvarande med och utan betalning. De reserverade
månaderna kan då ha ökat mammans obetalda tid hemma (det vill
säga hon förvärvsarbetar inte, men tar heller inte föräldrapenning,
ofta genom att ”sprida på dagarna”), något som en analys av
mönster i föräldrapenninguttag också indikerar (Inspektionen för
socialförsäkringen 2013a). En studie av föräldrapenninguttag under
1990-talet och 2000-talet visar dock att effekten av mammans och

112

2015:5

Föräldraledighet och arbetsmarknaden

pappans frånvaro blivit mer lika över tid, något som är förväntat
eftersom pappors uttag ökat över tid och nästan alla pappor nu tar
föräldraledighet. Men eftersom mammor fortfarande tar mycket
längre ledighet än pappor blir effekterna på löneutvecklingen större
för mammor (Evertsson 2014a). Evertsson finner också att
högutbildade föräldrar som är föräldralediga under lång tid har en
sämre inkomstutveckling än högutbildade föräldrar som inte är
frånvarande lika länge vid barnets födelse, medan skillnaderna
mellan föräldrar med lägre utbildning som tar mycket och lite
föräldraledighet är mindre. Sammanfattningsvis visar tidigare
svenska studier att kvinnor och män som tar lång föräldraledighet
har sämre löneutveckling än de som tar kortare föräldraledighet.
Effekten för den enskilde mannen är större än för den enskilda
kvinnan, men eftersom det är betydligt fler kvinnor som tar lång
ledighet är effekten för gruppen kvinnor större än för gruppen
män. Resultaten visar också att det negativa sambandet mellan
längden på föräldraledigheten och den fortsatta inkomstutvecklingen är starkare för högutbildade än för lågutbildade och
att det därför är viktigt att inte bara analysera kvinnor och män,
utan kvinnor och män med olika utbildningsnivå, eller socioekonomisk status.
I den kommande analysen använder vi registerdata från
Försäkringskassan för föräldrar i Sverige som fick sitt första barn
2005. Urvalet består av individer som har befunnit sig i Sverige
under hela perioden 2003 till 2012 och haft en löneinkomst på
minst två prisbasbelopp (88 000 kronor år 2012) samt varit
sysselsatta i november de båda kalenderåren före barnets födelse.
Anledningen till detta urval är att vi vill studera dem som har en
fast förankring på arbetsmarknaden före barnets födelse. I
appendix II framgår ytterligare urvalskriterier. Vi gör i analysen av
återgång i arbete och löneinkomstutvecklingen ingen selektion av
den andra föräldern, som därmed inte behöver ha en lika fast
förankring i arbetslivet. I sita delen om könslöneinkomstgapet görs
samma selektion på båda föräldrarna. I kapitlet beskriver vi
kopplingen mellan föräldrapenninguttaget under de två första åren
i barnets liv och tre arbetsmarknadsutfall som ofta diskuteras i
samband med fördelningen av föräldrapenning och jämställdhet. Vi
kommer först att undersöka hur stor andel av föräldrarna som är i
arbete och hur deltagande i arbetsmarknaden kan kopplas till
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fördelningen av föräldrapenninguttaget mellan kvinnor och män.
Därefter undersöker vi utvecklingen av löneinkomsten för kvinnor
och män. Det första måttet är ett direkt mått på deltagande i
förvärvsarbete, medan det andra är ett mått både på deltagande i
arbete, arbetstid samt löneutveckling. I en sista beskrivning visar vi
hur könslöneinkomstgapet utvecklas för föräldrar i samband med
barnets födelse. Detta mått beskriver hur kvinnor och mäns
löneinkomster utvecklas i förhållande till varandra i par som får sitt
första barn. För att undersöka olika socioekonomiska grupper
analyserar vi föräldrar med olika utbildningsnivå separat. De mest
centrala resultaten redovisas i kapitlet och resten i appendix III.

5.2

Föräldrapenning och återgång i arbete

Figur 5.1 och 5.2 visar hur stor andel av kvinnor respektive män
som är i arbete, ett år efter, fyra år efter, och sju år efter att barnet
föds. Grupperingen utgår ifrån hur stor andel föräldrapenning
mannen använt. Som nämndes ovan är de som ingår i urvalet
etablerade på arbetsmarknaden innan barnet föds.
För kvinnor är det tydligt att återgången till arbete sker tidigare,
och att en större andel är i arbete ju mer jämnt föräldrarna delat på
föräldrapenningen. Kalenderåret efter barnets födelse arbetar cirka
en tredjedel av kvinnorna i den grupp där pappan inte använde
någon föräldrapenning alls under barnets två första år, medan
motsvarande siffra för kvinnor där pappan använt 40–60 procent av
föräldrapenningdagarna är drygt fyra av fem. Detta är väntat då
kvinnor med män som inte använt någon föräldrapenning under
barnets två första år i hög utsträckning är föräldralediga under
denna period. Men samma mönster finns kvar även senare, om än
inte lika tydligt. Fyra år efter första barnets födelse är 71 procent av
kvinnorna i gruppen där mannen inte använt någon föräldrapenning i arbete, mot 88 procent i gruppen som delat jämställt på
föräldrapenningen. Sju år efter barnets födelse är samma siffror
86 procent respektive 94 procent. De kvinnor där mannen använt
upp till 40 procent av föräldrapenningdagarna ligger någonstans
mellan dessa siffror. I de fall pappan använt den största andelen av
föräldrapenningdagarna är en stor andel kvinnor etablerade på
arbetsmarknaden kort efter barnets födelse, och andelen fortsätter
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vara relativt hög, men inte lika hög som för de kvinnor som delat
jämställt på föräldrapenningen.
När kvinnor delas upp efter utbildningsnivå, där de med högst
gymnasial utbildning bildar en grupp och de med eftergymnasial
utbildning en, är det tydligt att båda grupperna (med något
undantag) följer samma mönster (se appendix III). Ju mer jämställt
uttaget av föräldrapenning är, desto större andel av kvinnorna
förvärvsarbetar, men andelen i arbete är hela tiden högre för
kvinnor med eftergymnasial utbildning i förhållande till kvinnor
som har högst gymnasial utbildning. Året efter barnets födelse
arbetade i genomsnitt 40 procent av kvinnorna med högst
gymnasial utbildning, mot 64 procent av kvinnorna med eftergymnasial utbildning. Fyra år efter barnets födelse arbetade 71
respektive 83 procent, och sju år efter barnets födelse 86 respektive
94 procent.
Det kan finnas flera orsaker till resultaten. En kan vara att
kvinnor med eftergymnasial utbildning är mer inriktade mot
förvärvsarbete än kvinnor med högst gymnasial utbildning. En
annan möjlig förklaring är att arbetsmarknaden är bättre för dem
med högre utbildning.
Som framgår av figur 5.2 är skillnaderna mellan män med olika
användning av föräldrapenning mindre än för kvinnor. I princip alla
män fortsätter att förvärvsarbeta efter barnets födelse. Undantagen
är i de fall pappan inte använt någon föräldrapenning under barnets
två första år, eller där han använt en majoritet av dagarna. I dessa
båda fall är andelen i arbete något lägre än för de övriga, men även i
dessa grupper är de allra flesta i arbete. På liknande sätt som för
kvinnor finns skillnader mellan män med olika utbildningsnivåer,
men skillnaderna är mindre (se appendix III).
Sammanfattningsvis kan sägas att andelen kvinnor i arbete
sjunker mer än för män efter föräldraledigheten, men ju mer
jämställt ledighetsuttaget är, desto större andel av kvinnorna är i
arbete, medan skillnaderna för männen är relativt små. Bland både
kvinnor och män är det tydligt att andelen i arbete är lägre bland
dem med högst gymnasial utbildning, medan de med eftergymnasial utbildning i högre utsträckning fortsätter vara etablerade
på arbetsmarknaden.
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Andel kvinnor i arbete (löneinkomst över 2 pbb) ett, fyra och sju
år efter barnets födelseår utifrån mannens uttag av
föräldrapenning
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Andel män i arbete (löneinkomst över 2 pbb) ett, fyra och sju år
efter barnets födelseår utifrån mannens uttag av föräldrapenning
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Jämställdhet i föräldrapenning och utveckling av
löneinkomsten

Sambandet mellan fördelningen av föräldraledigheten och utvecklingen av inkomsten har analyserats i flera studier, främst eftersom
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det är en central del i diskussionen om jämställdhet. Vi presenterar
här en beskrivning som tar sin utgångspunkt i föräldrarnas
fördelning av föräldrapenning och deras fortsatta löneinkomster.
Vi är främst intresserade av hur fördelningen av föräldrapenningdagarna är kopplad till utvecklingen av löneinkomsten och om det
finns skillnader mellan kvinnor och män samt mellan föräldrar med
olika utbildningsnivå.
Figur 5.3 visar löneinkomster före skatt för kvinnor och män två
år före (-2, -1) barnets födelseår (0) och under barnets sju första
levnadsår. Vi avgränsar även här analysen till de med en mer
stadigvarande koppling till arbetsmarknaden de båda kalenderåren
före barnets födelse. Figuren visar att året innan barnet föds är
kvinnors löneinkomst i genomsnitt 283 000 kronor och männens
345 000 kronor. När barnet föds sjunker kvinnans löneinkomst då
hon tar ut det mesta av föräldraledigheten under barnets första
levnadsår. Under motsvarande tid syns för männen endast en
krusning i den uppåtgående lönekurvan, då utvecklingen av
löneinkomsten stannar av under året efter barnets födelse. Sju år
efter barnets födelse är kvinnors löneinkomster i genomsnitt
287 000 kronor, medan mäns löneinkomster är cirka 424 000
kronor. Medan kvinnors löneinkomst först sjunker för att sju år
efter barnets födelse vara på samma nivå som innan barnet föds har
mäns löneinkomst i genomsnitt ökat med nära 80 000 kronor, eller
23 procent. Resultaten liknar de som återfinns i Angelov m.fl.
(2013) .
En skillnad mellan kvinnor och män är att kvinnans ledighet är
koncentrerad till den tidiga perioden efter barnafödandet medan
mannen oftast tar ut ledigheten lite senare. Det är i figurerna inte
lika uppenbart när i tiden hans ledighet kommer. Föräldraförsäkringens utformning, uttaget av ledighet, och kvinnors större
ansvar för barnen spelar sannolikt en viktig roll för de visade
könsskillnaderna. Men även faktorer på arbetsmarknaden, vad som
förväntas av nyblivna mammor och pappor, deltidsarbete, samt
generell lönenivå och löneutveckling i kvinnligt och manligt
dominerade sektorer spelar troligen en viktig roll för skillnaderna
mellan könen.
Vi har i figur 5.3 inte tagit hänsyn till andra faktorer som skiljer
mellan kvinnor och män, t.ex. vilka branscher de arbetar i, vilken
utbildning de har eller skillnader i arbetstid. Utvecklingen kan
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också dölja en viktig variation mellan olika föräldrar, och vi visar i
figur 5.4–5.9 mer detaljerade beskrivningar som visar skillnader
mellan föräldrar med olika fördelning av föräldrapenning, och
mellan föräldrar med olika utbildningsnivåer.
Figur 5.3

