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.

10

2015:5

Sammanfattning

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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