Utveckling av löneinkomsten för kvinnor och män runt första
barnets födelse
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Figur 5.4 och 5.5 visar på samma sätt som figur 5.3 utvecklingen av
löneinkomsten för kvinnor och män före och efter att första barnet
föds, men nu för fem olika grupper där fördelningen av
föräldrapenningen skiljer sig åt. Dessa grupper är olika stora;
framför allt innehåller gruppen där pappan tar ut mer än 60 procent
av föräldrapenningen relativt få individer. Detta gör att vi bör vara
försiktiga i tolkningarna av resultaten för denna grupp.
Helhetsbilden när vi jämför föräldrar med olika föräldrapenninguppdelning är att utvecklingen av löneinkomsten är bättre
för kvinnor ju mer jämställt uttaget av föräldrapenning är. För män
är utvecklingen inte lika tydlig, men det finns en tendens till att
löneinkomsten inte ökar lika mycket då han tar en större del av
föräldrapenningdagarna.8
I figur 5.8 och 5.9 framgår det att både bland män med högst
gymnasial utbildning och med eftergymnasial utbildning är det de
8
En del av resultatet för kvinnorna beror på att fler återgår till arbete när föräldrarna delar
föräldrapenningen mer jämställt. Men samma mönster finns kvar även när vi bara studerar
utvecklingen av löneinkomsten för de kvinnor som är i arbete varje givet år.
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män som tagit ingen eller mycket lite föräldrapenning som har den
mest positiva utvecklingen av löneinkomsten. Eftersom lönenivåerna är olika för dessa utbildningsgrupper och uttaget även ser
olika ut, så är detta mindre tydligt i figuren för alla män (figur 5.5).
Kombinationen av att det är fler män med högst gymnasial
utbildning som tar lite föräldrapenning, och fler män med eftergymnasial utbildning som tar mycket, gör att genomsnittligt skiljer
sig inte utvecklingen av löneinkomsten särskilt mycket för män
med olika uttag, utan skillnaderna blir tydliga först när männen
delas upp efter utbildningsnivå.
Det finns också skillnader mellan grupperna innan barnet är
fött. Kvinnors löneinkomster är före barnets födsel i genomsnitt
lägre i de grupper där mannen inte använder någon föräldrapenning
alls eller tar ut en liten del av föräldrapenningdagarna. Samma
mönster finns för män, men precis som för löneutvecklingen är
mönstret inte lika tydligt som för kvinnor. Nivåerna på löneinkomsten varierar däremot avsevärt med mäns utbildningsnivå.
Skillnaderna i löneinkomstutveckling mellan par där pappan
tagit ut mycket och lite är också större för kvinnor med olika
utbildningsnivå (se figur 5.6 och 5.7), men här syns skillnaderna
tydligt även i figuren för alla kvinnor. De likartade mönster som vi
finner för kvinnor med olika utbildningsnivå ska inte tolkas som
att det inte finns socioekonomiska skillnader. Den mest uppenbara
skillnaden ligger i nivån på löneinkomsten, men det är också så att
fördelningen av föräldrapenningdagarna mellan kvinnor och män
varierar med deras utbildningsnivå.
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Utveckling av löneinkomst för kvinnor runt första barnets födelse
uppdelat efter hur stor andel av föräldrapenningen pappan
använt
a) Mannen lågt uttag
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b) Mannen medelhögt till högt uttag
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Figur 5.5
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Utveckling av löneinkomst för män runt första barnets födelse
uppdelat efter hur stor andel av föräldrapenningen pappan
använt
a) Mannen lågt uttag
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b) Mannen medelhögt till högt uttag
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Utveckling av löneinkomst för kvinnor runt första barnets födelse
uppdelat efter hur stor andel av föräldrapenningen pappan
använt. Kvinnor med högst gymnasial utbildning.

a) Lågt uttag

b) Medelhögt till högt uttag
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Figur 5.7
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b) Medelhögt till högt uttag
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Figur 5.8
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Utveckling av löneinkomst för män runt första barnets födelse
uppdelat efter hur stor andel av föräldrapenningen pappan
använt. Män med högst gymnasial utbildning.

a) Lågt uttag

b) Medelhögt till högt uttag
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Utveckling av löneinkomst för kvinnor runt första barnets födelse
uppdelat efter hur stor andel av föräldrapenningen pappan
använt. Kvinnor med eftergymnasial utbildning.

a) Lågt uttag
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Figur 5.9

Utveckling av löneinkomst för män runt första barnets födelse
uppdelat efter hur stor andel av föräldrapenningen pappan
använt. Män med eftergymnasial utbildning

a) Lågt uttag

b) Medelhögt till högt uttag
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Figur 5.10 visar andelen kvinnor och män i par där mannen tagit ut
olika andelar av föräldrapenningen. Det framgår att det finns
tydliga socioekonomiska skillnader i hur föräldrar med olika
utbildningsnivå använder föräldrapenningen. Kvinnor med eftergymnasial utbildning delar oftare mer jämställt på föräldrapenningen än kvinnor med högst gymnasial utbildning. Bland
kvinnor med eftergymnasial utbildning får ungefär en tredjedel
barn med en man som använder mellan 1 och 20 procent av ledigheten, medan fler än hälften av kvinnorna med högst gymnasial
utbildning har denna fördelning av föräldrapenning. Bland kvinnor
med högst gymnasial utbildning får 20 procent barn med en man
som tar 20 till 40 procent av föräldrapenningdagarna, medan denna
andel är 34 procent bland kvinnor med eftergymnasial utbildning.
Även om det finns tydliga socioekonomiska skillnader i
föräldrapenninguttag är det ett faktum att det också bland de med
eftergymnasial utbildning är knappt en av fem som kan betraktas
ha ett jämställt uttag (i intervallet 40 till 60 procent). Bland dem
med högst gymnasial utbildning är det bara en av 20 som har ett
jämställt föräldrapenninguttag.
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Figur 5.10
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Fördelning av föräldrapenningdagar i par där kvinnan har högst
gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning*
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5.4

Könslöneinkomstgap

I denna del undersöker vi könslöneinkomstgapet,9 mätt som
kvinnors löneinkomst i förhållande till mäns. Urvalet i denna del är
mer restriktivt än i tidigare analyser i detta kapitel, eftersom båda
föräldrarna ska ha varit etablerade på arbetsmarknaden innan barnet
är fött. Orsaken till detta är att vi främst är intresserade av
utvecklingen när båda föräldrarna är kvalificerade för inkomstrelaterad föräldrapenning.
I figur 5.11 redovisas kvinnors löneinkomst i förhållande till
mäns bland föräldrar som fick sitt första barn år 2005, men där
fördelningen av föräldrapenningen mellan föräldrarna varierar. Som
figuren visar finns det redan innan barnet föds skillnader i kvinnans
relativa löneinkomst. I grupperna där mannen inte använder någon
föräldrapenning eller 1–20 procent av föräldrapenningdagarna är
kvinnans löneinkomst 75–80 procent av mannens, året innan barnet
föds. I gruppen där mannen använder 20–40 procent av föräldra9
Ett vanligare begrepp är könslönegap, men detta brukar betyda skillnad i lön per tidsenhet
mellan kvinnor och män. Eftersom vi i denna rapport använder löneinkomst per kalenderår,
utan möjlighet att mäta arbetstid, använder vi istället begreppet könslöneinkomstgap.
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penningdagarna är kvinnans löneinkomst 80–85 procent av
mannens, och i grupperna där mannen använder 40–60 procent och
över 60 procent av föräldrapenningdagarna är kvinnans löneinkomst i genomsnitt 85–90 procent av mannens. Kvinnors löneinkomster är alltså lägre än männens inkomster innan barnet föds i
alla grupper, men hur mycket lägre varierar.
Året då barnet föds sjunker kvinnornas löneinkomster i
förhållande till männens i alla grupper, och för de grupper där
mannen använder ingen eller lite föräldrapenning fortsätter
kvinnornas relativa löneinkomster att minska även året efter
barnets födelse, medan det motsatta gäller för föräldrar som delar
mer jämnt på föräldrapenningdagarna. Därefter ökar kvinnornas
löneinkomster relativt männens, med undantag för tredje året efter
barnets födelse, då många får ett andra barn och främst kvinnor
åter är föräldralediga. Därefter ökar kvinnors löneinkomster som
andel av mäns, men den relativa löneinkomsten är inte uppe i
samma nivå som innan barnet föddes i någon av grupperna. Efter
sju år är kvinnors löneinkomst 55–60 procent av mäns i de grupper
där mannen använt lite eller ingen föräldrapenning, runt 70 procent
i gruppen där mannen använt 20–40 procent av dagarna och 80–85 i
gruppen där mannen använt relativt stor andel av föräldrapenningdagarna.
Figur 5.11

Kvinnors löneinkomst i procent av mäns runt första barnets
födelse
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När kvinnor och män delas upp efter utbildningsnivå återkommer
samma mönster som i figur 5.11 för samtliga grupper. Det är bland
par där mannens andel av uttaget ligger mellan 40 och 60 procent av
föräldrapenningdagarna som kvinnor har högst relativ löneinkomst. Det finns dock några skillnader. Kvinnornas relativa löneinkomster är högre då deras utbildningsnivå är högre än männens
och lägre då deras utbildningsnivå är lägre än männens.
Skillnaderna mellan grupper där föräldrarna delat föräldrapenningen olika är störst i de fall mamman har högre utbildningsnivå
än pappan (se figur 5.12).
Figur 5.12

Kvinnors löneinkomst i procent av männens runt första barnets
födelse

a. Kvinnan och mannen högst gymnasial utbildning*
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b. Kvinnan högst gymnasial utbildning, mannen eftergymnasial utbildning*
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c. Kvinnan eftergymnasial utbildning, mannen högst gymnasial utbildning*
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d. Kvinnan och mannen eftergymnasial utbildning
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*Antalet i gruppen Andel 60-100% är för få för att redovisas.

Med ett undantag är kvinnornas löneinkomst i förhållande till
mannen lägre sju år efter första barnets födelse än den var innan
barnet föddes.10 Även här är det viktigt att komma ihåg att det
finns stora skillnader i hur stora de olika grupperna är. Andelen
som delar föräldrapenningen mer jämställt är högst då kvinnan har
en eftergymnasial utbildning.
De beskrivningar som finns i detta avsnitt bekräftar resultat från
tidigare forskning om att ett mer jämställt föräldrapenninguttag är
kopplat till en bättre inkomstutveckling för kvinnor, men också en
tendens till sämre inkomstutveckling för männen. Det är också
10
Undantaget är de par där kvinnan har högre utbildning än mannen och föräldrapenningdagarna har delats mellan 40 och 60 procent dem emellan (se figur 5.12c).
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tydligt att i de fall där pappor tar ut minst föräldrapenning har
kvinnor de lägsta och män de högsta löneinkomsterna. Dessa
övergripande resultat kan ha flera orsaker. Det är möjligt att de
med högre löneinkomst och utbildning oftare har mer jämställda
attityder innan barnet föds och sedan följaktligen delar föräldrapenningen mer jämställt. Det är också möjligt att kvinnor med
eftergymnasial utbildning är mer arbetslivsinriktade och att de
också har en bättre arbetsmarknad, med bland annat större chans
till en god löneutveckling, än kvinnor med högst gymnasial
utbildning. Om möjligheten till en god löneutveckling är sämre
finns det färre skäl att dela föräldrapenningen jämställt för kvinnor
med högst gymnasial utbildning. För hushåll med högre inkomster
och utbildning kan inkomstförlusterna också bli mindre påtagliga
om föräldrarna delar på ledigheten, eftersom dessa hushåll redan
från början har större ekonomiska marginaler. Vi kan inte inom
ramen för denna rapport bena ut dessa möjliga förklaringar, men vi
kan visa att relationen mellan fördelningen av föräldrapenning och
utvecklingen av löneinkomsten uppvisar liknande mönster för
kvinnor och män med olika socioekonomisk status.

5.5

Sammanfattande diskussion: Kan utvecklingen
av löneinkomsten kopplas till hur kvinnor och
män delar på föräldraledigheten?

Tidigare svensk och internationell forskning visar en koppling
mellan föräldraledigheten och föräldrarnas fortsatta arbete,
inkomst och karriär. I många länder är det endast kvinnor som
använder (eller får använda) betald ledighet efter barnafödandet,
vilket påverkar andelen i arbete och inkomster för såväl kvinnor
(negativt) som män (positivt). Men även i Sverige använder
mammor i regel merparten av föräldrapenningdagarna, vilket
innebär att vi kan förvänta oss liknande mönster i Sverige som i
andra länder av att få barn på kvinnors löneinkomster.
Vi har här använt registerdata från Försäkringskassan för att
undersöka hur fördelningen av föräldrapenningdagarna är kopplade
till kvinnors och mäns arbete och utveckling av löneinkomst.
Tidsspannet som studeras är från två år före barnets födelse tills det
år då barnet fyller sju. Vi finner ett samband mellan fördelningen av
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föräldrapenningen, fortsatt förvärvsarbete, löneinkomst och hur
jämställda löneinkomsterna är mellan föräldrarna. Ett jämställt
uttag samvarierar med en högre andel i arbete och högre löneinkomst för kvinnor. För män är sambanden inte lika tydliga men det
finns en tendens till en något sämre utveckling av löneinkomsten
för män ju större andel av föräldrapenningen de använder. Ett
jämställt uttag samvarierar också med mer jämställda löneinkomster för kvinnor och män. Men också för den mest jämställda
gruppen (den där föräldrarna tar ut mellan 40 och 60 procent av
ledigheten vardera) kvarstår betydande skillnader mellan kvinnors
och mäns löneinkomst sju år efter barnafödandet.
Vi har också undersökt skillnader mellan föräldrar med högst
gymnasial utbildning och föräldrar med eftergymnasial utbildning.
Intressant är att det i båda grupperna finns ett liknande mönster; ju
mer jämnt föräldrapenningen är fördelad desto mer jämställd är
löneutvecklingen. Den största skillnaden är att nivåerna på löneinkomsterna för kvinnor med olika utbildningsnivå är så olika, och
att kvinnor med högst gymnasial utbildning inte ökar löneinkomsten under barnens förskoletid. Gruppen kvinnor med högst
gymnasial utbildning vars män inte använder någon eller mycket
lite föräldrapenning kan jämföras med gruppen som i andra länder
står utanför arbetsmarknaden; sju år efter första barnet tjänar dessa
kvinnor i genomsnitt endast cirka 200 000 kronor om året. En
annan viktig skillnad är att en mycket högre andel av föräldrar med
eftergymnasial utbildning tar ut föräldrapenning jämställt än av
dem som har högst gymnasial utbildning.
En slutsats är att mäns löneinkomster inte ökar lika snabbt när
de använder en större andel av föräldrapenningdagarna. De män
som sju år efter barnet födelse har högst löneinkomst är de som
inte alls tagit någon föräldrapenning. Bland män med eftergymnasial utbildning är det denna grupp som också från början har
högst löneinkomst. Det kan vara så att dessa par i högre
utsträckning är specialiserade och har en mer traditionell arbetsuppdelning. En anledning till detta kan vara att normen för män i
karriärorienterade yrken är att bara vara föräldraledig under
begränsade perioder och att det är svårt att bryta denna norm.
Deras preferenser kan också se annorlunda ut. Eftersom deras
löneinkomster ökar mest är det troligt att de även efter barnets
födelse tar mindre omvårdnadsansvar, vilket också framgick av
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analysen i förra kapitlet. Gruppen män som inte tar föräldrapenning är heterogen och inkluderar både de män som tjänar mest
och de som tjänar minst. Det vore av stort intresse att undersöka
hur dessa män resonerar kring sitt ansvar för barnen och kring hur
de bryter den gängse normen om att pappor ska ta del av
föräldraledigheten.
Den viktigaste slutsatsen från resultaten i detta kapitel är att
ökad jämställdhet i föräldrapenninguttag är kopplat till en mer
jämställd utveckling av löneinkomsterna, särskilt för kvinnor med
eftergymnasial utbildning. Kvinnor med högst gymnasial utbildning har också en mer jämställd utveckling av löneinkomsterna i de
fall föräldrarna delar på föräldrapenningdagarna, men skillnaden är
mindre och andelen som har ett sådant uttag är mycket lägre. Om
ambitionen är att möjliggöra jämställdhet för alla grupper i
samhället är dessa skillnader oroande. Bidragande faktorer kan vara
att de med lägre utbildning oftare arbetar i otrygga anställningsformer eller i mer könssegregerade sektorer av arbetsmarknaden
där ett ”atypiskt” föräldraledighetsuttag är svårare. Det kan vara
mer accepterat för kvinnor i sådana arbetsmarknadssektorer att
vara frånvarande än för män. Även här kan preferenserna förstås se
olika ut. Löneskillnader inom hushållet kan dessutom påverka
beslut som rör föräldrapenningen då de med högst gymnasial
utbildning har snävare ekonomiska marginaler. Resultaten kan
också ha konsekvenser för vilken familjepolitik som bör föras om
målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
skyldigheter i förvärvsarbetet och i omvårdnaden av barn. Eftersom
det i högre utsträckning är bland föräldrar med högst gymnasial
utbildning som kvinnan använder den största delen av
föräldrapenningen är det viktigt med politik som tar sikte på dessa
föräldrars förhållanden i arbetslivet.
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6

Föräldraförsäkringen och
familjedynamik

Det finns idag i Sverige inga uttalade demografiska målsättningar
med familjepolitiken. Snarare handlar familjepolitikens inriktning
om att människor ska kunna skaffa så många barn de själva önskar
samt att alla typer av familjer som kvinnor och män väljer att leva i
ska ha rimliga ekonomiska villkor. I flera andra länder har
familjepolitiken mer direkt kopplats till pronatalistiska mål, det vill
säga mål om att öka barnafödandet. De pronatalistiska målen är
ofta en åtgärd som sätts in när barnafödandet sjunkit till historiskt
låga nivåer. Som vi diskuterat i kapitel 2 har det även i Sverige tidvis
funnits idéer om att familjepolitiken ska underlätta barnafödandet,
särskilt på 1930-talet men även på 1990-talet.
Ibland hävdas det att i samhällen med hög välfärd har medborgarna möjlighet att skaffa det antal barn de vill ha. Sverige och
de andra nordiska länderna används ofta som exempel på välfärdsstater med relativt högt barnafödande. Familjepolitik kan i
detta perspektiv tänkas möjliggöra familjebildning. Ett annat
perspektiv är att familjepolitiken uppmuntrar olika mönster av
familjebildning, eller påverkar medborgarna att t.ex. skaffa ”rätt”
antal barn. Familjepolitiken kan också tänkas möjliggöra
familjeupplösning och på 1970- och 1980-talen fick Sverige kritik,
ofta från amerikanskt håll, för att föra en politik som underminerade familjens betydelse (se Popenoe 1988). Denna kritik
bygger på antagandet att familjeupplösning är negativt, ofta utifrån
idén att familjen får mindre betydelse, och att relationerna både
mellan barn och vuxna och mellan kvinnor och män blir hotade.
Detta är ett inte ovanligt antagande, och det finns stort intresse för
forskning och argument som visar vilken politik som kan leda till
färre familjeupplösningar. Idag är ett vanligt argument att jäm-
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ställdhet leder till stabila relationer och att pappors föräldraledighet
därmed kan vara viktigt (Goldscheider, Bernhardt och Lappegård
2015). Möjligheten till separation kan också ses som viktig i
meningen att det är möjligt att lämna en otillfredsställande relation.
Familjepolitiken kan bidra till att en separation inte behöver
medföra en svår ekonomisk situation, framför allt för mödrar och
barn. Om föräldraförsäkringen bidrar till att separationerna ökar
eller minskar är det en oavsedd konsekvens som inte direkt är
kopplad till målet för politiken.
Analyser av hur jämställdhet relaterar till familjedynamik, t.ex.
barnafödande och separationer, har en lång samhällsvetenskaplig
tradition men det är främst inom den demografiska forskningen
som sambandet har utforskats empiriskt. Inom demografin menas
att vi nu lever i perioden efter den andra stora demografiska
transitionen, en period av historiskt sett relativt lågt barnafödande
och stora variationer i familjeformer och parrelationer. Denna
period karaktäriseras av att sekularisering och individuella normer
gjort individer mer oberoende – såväl ekonomiskt som på andra
sätt. Det har både blivit viktigare och ekonomiskt möjligt att leva i
ett eget hushåll, oberoende av sin ursprungsfamilj utan att bilda en
ny egen familj. Denna samhällsförändring har medfört senare
familjebildning och färre äktenskap, samt fler familjeupplösningar
och färre barn (Lesthaeghe 2010). Ibland uttrycks detta som att
individer, både kvinnor och män, prioriterar sig själva framför
familjen. Denna individualiseringsprocess kopplas också ofta till
sekularisering och mindre auktoritetsbundenhet.
Den viktigaste dimensionen av oberoende är den ekonomiska,
där familjen tidigare spelade en större roll för ekonomisk trygghet.
Särskilt kvinnans roll har förändrats mot ökad ekonomisk självständighet och kvinnor finns i större utsträckning inom områden i
arbetslivet som männen tidigare dominerade. Mannens deltagande i
det obetalda arbetet i hemmet har, som vi tidigare diskuterade, gått
långsammare och just denna skillnad mellan jämställdhet i den
offentliga sfären och den privata sfären ses som en bidragande
orsak till ett lågt barnafödande (McDonald 2006, Goldsheider m.fl.
2015). Detta har också ibland kallats den ”avstannade revolutionen” då flera samhällen under en tid har suttit fast i en situation
med ojämställdhet. Kvinnor har varit tvungna att välja mellan barn
och förvärvsarbete då kombinationen har varit svår att klara av. I
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andra länder, bland annat Sverige, har familjepolitiken bidragit till
att kvinnor inte behöver välja mellan barn och förvärvsarbete.
Familjepolitiken kan också underbygga kvinnors (och föräldrars i
allmänhet) oberoende genom transfereringar och behovsprövade
stöd i svåra situationer. Men även i Sverige dröjer sig betydande
könsskillnader kvar i betalt och obetalt arbete. Det har hävdats att
ökad jämställdhet är lösningen och att det som fattas är att män
måste ta ett större ansvar för det obetalda arbetet, i samma
utsträckning som kvinnor har ökat sitt ansvar för det betalda
arbetet (Goldscheider m.fl 2015, Olah och Bernhardt 2008,
Chesnais 1996). I detta sammanhang kan familjepolitiken uppmuntra olika beteendemönster. En reserverad del till vardera
föräldern i föräldraförsäkringen är t.ex. ett sätt att uppmuntra
pappors ansvar för barnen. Jämställdhet kan då möjliggöra fler barn
och att vi kommer närmare slutpunkten i det som ibland har kallats
”gender revolution” (Goldscheider m.fl. 2015).
Huvudfrågan i detta kapitel handlar om kopplingen mellan
familjepolitik och familjedynamik. Vi kommer att beskriva hur ett
mer jämställt uttag av föräldrapenningen samvarierar med fortsatt
barnafödande och separationer i Sverige. Kopplingen mellan
familjepolitik och sådana demografiska utfall är inte särskilt väl
utforskade trots att det är ett område som ofta diskuteras i
demografiska sammanhang (se t.ex. McDonald 2006). Vi kommer
utgå ifrån svensk och internationell forskning om kopplingen
mellan familjepolitik och familjedynamik, med specifikt fokus på
föräldraförsäkringens roll. Detta görs separat för barnafödande och
separationer.

6.1

Föräldraledighet och barnafödande

Ett stort antal studier visar att det finns ett samband mellan en
generös familjepolitik som stödjer jämställdhet och ett relativt högt
barnafödande (Gauthier 2007, Olah och Bernhardt 2008, Ferrarini
och Duvander 2010, Thevenon 2011). Även studier som
undersöker kvinnors och mäns intentioner att skaffa barn visar att
en generös familjepolitik är kopplad till mer omfattande önskemål
om att skaffa flera barn. Det finns dock skillnader mellan önskemål
om ett första och ett andra barn där både en traditionell och en
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jämställd familjepolitik är kopplad till önskemål om ett första barn,
men endast en jämställd politik leder till ökade intentioner att
skaffa ett andra barn (Billingsley och Ferrarini 2014). En jämförande studie av 33 länder mellan 1995 och 2010 visar att en
familjepolitik som stödjer jämställdhet kan kopplas till ett högre
summerat fruktsamhetstal (Wesolowski 2015).
Sambandet mellan en jämställd familjepolitik och ett relativt
högt barnafödande kan bero på både kvinnans och mannens
situation. Eftersom de flesta samhällen utvecklats från en situation
där kvinnor tog det största ansvaret för barn, är det grundläggande
för jämställdheten att kvinnor får möjlighet att kombinera arbete
och barn. I Sverige är det väl belagt att kvinnor som har högre
inkomst också har ett högre barnafödande. Detta resultat
återkommer i flera studier sedan 1980-talet (Hoem 2000,
Riksförsäkringsverket 2001, 2003a, Silva 2014, se översikt i
Inspektionen för socialförsäkringen 2015). Det visar sig gälla även
för män, men forskningen är inte samstämmig om huruvida
sambandet är starkare för kvinnor eller män (Thalberg 2015,
Ohlsson-Wijk 2015). Det positiva sambandet mellan inkomst och
barnafödande gäller särskilt första barnet men även det andra.
Gällande tredje barnet verkar det finnas ett u-format mönster där
de som har högst och lägst inkomst har högre benägenhet för ett
tredje barn (Corman 2001).
Det positiva sambandet mellan inkomst och barnafödande
förklaras ofta med föräldrapenningens konstruktion, där
ersättningen bygger på förälderns tidigare inkomst. Detta skulle
också vara förklaringen till att mönstret är starkare för kvinnor
eftersom de är mer styrda av barnets ankomst när de börjar
använda föräldraledighet och dessutom tar den största delen av
ledigheten. Det finns också studier som visar att de som har en
svagare anknytning till arbetsmarknaden, som studenter och
visstidsanställda, har ett lägre barnafödande (Thalberg 2013,
Lundström och Andersson 2012). Det är alltså vanligt att vänta
med barn tills den egna ekonomiska situationen är relativt
välordnad. Detta mönster följs av både svenskfödda och utrikes
födda föräldrar (Andersson och Scott 2007). Angående arbetslösas
benägenhet att skaffa barn finns det en skillnad mellan dem som
haft arbete och har en tidigare inkomst att bygga föräldrapenningen
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på, och dem som skulle få en låg ersättning på grundnivå under
föräldraledigheten (Riksförsäkringsverket 2001).
Som vi diskuterade i kapitel 4 kan familjepolitiken också påverka
jämställdheten i hemmet, främst hur mycket män deltar i det
obetalda arbetet. Det finns i Sverige uttalade mål om att öka
jämställdheten i det obetalda arbetet, t.ex. genom de reserverade
månaderna i föräldraförsäkringen. Varför skulle då pappans
föräldraledighet och obetalda arbete leda till fler barn? Bakom det
förväntade sambandet mellan pappors föräldraledighet och fortsatt
barnafödande finns ett flertal mekanismer. Det vanligast framförda
argumentet är att om pappan tar del i barnomsorgen frigörs tid för
kvinnor, vilket kan göra kvinnor mer benägna att skaffa ytterligare
ett barn. Denna tid kan ägnas åt arbetslivet, fler barn eller både och.
Vidare kan pappans föräldraledighet signalera att han ser familjen
som viktig och att han därmed kommer vara mer delaktig i
omvårdnaden också om framtida barn. Pappors föräldraledighet
kan också signalera ett allmänt intresse för barn. En direkt effekt
kan vara att föräldraledigheten ökar pappans intresse för barn,
vilket kan leda till önskan om fler barn. Han får dessutom insyn i
det obetalda arbetets omfattning och förståelse för dessa uppgifter,
vilket kan leda till en fortsatt jämn fördelning av hemarbetet. Det, i
sin tur, gör utrymmet för fler barn större för både kvinnan och
mannen (Duvander och Andersson 2006).
Det är dock rimligt att förhålla sig något kritiskt till dessa
förväntade samband. Det är t.ex. möjligt att kvinnan använder sin
frigjorda tid främst till mer förvärvsarbete och inte vill skaffa fler
barn av denna anledning, särskilt som vikten av ekonomisk
självständighet är uppenbar för många. Hon kan också få annan
stimulans i arbetslivet, såsom utmanande uppgifter och
karriärmöjligheter, som gör att hon vill ägna den frigjorda tiden till
arbetslivet. Pappans signal om att han vill dela det obetalda arbetet
med mamman kan också vara mindre betydelsefull i en situation
där självständighet är uppmuntrad, där pappans ansvar för barnen
(både för ekonomi och för omvårdnad) kan antas fortsätta efter en
eventuell familjeupplösning. Dessutom är det inte självklart att en
föräldraledighet leder till att fler barn önskas; när pappan (eller
mamman) förstår vidden av det arbete ett barn och ett hushåll
innebär kan slutsatsen också vara att det är tillräckligt med det barn
de redan skaffat och det hushållsarbete som redan finns. En
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realistisk bedömning av situationen, även när det obetalda arbetet
fördelas jämställt, kan mycket väl vara att minimera det fortsatta
arbetet genom att inte skaffa fler barn. Det finns studier som
indikerar att pappor ser föräldraledighet som en engångsföreteelse,
eller något som gagnar dem, t.ex. ett välbehövt avbrott från
arbetslivet (Björnberg 1998, Lammi-Taskula 2007, Bekkengen
2002). Det bör dock påpekas att dessa studier utförts på 1990-talet
och att pappors inställning till föräldraledighet troligen har
förändrats väsentligt sedan dess. Dessutom är det troligt att även
mammor använder föräldraledighet för att få ett avbrott i
arbetslivet och det är sällan möjligt att dela upp motiv till en lång
ledighet i vad som är för barnets skull och vad som är förälderns
egenintresse.
Det finns ett fåtal studier som undersökt sambandet mellan
pappors föräldraledighet och barnafödande. Oláh (2003) finner i
enkätdata från 1970- och 1980-talet att i de fall pappor tar ut
föräldraledighet är benägenheten för föräldraparet större att skaffa
ett andra barn. Duvander och Andersson (2006) finner detsamma
med registerdata från 1990-talet, för både ett andra och ett tredje
barn. Den stora skillnaden i barnafödande finns dock mellan
föräldrapar där pappan inte tar ut någon ledighet och de par där han
gör det, och det är tveksamt i ovan nämnda studier om pappors
längre ledighet ska associeras med högre benägenhet att skaffa
ytterligare ett barn. Snarare verkar det som att i de fall pappan tar
ut mest föräldraledighet är benägenheten för ett ytterligare barn
något lägre. Gruppen av pappor som tar lång föräldraledighet är
heterogen och dessa familjer kan ibland ha speciella omständigheter
som t.ex. ohälsa eller svag ekonomi. Gruppen förändras också
markant över tid då pappors föräldraledighet blir vanligare.

6.2

Är det jämställda par som skaffar ytterligare ett
barn?

Kvinnor och män i Sverige har jämfört med många andra
europeiska länder hög benägenhet att skaffa ett andra barn, och
frågan i detta kapitel är framför allt vilken roll ett mer jämställt
föräldraledighetsuttag spelar. I figur 6.1 följer vi samma kategorisering av föräldrar utifrån hur de har delat föräldrapenningen som
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använts i föregående kapitel. Vi undersöker föräldrar som fick barn
2005 och finner att nära 84 procent av dem som fick sitt första barn
2005 får sitt andra gemensamma barn under de följande sju åren.
Även här har vi begränsat urvalet till de föräldrar som tjänar minst
två prisbasbelopp och varit sysselsatta de två åren före barnets
födsel. Bland dem som fick ett andra gemensamt barn under 2005
är det runt en femtedel som får ett tredje barn inom samma period.
Det är i figur 6.1 tydligt att ju större andel pappan har tagit av
föräldrapenningen, desto större är benägenheten att skaffa ett
andra barn. 80 procent av de par där pappan inte tagit ut någon
föräldrapenning får ett andra barn, medan 87 procent av paren där
föräldrarna tagit ungefär lika mycket får ett andra barn. Men om
pappan har tagit ut mer föräldrapenning än 60 procent av alla dagar
är det under 80 procent som får ett andra barn. Detta resultat är i
linje med tidigare resultat som utförts med mer avancerade
statistiska metoder.
Bland de par som fått sitt andra barn 2005 är mönstret
annorlunda. Ju större andel av föräldrapenningen pappan tagit ut
desto större benägenhet har paret att skaffa ett tredje barn. Men
bland de par där pappan inte tagit ut någon föräldrapenning alls är
det fler som får ett tredje barn än bland de par där pappan tar ut 1
till 20 procent av dagarna, det vill säga ungefär så många dagar som
är reserverade för pappan. Mönstret är u-format där de som inte
tagit ut någon föräldrapenning och de som tagit ut mest oftast
skaffar ett tredje barn.
Vi har även gjort analyser där vi delar upp paren beroende på
mammans och pappans utbildningsnivå – se figur 6.2 och 6.3. Här
har vi använt oss av mammans utbildningsnivå, men resultaten är
inte nämnvärt annorlunda när vi utgår från pappans utbildningsnivå. Förutom det faktum att par med eftergymnasial utbildning
oftare skaffar ett andra barn, är det tydligt att mönstren för dem
med högst gymnasial och eftergymnasial utbildning är ganska
likartat.
Vad gäller ett tredje barn visar figur 6.3 att sambandet mellan
fördelningen av föräldrapenningen och ett tredje barn inte är så
starkt och inte heller u-format för de par där mamman har högst
gymnasial utbildning. Den sista gruppen, där pappan tagit ut mer
än 60 procent, är liten och bör tolkas med försiktighet. Det finns
en tendens att ju mer föräldrapenning pappan tar ut desto större är
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andelen som skaffar ett tredje barn. Bland de par där mamman har
eftergymnasial utbildning är skillnaderna större beroende på hur
föräldrapenningen fördelats och det är särskilt de par där pappan
inte tagit ut föräldrapenning eller mycket föräldrapenning som har
ett högre tredjebarnsfödande. Det u-formade mönstret gäller alltså
främst för de par där mamman har eftergymnasial utbildning.
Mönstren för hur fördelningen av föräldrapenningen och
fortsatt barnafödande samvarierar tenderar därmed att se olika ut
beroende på hur många barn som finns i familjen och beroende på
föräldrarnas utbildningsnivå. Denna grundläggande beskrivning av
enkla samband bör följas upp med mer avancerade analyser för att
komma närmare orsakssambanden. Från de analyser som
presenteras här är det tydligt att familjer där pappor tar ut mer
föräldrapenning än mamman avviker från andra föräldrapar. I dessa
par är ett andra barn särskilt ovanligt bland dem med högst
gymnasial utbildning, och ett tredje barn särskilt vanligt. Även om
gruppen är liten är den intressant då dessa föräldrapar går tydligast
emot gängse traditionella könsnormer. Troligtvis finns det olika
anledningar bakom dessa resultat och gruppen är heterogen.
Ekonomiska restriktioner och problem som kommer av dem kan
vara en anledning till att föräldrar med högst gymnasial utbildning
där pappan tagit ut mycket föräldrapenning mer sällan får ett andra
barn. För par med eftergymnasial utbildning där pappan tagit ut
mycket föräldrapenning och som får ett tredje barn, kan istället en
del av de mekanismer som diskuterats tidigare appliceras, t.ex. att
dessa par får mer möjlighet till fler barn genom att dela
föräldrapenningen jämställt. Det kan också bero på pappans
intresse för barn som stimuleras med en lång föräldraledighet.
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Figur 6.1
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Andel föräldrar som får ytterligare ett barn inom sju år. Båda
föräldrarna tjänar minst 2 prisbasbelopp
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Andel föräldrar som får ett tredje barn, uppdelat på mammans
utbildningsnivå
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Jämställdhet, familjepolitik och separation

Hur kan då familjepolitik, föräldraledighet och jämställdhet
påverka separationer? Det är viktigt att påpeka att vi här resonerar
kring oavsedda konsekvenser av politiken och att det i Sverige inte
finns något uttalat syfte att stödja en viss typ av familj. Om vi utgår
från den tidiga kritiken av jämställdhet som underminerande av
familjens betydelse, ger jämställdhet mindre behov för endera
parten (men främst kvinnan) att stanna i relationer av ekonomiska
skäl. Kvinnor får genom ekonomiskt oberoende därmed möjlighet
att separera från en otillfredsställande relation, och även mannen
får möjlighet att lämna en relation utan att sätta kvinnan i en
ekonomiskt prekär situation. När kvinnor förvärvsarbetar blir
dessutom specialisering, det vill säga arbetsuppdelning i förvärvsarbete och hushållsarbete mellan män och kvinnor, mindre tydlig.
Om detta leder till en ökad arbetsbörda för kvinnor, det vill säga
dubbelarbete, kan viljan att lämna relationen öka. En jämställd
situation kan då istället vara en anledning att stanna i en relation.
Jämställdhet i hemmet innebär att kvinnor och män delar på
uppgifter vilket kan leda till ömsesidighet och mer förståelse för
varandras situation. Detta kan leda till mer stabila par
(Goldscheider m.fl. 2015). Vad jämställdhet leder till kan alltså
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bero på vilken grad av jämställdhet som vi utgår ifrån, och kanske
även de förväntningar som finns på den andra partnern.
Det har visat sig att sambandet mellan jämställdhet i det
obetalda arbetet och separationsbenägenhet ser olika ut i länder
med olika familjepolitik. Cooke (2006) finner att en mer jämställd
uppdelning av betalt och obetalt arbete leder till högre separationsbenägenhet i Tyskland, där en typisk traditionell familjepolitik
länge varit rådande och kvinnors ansvar för hemmet uppmuntrats i
en enförsörjarmodell. I USA verkar jämställd fördelning av arbetet
leda till färre separationer – ett land med marknadsorienterad
familjepolitik där kvinnors förvärvsarbete uppmuntras, men där det
inte finns något omfattande familjepolitiskt stöd. I Storbritannien
finner Sigle-Rushton (2010) att mäns omvårdnad om barnen ger
lägre separationsbenägenhet. I linje med detta visar Schober
(2013b) att brittiska mammor separerar i högre utsträckning om
hushållsarbetet är ojämnt uppdelat. Oláh (2003) finner också att
pappors föräldraledighet är associerat till lägre separationsbenägenhet i Sverige. Dessa studier visar att sambandet inte är
entydigt men att forskningen understryker familjepolitikens
betydelse.

6.4

Föräldrapenningsuttag och separation

För både Sverige och andra länder är det troligt att sambandet
mellan jämställdhet och separationsbenägenhet förändras över tid,
eftersom familjepolitiken, dess användning, normer och
demografisk utveckling är i ständig förändring. Därför behöver
studier uppdateras och de resultat som bygger på data från 1970och 1980-talet kan mycket väl vara inaktuella idag. Nedan
undersöker vi hur stor andel av alla par som blev föräldrar för
första gången år 2005 som separerade under de följande sju åren.
Knappt en femtedel av alla par separerade inom sju år efter
ankomsten av deras första barn. Benägenheten att separera var
störst för de föräldrar där pappan inte tagit ut någon
föräldrapenning. Ju större andel pappan tar ut, desto färre par
separerar. Men om pappan tar ut mer än 60 procent av dagarna är
benägenheten högre att separera. Det är inte någon stor skillnad
mellan de grupper där pappan tagit ut 20–40 procent och 40–60
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procent av dagarna. Möjligtvis kan detta tolkas som att det inte är
jämställdhet i sig som spelar roll, utan snarare ett tillräckligt stort
”deltagande” från pappan.
Figur 6.4

Andel separationer inom sju år från första barnets födelse
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Andel separationer inom sju år från första barnets födelse,
uppdelade efter mammans utbildningsnivå
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När vi delar upp gruppen föräldrar beroende på mammans
utbildningsnivå i figur 6.5 ser vi att mönstren skiljer sig för de två
grupperna. Det u-formade sambandet, med högst separationsbenägenhet bland de par där pappan tog ut minst och mest
föräldrapenning, är tydligt och starkare i par där mamman har
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högst gymnasial utbildning. Särskilt i gruppen där pappan tagit ut
mer än 60 procent av föräldrapenningdagarna är det en stor andel
som separerar. Utöver det faktum att det är mindre vanligt att
separera bland par där mamman har eftergymnasial utbildning är
det inte heller så stora skillnader beroende på hur föräldrarna delat
på föräldraledigheten. Undantaget är de par där pappan inte tagit ut
någon föräldrapenning vilka separerar i nästan dubbelt så hög
utsträckning som övriga högutbildade par.

6.5

Sammanfattande diskussion: Ger jämställdhet
fler barn och stabilare relationer?

Kopplingen mellan familjepolitik och barnafödande görs ofta på
samhällsnivå där olika länder jämförs. Vi menar att det är särskilt
viktigt att se sambandet mellan familjepolitik och familjedynamik
som föränderligt över tid. Ett lands nivå av barnafödande kan ses
som en följd av kombinationen av familjepolitisk lagstiftning, hur
den används och landets demografiska utvecklingsskede. På samma
sätt kan separationsbenägenheten kopplas till ett visst utvecklingsskede där den könsbaserade arbetsdelningen blir viktig. Familjepolitiken kan här möjliggöra eller stimulera vissa beteenden som att
dela omvårdnaden av barnen, något som i ett nästa steg kan tänkas
påverka villigheten att fortsätta i parrelationen.
Analyserna i detta kapitel visar att en mer jämställd fördelning
av föräldrapenningen är kopplad till att paret skaffar ytterligare
barn och att de separerar i mindre utsträckning. Detta gäller par där
pappan tagit del av föräldrapenning men inte då han tagit ut mer än
hälften av dagarna. Det är alltså de par som följer det i Sverige
uppmuntrade mönstret av relativ jämställdhet som också följer det
som ofta i demografiska sammanhang ses som önskvärda beteenden av högt barnafödande och lågt antal separationer. Återigen vill
vi påpeka att vi här inte drar slutsatser om orsakssamband, då
många andra faktorer kan ligga bakom sambandet.
Kopplingen mellan jämställdhet, barnafödande och separationer
är olika beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. De föräldrar som
har högst gymnasial utbildning får färre barn och separerar i högre
utsträckning än de med eftergymnasial utbildning. Fler i gruppen
med högst gymnasial utbildning har en svagare arbetsmarknads-
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position och lägre inkomst, vilket också är kopplat till förhöjda
fattigdomsrisker vid barnafödande.
Den storleksmässigt marginella gruppen av par där pappan tagit
mer än 60 procent av dagarna är troligen oftare par där både
mamman och pappan fått längden på sin ledighet ifrågasatt. Även
de pappor som inte alls tar ut någon föräldraledighet får troligen
sitt val ifrågasatt, eftersom de samhälleliga normerna alltmer
förutsätter viss involvering av pappan i omvårdnaden av barnen.
Dessa pappor separerar också i högre utsträckning, särskilt de med
eftergymnasial utbildning. Valet att mamman tar ut all föräldraledighet kan ha sin grund i att pappan inte vill ta föräldraledigt eller
att mamman inte vill låta honom ta föräldraledigt, men även här
kan valet naturligtvis ha andra orsaker som inte har att göra med
inställning till jämställdhet. Olika restriktioner, t.ex. på
arbetsplatsen, kan leda till att det inte ens uppfattas som ett val.
Vad vi ser i detta kapitels analyser och den tidigare litteraturen
på området är att kopplingen mellan föräldraledighet och familjedynamik ofta är komplex. En möjlig tolkning av resultaten är att
det är positivt att följa normen för föräldraledighetsuttag, det vill
säga att mannen tar ut något mindre än hälften eller som mest
hälften av föräldraledigheten, för att paret ska skaffa fler barn och
fortsätta leva ihop. Normen är att dela föräldraledigheten, men inte
att pappan tar över ansvaret – snarare en delning som underlättar
kvinnans roll och ger mannen mer delaktighet i omvårdnaden om
barnen. Frågan är om detta är jämställdhet i meningen att kvinnor
och män har samma möjligheter och rättigheter, eller om det
fortsatt bygger på uppfattningen att kvinnor har huvudansvar för
barnen.
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Syftet med denna rapport är att ge ett kunskapsunderlag om
föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt
att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag
kan relateras till olika utfall på längre sikt. Vi har genom empiriska
analyser visat att det finns ett samband mellan ett mer jämställt
föräldraledighetsuttag och mer jämställd fördelning av det obetalda
och det betalda arbetet. På ett liknande sätt är ett mer jämställt
uttag kopplat till familjedynamik, med högre sannolikhet för paret
att skaffa ytterligare ett barn och något lägre benägenhet att
separera. Rapporten har inte haft som syfte att belägga detaljerade
orsakssamband mellan fördelningen av föräldraledigheten och
sådana utfall, utan snarare att ge en överblick över föräldraförsäkringens utformning och utfall. De nya resultaten, tillsammans
med tidigare forskning, pekar mot att en jämnare fördelning av
föräldrapenning mellan mammor och pappor kan bidra till
jämställdhet inom andra områden. Eftersom ökad jämställdhet är
ett tydligt uttalat politiskt mål behövs mer detaljerade studier av
både kvalitativ och kvantitativ karaktär för att undersöka dessa
specifika samband. Ökad kunskap på detta område kommer kunna
bidra till att utforma mer träffsäkra reformer.
När föräldraförsäkringen infördes i Sverige 1974 var den en
innovation bland västländerna. Vi har i rapporten visat att den
svenska föräldraförsäkringen länge behöll en unik position jämfört
med andra länder, inte minst genom att rätten till föräldraledighet
förlängdes och att reformer genomfördes för att åstadkomma ett
mer jämställt uttag av föräldrapenningen. Idag har flera andra
länder infört liknande förmåner. I några länder har föräldraförsäkringen också blivit mer generös, och i en del avseenden också
mer jämställd, än i Sverige.
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Sverige hade länge den kanske starkaste utvecklingen av en
bredare familjepolitik där flera reformer stödde ökad jämställdhet.
Utbyggnaden av den offentligt subventionerade barnsomsorgen
och individualiserade inkomstskatter är viktiga delar vid sidan av
föräldraförsäkringen. Ett annat exempel är pappors rätt till
gemensam vårdnad efter en separation. Underhållsstöd och
barnbidrag är också exempel på familjepolitik som stärker familjers
ekonomiska situation och inte minst kvinnors ekonomiska
oberoende. Delar av familjepolitiken kan dock leda i olika
riktningar. Rätten att gå ned i arbetstid kan inverka på jämställdhet
både genom att underlätta mammors arbetskraftsdeltagande under
småbarnsåren, men också leda till lägre löner både för den enskilda
kvinnan och för olika sektorer av arbetsmarknaden. Ett ytterligare
exempel är vårdnadsbidraget som ger ökad möjlighet till förlängd
ledighet men samtidigt bidrar till ökad ojämlikhet baserad på kön,
inkomst och etnicitet. Kombinationen av olika familjepolitiska
program kan alltså leda i olika riktningar, och ibland också ha
motstridiga mål. Trots att det finns inslag av motstridiga mål och
konsekvenser inom den svenska familjepolitiken är den i
internationell jämförelse ett av de tydligaste exemplen på en
familjepolitik som bidrar till ökad jämställdhet.
Vår rapport har i huvudsak analyserat jämställdhet bland heterosexuella par som lever ihop och sedan får barn. I de olika analyserna
har vi särskilt intresserat oss för de som vid barnets födsel är
etablerade på arbetsmarknaden. Denna typ av familj är i allt mindre
utsträckning den enda relevanta familjeformen, även om den
fortfarande är den vanligaste formen. Idag är det viktigt att
familjepolitiken anpassas till olika typer av familjer och vissa stöd
rör t.ex. främst särlevande föräldrar. Ett konsekvent könsneutralt
språkbruk kan också ses som ett försök att anpassa familjepolitiken
till samkönade föräldrar. Men den svenska familjepolitiken bygger
fortfarande till stor del på att det är två vuxna av olika kön som
delar omsorgen om barnet. Detta är inte fallet för alla familjer och
familjepolitiken är inte alltid anpassad att möta de nya
situationerna. Trots att denna rapport fokuserar på familjer med en
mamma och en pappa menar vi att studier av sådan jämställdhet är
relevanta även för andra familjetyper. Även om en ensam
vårdnadshavare inte kan dela föräldraledigheten jämställt påverkar
jämställdhet i ett bredare perspektiv alla i samhället. Förväntningar
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på hur obetalt arbete fördelas och förväntningar på kvinnor och
män på arbetsmarknaden påverkar även de som inte lever i en
traditionell kärnfamilj. Föräldraförsäkringens inverkan på
heterosexuella kärnfamiljer kan därför fungera som en indikator på
jämställdheten i samhället i stort. Hela föräldraförsäkringen kan
bara användas med inkomstrelaterad ersättning om föräldrarna
arbetar, något som naturligtvis inte alltid är fallet. När vi här
begränsar oss till att undersöka de som är aktiva på arbetsmarknaden är det troligt att de är just dessa som har störst möjlighet att använda föräldraledighet jämställt, och även få mest jämställda utfall. Utvecklingen av arbetsinkomster är troligen mer
ojämn om alla föräldrar i Sverige tas med i analysen. Detta ska inte
uppfattas som ett ställningstagande för en viss typ av familj eller
försörjningsmodell, utan den avgränsning vi gör är ett verktyg för
att visa kopplingen till jämställdhet.
Vi kommer i den återstående delen av detta avslutande kapitel
belysa några centrala resultat i rapporten för att därefter diskutera
möjliga reformvägar och olika framtidsscenarier för föräldraförsäkringen.

7.1

Jämställdhet i föräldrapenningen och dess utfall

När fördelningen av föräldrapenningen mellan kvinnor och män
diskuteras är det viktigt att komma ihåg att fördelningen varierar
mellan socioekonomiska grupper. Vi vet sedan tidigare att det finns
skillnader i fördelningen av föräldrapenningdagar, där högutbildade
med hög inkomst oftare har ett mer jämställt uttag än de som har
lägre utbildning och lägre inkomster. Vi kan också bekräfta sådana
skillnader i analyser vi har genomfört i denna studie. Även om en
jämställd ledighet är kopplad till jämställda utfall både för de med
högre och de med lägre utbildning, har vi observerat att de med
högst gymnasial utbildning i mindre utsträckning använder (eller
kan använda) ledigheten jämställt.
Obetalt arbete
I rapporten finner vi att en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten är kopplad till mer jämställdhet i hemmet. De par som

147

Diskussion

2015:5

delat föräldraledigheten jämställt delar också oftare mer jämställt
på planeringen av hushålls- och omsorgsarbetet. Detta gäller t.ex.
hämtning och lämning av barn, matinköp och matlagning.
Planeringen av andra ansvarsområden samvarierar inte lika mycket
med uttaget och kvinnor tenderar att behålla ansvar för vissa
områden, särskilt tvätt och barns kläder. Kopplingen mellan
fördelningen av föräldrapenningen och fördelningen av hushållsoch omsorgsarbete är med andra ord inte entydig. Även om vi
hittar tydliga samband kvarstår skillnader i obetalt arbete bland
dem som delat lika inom alla områden. Det är också viktigt att
påpeka att även bland dem som inte delat föräldraledigheten
jämställt förekommer det inte sällan att planeringen delas jämställt,
både när det gäller omvårdnad om barn och hushållsarbete. Vi drar
slutsatsen att det finns ett samband mellan jämställdhet i
föräldraledighet och obetalt arbete, men att sambandet är olika
starkt inom olika områden och även andra faktorer har relevans för
den fortsatta uppdelningen av arbetet i hemmet.
Andel i arbete, löneinkomster och könslöneinkomstgapet11
Det finns tydliga samband mellan fördelningen av föräldrapenningen, andel i arbete och inkomstutveckling. Mammor i par
där pappan tagit ut en väsentlig del (mer än 20 procent), men inte
den övervägande delen (mer än 60 procent) av föräldrapenningen,
har bäst inkomstutveckling. För pappor är sambandet det omvända
och pappor som inte tar ut eller tar ut mycket lite föräldrapenning,
har bäst inkomstutveckling, särskilt bland dem med eftergymnasial
utbildning. Detta innebär att skillnaden mellan kvinnans och
mannens löneinkomster är minst i par som delat jämställt på
föräldrapenningen. Analyser visar att samvariationen är olika stark
beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. I de grupper där pappan
inte tagit ut föräldrapenning finns de största skillnaderna mellan
olika utbildningsgrupper. Särskilt bland mammor med högst
gymnasial utbildning där pappan inte använt, eller använt lite
föräldrapenning, är färre i arbete flera år efter barnets födelse. I
11
Ett vanligare begrepp är könslönegap, men detta brukar betyda skillnad i lön mellan
kvinnor och män. Eftersom vi i denna rapport använder löneinkomst per kalenderår, utan
möjlighet att mäta arbetstid, använder vi i stället begreppet könslöneinkomstgap.
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denna grupp sjunker också kvinnors löneinkomst efter barnets
födelse, och inkomstutvecklingen är svag.
Bland mammor med eftergymnasial utbildning är andelen i
arbete högre innan de får barn och fler återvänder till arbetslivet
under åren efter barnafödandet. Könslönegapet är även kopplat till
utbildningsnivå och i de fall som mamman har högre utbildning än
pappan och paret delat jämställt på föräldrapenningen är
könslönegapet minimalt. Störst är gapet då pappan har högre
utbildning än mamman och inte tagit ut någon (eller tagit ut lite)
föräldrapenning.
I de fall där pappan inte tar ut, eller använder mycket lite
föräldrapenning är det alltså särskilt mammor med lägre utbildning
som har en försvagad arbetsmarknadsposition efter ledigheten. De
riskerar
därmed
att
bland
annat
hamna
utanför
socialförsäkringssystemets inkomstrelaterade ersättningar. Såsom
förväntat har mamman den bästa inkomstutvecklingen i de fall
pappan delar föräldrapenningen relativt jämställt.
Fördelning av föräldrapenning och familjedynamik
En mer jämställd fördelning av föräldrapenningen är kopplad till att
paret skaffar ytterligare barn och att de separerar i mindre
utsträckning. Kopplingen är inte entydig; de par där pappan inte
tagit ut någon föräldrapenning skaffar oftare ett tredje barn, och
andelen som separerar är högst om pappan inte tagit ut någon
föräldrapenning, eller om han tagit ut den största delen. Men
kopplingen mellan jämställdhet, barnafödande och separationer
varierar också med föräldrarnas utbildningsnivå. Bland dem som
har högst gymnasial utbildning är det en mindre andel som skaffar
fler barn och en större andel som separerar, särskilt då pappan tagit
ut mer föräldrapenning än mamman.
Våra analyser tillsammans med tidigare forskning på området
visar att kopplingen mellan föräldraledighet och familjemönster är
komplex. Vi bör notera att dessa utfall inte är något som medvetet
eftersträvas i föräldraförsäkringen, utan kan ses som oavsedda
konsekvenser av hur kvinnors och mäns beteenden kan kopplas till
föräldraförsäkringens utformning. Det finns troligen även ett
samspel mellan föräldrapenningens utformning och annan familje-
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politik som påverkar människors möjligheter att kombinera arbete
och barn.

7.2

Jämställdhet i föräldraförsäkringen och
socioekonomisk status

Vi återkommer till det faktum att det är en större andel pappor
bland de med högst gymnasial utbildning som tar ut lite eller ingen
föräldrapenning, och till frågan hur detta kan kopplas till de utfall
vi diskuterat. En möjlig förklaring kan vara att föräldrar med lägre
utbildning oftare arbetar i mer könssegregerade sektorer
(Evertsson m.fl. 2009). På könssegregerade arbetsmarknader finns
ofta skillnader mellan kvinno- och mansdominerade arbeten i
möjlighet till löneutveckling. Förväntningarna om förälderns
ledighetsuttag hos arbetsgivare och kolleger kan också vara mer
könsstereotypa, och därmed hindra kvinnor och män från att bryta
med dessa förväntningar. Dessutom kan löneskillnader mellan
kvinnor och män betyda mer för föräldraledighetsuttaget i hushåll
med lägre utbildning då de oftare har begränsade ekonomiska
marginaler. Utöver lagstiftade rättigheter är attityder på arbetsmarknaden viktiga för hur föräldraförsäkringen kan förväntas
fungera. Eftersom Sverige inte har obligatorisk föräldraledighet
(förutom två veckor för kvinnor i samband med födseln) blir det
viktigt vilken inställning arbetsgivare har till att den anställde tar ut
föräldraledighet. För att sätta denna situation i perspektiv kan
nämnas att det i många länder finns längre obligatorisk mammaledighet, något som länge diskuterats på EU-nivå. En sådan
obligatorisk mammaledighet anses vara en rättighet och till
kvinnans fördel.
En viktig fråga är hur föräldraförsäkringen ska kunna användas
mer jämställt för alla föräldrar oberoende av socioekonomisk
situation. Stora skillnader mellan socioekonomiska grupper tyder
på att alla i Sverige inte har samma chans att leva ett jämställt liv.
Om jämställdheten är ett centralt politiskt mål kan den inte vara en
rättighet som framför allt tillkommer dem med hög utbildning och
goda inkomster.
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Olika övergripande vägval i föräldraförsäkringen

Vilka framtida utmaningar och möjliga utvecklingsvägar står
föräldraförsäkringen inför, efter att nyligen ha firat sin 40-årsdag? I
den svenska familjepolitiska debatten kan flera olika vägval
urskönjas, med olika konsekvenser för jämställdheten.
Ett möjligt familjepolitiskt vägval innebär oförändrad kurs, där
det nuvarande systemet behålls som det ser ut idag. Sverige
kommer med detta alternativ fortfarande ha en relativt jämställd
familjepolitik. Samtidigt kommer sannolikt skillnader i kvinnors
och mäns föräldraledighetsuttag finnas kvar, liksom skillnader
mellan olika socioekonomiska grupper. I förlängningen kommer
ett relativt jämnt fördelat uttag bli vanligare bland dem med högre
utbildning och högre inkomster, men inte lika vanligt bland dem
med lägre utbildning och inkomster, en grupp där fler kvinnor har
svag arbetsmarknadsanknytning och där inkomstskillnader mellan
kvinnor och män troligen skulle motverka ett jämställt uttag.
Ett annat vägval är mer konservativt, där bland annat de
reserverade månaderna tas bort, samtidigt som familjepolitiken
underlättar traditionella val med t.ex. en lång period hemma med
barnen genom vårdnadsbidrag. Detta vägval kommer sannolikt
medföra att uttaget av föräldrapenning blir mindre jämställt, vilket i
förlängningen också återverkar på jämställdhet i betalt och obetalt
arbete. Sådana förändringar kommer sannolikt att påverka hushåll
med lägst utbildning och inkomster mest. Jämställdhetsambitionerna vrids därmed tillbaka ett par decennier. Möjligheten
att välja en mer traditionell uppdelning mellan kvinnor och män
ökar med ett sådant familjepolitiskt vägval på kort sikt. På längre
sikt ökar troligen inte bara ojämlikheten mellan kvinnor och män,
utan också mellan olika socioekonomiska grupper i samhället.
Ett tredje familjepolitiskt vägval innebär att de reserverade
månaderna byggs ut gradvis och andra reformer som förväntas leda
till ökad jämställdhet införs. Detta val är det som i störst
utsträckning följer trenden över tid i den familjepolitiska
utvecklingen. Sverige kommer genom gradvisa reformer, höja
ambitionerna om jämställdhet inom familjepolitiken. Även om
ambitionerna höjs kommer det sannolikt kvarstå könsskillnader i
fördelningen av föräldrapenningen och i betalt och obetalt arbete

151

Diskussion

2015:5

under lång tid, inte minst för hushåll med lägre utbildning och
inkomster.
Ett fjärde vägval för familjepolitiken är mer genomgripande.
Här delas föräldrapenningen på hälften mellan föräldrarna genom
en stor reform. Att överlåta individuella dagar kan bara ske i
speciella situationer, t.ex. vid sjukdom eller andra extraordinära
omständigheter. Detta vägval kommer troligen ge störst
konsekvenser för fördelningen av betalt och obetalt arbete, även
om skillnader även vid ett sådant val kommer att kvarstå. Om
föräldraförsäkringen endast är en rättighet men inte en skyldighet
kommer vissa föräldrar, varav de flesta pappor, i den närmaste
framtiden efter en reform sannolikt inte ta ut all sin
föräldrapenning. Om delar i föräldraförsäkringen istället görs
obligatoriska för båda föräldrarna (en för dagens försäkring ny
princip som sällan diskuteras), skulle den aktiva omsorgen inte
enbart ses som en rättighet utan även en skyldighet för föräldrarna.
Detta kan jämföras med vissa länders lagstiftning om obligatorisk
mammaledighet. Ett sådant radikalt skifte i synsätt från
föräldraledighet som rättighet till skyldighet är knappast troligt
(eller önskvärt), men det är ändå viktigt att diskutera då många
andra områden av omvårdnad om barn ses just som en skyldighet
för föräldrar.
Vilket av dessa familjepolitiska vägval som är önskvärt (eller
möjligt) beror på hur målet om jämställdhet värderas gentemot
andra mål i samhället, och hur de politiska möjligheterna att
genomföra olika reformer ser ut. Våra värderingar på detta område
är ofta tidsbundna, det vill säga de påverkas av hur vår egen uppväxt
såg ut, av hur samhället ser ut idag och av vilket samhälle som
människor vill att deras födda eller ofödda barn ska växa upp i. För
femtio år sedan tillbringade nästan inga pappor sin tid med de
yngsta barnen på vardagarna, och mammor arbetade oftast kortare
deltid, om de alls arbetade. Familjepolitiken har ibland förändrats i
takt med övriga samhällsförändringar, men ibland också utmanat
rådande normer. Detta innebär att familjepolitiken bidragit till en
del av de samhällsförändringarna vi sett under de senaste
decennierna, där människors uppfattning om vad kvinnor och män
kan och bör göra i grunden också förändrats.
Med ökad jämställdhet i familjepolitiken och i samhället i stort
får kvinnor och män nya rättigheter, men måste också ge upp gamla
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privilegier som framför allt är relaterade till mäns ställning på
arbetsmarknaden och kvinnors dominans i omvårdnadsarbetet i
hemmet. I samhällsdebatten fokuseras mest på rättigheter men ett
fokus på vilka privilegier som måste ges upp, hur de ska ges upp,
och vad följderna blir, vore konstruktivt.
De olika vägvalen för familjepolitiken bygger på olika ideologiska utgångspunkter. I denna rapport har vi undersökt om en
jämnare fördelning av föräldrapenningen kan kopplas till mer
jämställdhet i betalt och obetalt arbete. Svaret på frågan är ja, men
situationen ser olika ut för olika socioekonomiska grupper. Därför
krävs fördjupade analyser av vilka konsekvenser olika familjepolitiska alternativ får, men även ett övervägande av vilka övergripande mål och behov som reformer av föräldraförsäkringen ska
uppfylla. Denna rapports analys leder nu fram till en avslutande
diskussion om olika reformer av föräldraförsäkringen.

7.4

Vilka reformer av föräldraförsäkringen kan öka
jämställdheten?

I debatten om hur jämställdheten i samhället kan ökas brukar
förslag på reformer av föräldraförsäkringen diskuteras. Denna
diskussion handlar ofta om fler reserverade månader i föräldrapenningen ska införas eller inte, men vi menar att denna debatt i
mycket större utsträckning också borde handla om andra delar av
föräldrapenningen. Nedan diskuterar vi dessa frågor som vid sidan
av fler reserverade månader bör övervägas för att möjliggöra ökad
jämställdhet för alla föräldrar.
Fler reserverade månader
Diskussionen om föräldraförsäkringen handlar idag till stor del om
det är önskvärt att öka antalet reserverade månader i
föräldrapenningen. Vad som är önskvärt beror förstås på vilket
målet är med en reform. Om målet är att öka jämställdheten i betalt
och obetalt arbete är ökad reserverad tid i föräldrapenningen en
viktig reform. De tidigare införda reserverade månaderna har haft
en otvetydig effekt på pappors uttag. Förslaget om tre reserverade
månader som lagts fram i riksdagen 2015 räcker med största
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sannolikhet inte för att skapa en jämställd föräldraförsäkring, men
är ett steg på vägen.
Om en linje med en ytterligare reserverad månad per förälder
väljs, är en tidsplan för ytterligare reserverade månader något som
kan ge färdriktning. Att vänta 10 eller 15 år på nästa reform kan
innebära att viktig tid går förlorad i målet om ökad jämställdhet.
Nyligen föreslog delegationen för ett jämställt arbetsliv (SOU
2015) att fem månader reserveras för vardera föräldern, ett förslag
som liknar det från föräldraförsäkringsutredningen (SOU 2005).
Tvekan att införa fler reserverade månader eller att helt dela
föräldrapenningen har att göra med att detta ses som ett intrång i
föräldrars valmöjligheter. En annan farhåga är att pappor i vissa fall
inte kommer ta ut föräldrapenning, vilket kan få till följd att
barnens tid med föräldrarna minskar. Argument emot är att
socialförsäkringen i övrigt är individuell och att valmöjligheterna
inom andra socialförsäkringar är begränsade. Förskolan bör
dessutom hålla en kvalitet som gör att tidig start är positivt. Målet
om jämställdhet vägs här främst mot en idé om valfrihet för
föräldraparet att fördela ledigheten som de själva vill.
Fler reserverade månader kommer med all sannolikhet att leda
till ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. Men det är viktigt
att komma ihåg att det idag finns en ganska stor grupp, främst
pappor, som inte använder någon eller mycket få föräldrapenningdagar. 18 procent av papporna som fick barn i Sverige år
2005 hade t.ex. inte använt någon föräldrapenning när barnet fyllde
två år, och sju procent hade använt högst 30 dagar när barnet fyllt
åtta år. Det kan finnas många anledningar till detta, men dessa
pappor kommer sannolikt inte att påverkas av fler reserverade
månader. Om ett jämställt uttag av föräldrapenningen för alla
föräldrar är ett mål behövs troligen andra typer av reformer införas,
särskilt för att nå denna grupp av pappor som idag inte använder
föräldrapenningen.
Ledighetens längd
Fler reserverade månader kan genomföras inom de befintliga
föräldrapenningdagarna, alternativt kan det totala antalet föräldrapenningdagar samtidigt utökas. Vid reformen av föräldraför-
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säkringen 2002 infördes en extra månad samtidigt som den
reserverade delen utökades till två månader per förälder. Föräldraförsäkringsutredningen från 2005 föreslog en utökning av det
totala antalet dagar till 15 månader och en tredelning där
föräldrarna fick fem månader var reserverade och fem månader att
dela på efter eget önskemål. Fördelen med en utökning av antalet
dagar är att föräldrar inte upplever en direkt konflikt där dagar tas
från den ena föräldern (oftast mamman). En nackdel är att en
utbyggnad av det totala antalet dagar är kostsamt. En lång
föräldraledighet inverkar även negativt på framför allt kvinnors
karriärchanser och löneutveckling. Längden på föräldrapenningen
tenderar att normera föräldraledigheten och det har skett en
omfattande utveckling sedan föräldrapenningen infördes med sex
månader. Eftersom så stor del av föräldrapenningen används efter
att barnet börjat förskola är det dock inte troligt att en förlängning
av föräldrapenningen skulle leda till någon omfattande förlängning
av tiden före förskolestart, utan snarare till större flexibilitet i uttag
under barnets förskoletid.
Höjd ersättningsnivå
En annan aspekt av föräldraförsäkringen som bör diskuteras mer
ingående är om ersättningsnivån och taket i föräldraförsäkringen
bör höjas. En höjning till 90 procent av inkomsten (från dagens
77,6 procent) skulle innebära ett bättre inkomstskydd, också för de
föräldrar som idag inte får föräldralön, det vill säga det kollektivavtalade tillägget vid föräldraledighet som kommer många men inte
alla förvärvsarbetande föräldrar till del. Eftersom pappor ofta tjänar
mer än mammor kommer en höjning av ersättningsnivån göra
ekonomiska restriktioner mindre viktiga för pappans uttag. Det
kommer sannolikt vara viktigare för både kvinnor och män med
låga inkomster eftersom de oftare arbetar med tillfälliga
arbetskontrakt vilket i många fall inte inkluderar föräldralön. Å
andra sidan skulle en höjd ersättningsnivå också göra det möjligt
för kvinnor med lägre inkomster att vara hemma under en längre
period. Vad nettoeffekten för fördelningen av föräldraledigheten
blir är inte självklart.
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Flexibilitet – behövs mer eller mindre?
En central aspekt av det svenska föräldraförsäkringssystemet är
dess flexibilitet. Vi har i rapporten diskuterat att det är vanligt att
förlänga ledigheten genom att även använda obetalda dagar, och att
en del av föräldrapenningen ofta används när barnet är i
förskoleåldern. Detta gör vardagen lättare för många föräldrar som
på detta sätt kan täcka upp för dagar då förskolan är stängd, eller
finansiera en reducerad arbetstid. Detta är dock ett sätt att använda
försäkringen som kräver att föräldrarna har en viss ekonomisk
marginal, förhandlingsutrymme på arbetsplatsen och ingående
kunskap om hur försäkringen kan användas. Arbetsgivare påverkas
i stor utsträckning av denna flexibilitet då en ansökan om
föräldraledighet inte kan nekas, vilket t.ex. en semesteransökan i
vissa fall kan om tidpunkten bedöms vara olämplig för
arbetsplatsen. Ett flexibelt användande kan också få konsekvenser
för den som använder föräldraledigheten, där t.ex. mycket lång
ledighet och förkortad arbetstid kan leda till sämre situation på
arbetsmarknaden och i slutändan lägre pension. Både kvinnor och
män använder föräldraförsäkringens flexibilitet men eftersom
kvinnor använder en mycket större del av föräldrapenningen har
flexibiliteten mer långsiktigt negativa konsekvenser för kvinnors
arbetsmarknadsposition. Till del kan detta ses som ett stöd till en
traditionell uppdelning av ansvar för barn. Å andra sidan kan en
flexibel försäkring också underlätta pappors uttag av föräldrapenning. Pappor tar ofta föräldraledigt när barnet är något äldre
och det är möjligt att många pappors uttag skulle minska om
flexibiliteten minskade. Det kan vara så att pappors föräldraledighet
skulle möta mer motstånd om den togs under perioder som inte var
lika lämpliga för arbetsplatsen. Men det flexibla användandet kan
också vara negativt för pappans omvårdnadsansvar för barnet. Om
han använder föräldrapenning uppdelat i korta perioder och inte tar
en lång sammanhängande period av fullt ansvar för barnet är det
troligt att detta inte ger samma konsekvenser för den fortsatta
uppdelningen av obetalt arbete och föräldrakontakt med barnet.
Det är med andra ord möjligt att en mindre flexibel försäkring
skulle ge mer jämställda utfall, men det kan också motverka
pappans uttag. Den senaste förändringen i föräldraförsäkringslagstiftningen innebar ett steg mot reducerad flexibilitet genom att
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den största delen av dagarna nu måste användas innan barnet fyller
fyra år. Trots detta är flexibiliteten fortfarande omfattande och
föräldrapenningen kan även i fortsättningen användas långt efter
barnets första levnadsår.
Det behövs en genomlysning av hur föräldraförsäkringens
flexibilitet påverkar jämställdheten, och vilka andra konsekvenser
minskad flexibilitet kan medföra. Begränsade möjligheter att ta ut
ledighet flexibelt i barnens skolålder skulle här t.ex. kunna
kompenseras av att de så kallade kontaktdagarna återinförs, där
föräldrar kan få betald ledighet för att delta i aktiviteter kopplade
till barnens skolgång.
Minska komplexiteten i föräldraförsäkringen
Föräldraförsäkringen är idag en relativt komplex del av socialförsäkringssystemet vilken på flera sätt borde kunna förenklas så
att den blir mer lättbegriplig för föräldrar samt lättare att
administrera för Försäkringskassan och arbetsgivare. Rätt att ta ut
delar av dagar bör här diskuteras. Jämställdhetsbonusen har visat
sig vara svår att förstå för föräldrar och också (åtminstone initialt)
administrativt komplicerad. En annan fråga är om beräkningen av
ersättningen kan förändras så att ersättningen beräknas lika för alla
dagar. Idag beräknas de första 180 dagarna annorlunda än
påföljande dagar. Även de 90 så kallade lägstanivådagarna är i detta
perspektiv en del av föräldrapenningen som inte används i så stor
utsträckning. Flera av dessa dagar brinner inne när barnet fyller åtta
år. Ett annat exempel på komplexitet är den så kallade ettårsregeln
som skyddar den sjukpenninggrundande inkomsten om föräldrapenningen används på förespråkat sätt (se kapitel 2).
Anledningarna till att föräldraförsäkringen blivit en så komplex
lagstiftning är främst att det över tid tillkommit nya reformer. Ett
exempel är de så kallade dubbeldagarna med syfte att göra det
möjligt för föräldrar att dela på ansvaret hemma och underlätta
övergången när den ena förälderns föräldraledighet slutar och den
andres börjar, men dubbeldagar bidrar även till komplexiteten i
systemet.
Föräldraförsäkringen har växt fram över lång tid och det är dags
att ta ett nytt helhetsgrepp för att reducera komplexiteten i
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föräldraförsäkringen
för
såväl
föräldrar,
arbetsgivare,
Försäkringskassan och andra myndigheter. Minskad komplexitet
påverkar troligen jämställdheten i olika riktningar men den största
vinsten är ett mer begripligt och överskådligt system för alla.
Föräldrapenningen som mer renodlad socialförsäkring
Föräldraförsäkringen kommer idag alla föräldrar till del men bygger
på principen om försäkring mot inkomstbortfall. Den har som mål
att föräldrar ska kunna kombinera förvärvsarbete och omsorgsarbete om barn och är alltså primärt ämnad för dem som
förvärvsarbetar. Men det är även vanligt att se föräldraförsäkringen
som ett medel att uppfylla andra mål, t.ex. ett allmänt ekonomiskt
stöd till barnfamiljer. Här spelar grundnivån i försäkringen en
viktig roll för dem som inte uppfyller kraven för att få
inkomstrelaterad ersättning. Detta är ofta unga föräldrar, föräldrar
som nyligen invandrat och studenter. På senare år har grundnivån
höjts i flera steg, men ligger fortfarande väsentligt under den
inkomstrelaterade ersättningen. Ett argument för höjningarna av
grundnivån är att alla föräldrar ska få del av föräldraförsäkringen
och visst inkomststöd under barnets första tid. Ett argument för en
tydligare socialförsäkringslinje i föräldraförsäkringen är att en höjd
grundnivå minskar drivkrafterna att förvärvsarbeta bland unga
kvinnor och män innan de skaffar barn. Detta är allvarligt eftersom
kvinnor och män som skaffar barn innan de har en fast förankring
på arbetsmarknaden riskerar att hamna i en ekonomiskt svår
situation, vilket ökar risken för barnfattigdom, såväl kortsiktigt
som långsiktigt. Om föräldrapenningen ska ses som en renodlad
socialförsäkring att jämföra med t.ex. sjukpenningen som endast
tillfaller dem i arbete skulle grundnivån kunna sänkas eller tas bort.
En grundläggande ekonomisk trygghet för nyblivna föräldrar måste
då täckas av andra bidragssystem. En viktig fråga är också om
studier bör liknas vid arbete i föräldraförsäkringssystemet eftersom
ett primärt syfte med utbildning är att förbättra människors
möjligheter på arbetsmarknaden. Det bör därför utvärderas om
studiemedel kan tillgodoräknas som inkomst eller på något annat
sätt ge studerande rätt till inkomstrelaterad ersättning vid
föräldraskap.
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Slutord

Om ökad jämställdhet ska vara ett centralt politiskt mål i Sverige
behövs fortsatta diskussioner om hur vi ska ta oss dit. Ju mer
omfattande reformer av familjepolitiken som föreslås, desto
viktigare blir det att också diskutera på vilket sätt vi kan skapa en
långsiktigt hållbar familjepolitik. Det är här viktigt att understryka
att den svenska föräldraförsäkringen i stora delar är en produkt av
mer eller mindre explicita blocköverskridande överenskommelser
där regeringsskiften inte rivit upp stora reformer i föräldraförsäkringen. Det är troligt att ett sådant reformarbete kommer
fortsätta.
I föräldraförsäkringens framtida utveckling är det viktigt att se
till att försäkringen passar de nya situationer som familjer befinner
sig i idag. Familjekonstellationer är idag mycket mer varierade, med
t.ex. fler särlevande och fler samkönade föräldrar än när
försäkringen infördes på 1970-talet. Arbetsmarknaden ser också
annorlunda ut, med olika anställningsformer och situationer där
det inte alltid är realistiskt att vänta med barn tills det är idealt med
ett avbrott i arbetslivet. Vidare bör det påpekas att även om normer
om att kvinnor och män bör dela på det ekonomiska och
omsorgsansvaret för barnen är starka i Sverige, finns det
fortfarande många pappor som inte tar stor del i omsorgsarbetet.
Om detta är ett problem eller inte beror kanske främst på
anledningen till att de inte deltar, och föräldraförsäkringens
konstruktion bör medverka till att strukturella begränsningar i båda
föräldrars omvårdnadsarbete minimeras.
Slutligen är det alldeles för enkelt att peka ut föräldraförsäkringen som en universallösning på alla problem med
bristande jämställdhet i samhället, i hemmen och på arbetsplatserna. Debatten om familjepolitikens utformning kommer att
fortsätta. Vad som behövs är ökad kunskap om familjepolitikens
konsekvenser för olika centrala utfall på såväl kort som lång sikt. Vi
hoppas att denna rapport utgör ett bidrag till denna diskussion.
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Internationella data
För att på ett meningsfullt sätt kunna analysera socialpolitisk
lagstiftning behövs en mängd beslut som gör data jämförbara över
tid och mellan länder (Ferrarini m.fl. 2013, Scruggs 2013). Vi
använder här nya jämförande institutionella data över aspekter av
föräldraförsäkringen från Social Policy Indicators Database, SPIN
(www.sofi.su.se/spin) som utvecklats vid Institutet för social
forskning, Stockholms universitet. Dessa data baseras på nationell
lagstiftning och har tagits fram för att möjligöra institutionella
analyser mellan länder och över tid för flera olika socialpolitiska
program, t.ex. a-kassa, behovsprövade program, familjepolitik,
sjukförsäkring och pensioner. SPIN-data över föräldraförsäkringsförmåner utgår från ett typhushåll med två vuxna som har
tjänat en genomsnittlig industriarbetarlön före föräldraledigheten.
Industriarbetarlönen är vald för att den mäter en liknande situation
i olika länder, och nivån ligger här oftast lite under den genomsnittliga lönenivån i landet (Ferrarini m.fl. 2013). I typhushållet
finns två barn (0 och 5 år). För att kunna jämföra olika förmåner
mellan länder och över tid beräknas en ersättningsnivå, där
föräldrapenningersättningen efter skatt utrycks som en andel av en
industriarbetarlön efter skatt. Industriarbetarlönen utgår från
genomsnittslönen för kvinnor och män. Att utgå från en
ersättningsnivå baserad på en genomsnittlig lön, istället för att
enbart jämföra de formellt lagstiftade procentuella nivåerna, är
också viktigt för att fånga upp det faktum att det ofta finns ett tak
för ersättningen som i många länder ligger lägre än en genomsnittlig lön.
Eftersom vi specifikt är intresserade av olika aspekter av
föräldraledighetsrättigheter är det viktigt att inte andra förmåner
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blandas in i beräkningarna, t.ex. barnbidrag eller eventuella
inkomstprövade familjeförmåner, såsom bostadsbidrag. Detta är en
metodologisk avgränsning som här görs för att jämförelsen mellan
länder ska kunna koncentreras på just föräldraförsäkringens
utformning och utveckling över tid.
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Tid och pengar
För att mäta fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet
används data från enkätstudien Tid och pengar från
Försäkringskassan. Urvalet består av nära 6 000 vårdnadshavare,
varav hälften är vårdnadshavare till barn födda år 2004 och hälften
vårdnadshavare till barn födda år 2009. Av dessa svarade 2 450 på
enkäten (drygt 40 procent). Intervjuerna genomfördes med
telefonintervjuer under våren 2013 när barnen var fyra eller nio år
gamla.
I denna rapport används ett urval av datamängden där
vårdnadshavarna är sammanboende vid frågetillfället. Detta ger ett
urval på 2 185 vårdnadshavare. Data är viktad för att motsvara
urvalspopulationen vad gäller kön, födelseland (Sverige eller
utlandet), utbildningsnivå, ålder samt uttagna föräldrapenningdagar
för respektive kön.12
I Tid och pengar ställs en mängd frågor om bland annat fördelning av föräldraledighet, förvärvsarbete och omsorgs- och hushållsarbete. Frågorna ställs till en person i hushållet.
I enkäten ställs två frågor om hushålls- respektive omsorgsarbete, där den första frågan rör vem som vanligen utför en
aktivitet. Frågan för hushållsarbete lyder ”Vem i ditt hushåll gör
vanligtvis följande” följt av en aktivitet, t.ex. städning. Frågan för
omsorgsarbete lyder ”Vem gör vanligtvis följande med X” följt av
en aktivitet, t.ex. hämtning/lämning från fritidsaktiviteter och där
X syftar på barnet.

12
Se Försäkringskassan (2013b) för en mer utförlig beskrivning av urval och viktning av den
ursprungliga datamängden.
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Den andra frågan rör vem som vanligen planerar en aktivitet. I
instruktionen till intervjuaren förtydligas detta med vem som har
det övergripande ansvaret för en aktivitet, tar initiativ till en
aktivitet, är ”projektledare”. Frågan för hushållsarbete lyder ”Vem i
ditt hushåll planerar följande” följt av en aktivitet. Frågan för
omsorgsarbete lyder ”Vem planerar följande saker för X” följt av en
aktivitet.
De olika frågeställningarna för hushålls- respektive omsorgsarbete beror på att frågan ställs till en av föräldrarna. I frågan om
fördelningen av hushållsarbete är det den nuvarande partnern i
hushållet som är ”motperson”, medan det i frågan om fördelningen
av omsorgsarbetet är den andra föräldern som är ”motperson”.
Eftersom vi i urvalet bara har med föräldrar som är sammanboende
med varandra har detta inte någon betydelse i denna rapport.

Registerdata
I kapitel 5 och 6 om arbetsmarknad och familjedynamik används
registerdata från Försäkringskassans datalager STORE och
databasen MiDaS. Dessa datamängder omfattar i princip hela den
svenska befolkningen som är 16 år och äldre, och det är också
möjligt att koppla ihop barn med föräldrar och vårdnadshavare. I
STORE och MiDaS finns detaljerade uppgifter om uttag av
föräldrapenning i Sverige från år 1993 och framåt, bland annat för
vilka perioder föräldrapenning tagits ut och antalet nettodagar. I
databaserna finns också bakgrundsinformation om t.ex. kön,
födelseår, födelseort, bostadsort, pensionsgrundande inkomst,
utbildningsnivå och födelseland.
I denna rapport ingår samtliga föräldrar med barn födda år 2005,
och som är vårdnadshavare under hela perioden fram till och med
år 2012. Med andra ord är föräldrar som inte har gemensam
vårdnad om barnet borttagna från urvalet. Flerbarnsfödslar, utrikes
födda barn och adopterade barn är också borttagna, eftersom
speciella regler för föräldrapenninguttag gäller för dessa barn. Barn
vars båda föräldrar är av samma kön är borttagna, eftersom fokus i
denna rapport handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män.
Barn som själva, eller där någon av föräldrarna, avlidit eller
utvandrat under perioden som undersöks (2003–2012) utesluts
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också från urvalet. Slutligen ska föräldrarna ha varit bosatta i
Sverige minst två år innan barnet föds och fram till och med år
2012, för att de ska ingå i urvalet, och de ska också ha en
löneinkomst om minst två prisbasbelopp och vara registrerade som
sysselsatta i november de två åren innan barnet föddes för att ingå i
urvalet. Eftersom fler män än kvinnor uppfyller de sistnämnda
villkoren finns fler män än kvinnor i urvalet i avsnittet om
arbetsmarknaden. I kapitel 6 om familjedynamik ska båda föräldrarna uppfylla villkoren om förvärvsinkomst och sysselsättning,
varför antalet i detta kapitel är lägre än i kapitel 5 om arbetsmarknaden. I data finns sammanlagt cirka 39 000 barn födda i
Sverige till förstagångsföräldrar år 2005, varav cirka 8 000 är
borttagna på grund av att föräldrarna inte har gemensam vårdnad,
att barnet är adopterat, det är en flerbarnsfödsel, föräldrarna är av
samma kön, någon av föräldrarna är okänd, att någon av föräldrarna
eller barnet har emigrerat eller avlidit, eller att föräldrarna inte varit
bosatta i Sverige under hela perioden (se ovan). Det slutliga urvalet
består av 22 000 kvinnor och 25 000 män i avsnittet om
arbetsmarknaden, och 19 000 kvinnor och män i avsnittet om
familjedynamik. Dessa uppfyller också kravet på löneinkomst och
sysselsättning.
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Figur A.1

Andel kvinnor i arbete (inkomst över 2 pbb) ett, fyra och sju år
efter barnets födelseår utifrån mannens uttag av föräldrapenning
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Figur A.2

Andel kvinnor i arbete (inkomst över 2 pbb) ett, fyra och sju år
efter barnets födelseår utifrån mannens uttag av föräldrapenning
Kvinnor med eftergymnasial utbildning
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Andel män i arbete (inkomst över 2 pbb) ett, fyra och sju år efter
barnets födelseår utifrån mannens uttag av föräldrapenning
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Figur A.4

Appendix III

Andel män i arbete (inkomst över 2 pbb) ett, fyra och sju år efter
barnets födelseår utifrån mannens uttag av föräldrapenning
Män med eftergymnasial utbildning

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Inget uttag
av mannen

Andel
0‐20%
1 år

Andel
20‐40%
4 år

Andel
40‐60%

Andel
60‐100%

7 år

189

