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Sammanfattning 

 

 

 

Under våren 2008 tog riksdagen beslut om att fr.o.m. den 1 juli införa ett kommunalt 

vårdnadsbidrag. Bidraget uppgår till maximalt 3000 kronor och kan betalas ut till dem som 

inte utnyttjar kommunalt finansierad barnomsorg på heltid utan istället ordnar barnomsorgen 

på annat sätt, t.ex. genom att en förälder stannar hemma. Vårdnadsbidraget har av dess 

anhängare hyllats som en valfrihetsreform men har av kritikerna anklagats för att vara en 

kvinnofälla.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att, utifrån ekonomisk teori, analysera hur 

vårdnadsbidraget kan förväntas påverka kvinnors ekonomiska självständighet och därmed 

jämställdheten inom familjen. I uppsatsen redogörs för ett antal familjeekonomiska teorier 

som kan användas för att analysera vårdnadsbidragets inverkan på familjens och individens 

ekonomi. Sedan används dessa teorier i en analys av vårdnadsbidragets effekter på både kort 

och lång sikt. En granskning av hur maktrelationerna inom familjen påverkas ingår också.  

 

Slutligen redovisas slutsatser om vårdnadsbidragets förväntade påverkan med återkoppling till 

syftet. Utifrån den teoretiska analysen i denna uppsats kan man förvänta sig att införandet av 

ett vårdnadsbidrag kan komma att påverka jämställdheten negativt både inom familjen och i 

samhället. Det är troligen främst lågavlönade kvinnor som kommer att nyttja bidraget. Deras 

ekonomiska situation försämras därmed både på kort och på lång sikt då man kan förvänta sig 

lägre framtida inkomster efter förvärvsavbrott. De riskerar dessutom att få en svagare 

ställning i relation till sina makar då de blir ekonomiskt beroende av dem.  

 

Uppsatsens bidrag är främst en teoretisk analys av hur vårdnadsbidraget kan väntas påverka 

individens och familjens ekonomi samt jämställdheten. 
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1.  Inledning 
 

 

Våren 2008 tog riksdagen beslut om ett ge kommunerna rätt att ge bidrag till de föräldrar som 

väljer att inte använda sig av den offentligt finansierade barnomsorgen utan istället t.ex. ta 

hand om barnen i hemmet. I debatten om vårdnadsbidraget har det av sina anhängare hyllats 

som en valfrihetsreform, medan kritikerna hävdat att reformen är en återgång till 

hemmafruidealet och riskerar att bli en kvinnofälla.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med uppsatsen är att, utifrån ekonomisk teori, analysera hur vårdnadsbidraget kan 

väntas påverka kvinnors ekonomiska självständighet och därmed jämställdheten inom 

familjen. Med jämställdhet menas här ett jämnt fördelat ansvar för hemarbete, omsorg för 

gemensamma barn och familjeförsörjning, samt en jämn maktfördelning mellan män och 

kvinnor. För att uppnå syftet undersöks hur kvinnors ekonomi kan förväntas påverkas av 

införandet av vårdnadsbidraget. Detta eftersom de ekonomiska förutsättningarna, framför allt 

kvinnors ekonomiska självständighet, spelar en avgörande roll för de inbördes relationerna 

inom familjen såsom arbetsfördelning och tidsallokering.  

 

Huvudfrågeställningen är därför: Hur påverkas kvinnors ekonomi av vårdnadsbidraget? För 

att besvara frågan undersöks två delfrågor: 1) Vilka kvinnor kan förväntas komma att använda 

vårdnadsbidrag? 2) Vad blir de ekonomiska konsekvenserna för individen av att använda 

vårdnadsbidrag? 

 

1.2 Disposition  
 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: Först ges en bakgrund med bakomliggande fakta 

kring vårdnadsbidragets utformning och tidigare konstaterade effekter i Sverige och Norge. 

Förhållanden i svenska småbarnsfamiljer t.ex. vad gäller arbets- och inkomstfördelning 

presenteras med deskriptiv statistik. Sedan följer en teorigenomgång.  
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Därefter kommer ett analysavsnitt som är uppdelat i tre delar. Först analyseras familjens 

ekonomi med en neoklassisk hushållsmodell där förväntade konsekvenser för familjens 

tidsallokering och inkomster visas. Särskilt undersöks effekten av att kunna använda 

vårdnadsbidrag på deltid jämfört med bara på heltid. I den andra delen undersöks hur 

kvinnans ekonomi påverkas på längre sikt i en livscykelanalys. Till sist analyseras hur de 

inbördes maktrelationerna inom familjen påverkas av ett vårdnadsbidrag med hjälp av en 

förhandlingsmodell. Med begreppet makt menas i uppsatsen möjligheten att forma sitt liv 

utifrån sina egna preferenser. I ett avslutande kapitel summeras resultaten i form av slutsatser 

och en avslutande diskussion.  
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2.  Bakgrund   
 

 

2.1 Vårdnadsbidraget - en titt i backspegeln  
 

Vårdnadsbidraget har varit aktuellt i någon form i svensk politik under en lång tid. Redan 

1964 enades Socialdemokratiska Arbetarepartiets partikongress om att förespråka införandet 

av ett vårdnadsbidrag (Hinnerfors 1992:5). Lisa Mattsson, socialdemokratiska 

kvinnoförbundets ordförande, framförde bl.a. argumentet att vårdnadsbidraget ”garanterar 

större valfrihet för unga familjer” (Hinnerfors 1992:110). Men trots att socialdemokraterna 

hade den politiska makten i riksdagen så infördes aldrig bidraget. En orsak kan ha varit att 

frågan ansågs vara en kvinnofråga och inte prioriterades av den mansdominerade regeringen.  

 

Högerpartiet, senare Moderata samlingspartiet, avvisade förslaget helt. De ansåg i sitt 

program Familjepolitiska programmet Familjen i blickpunkten från 1963 att det var 

”principiellt motbjudande att den naturliga funktion som föräldrauppgiften innebär skulle 

betalas av staten” (Hinnerfors 1992:110). Högerpartiets riksdagsledamöter Ingegerd 

Troedsson och Astrid Kristensson ansåg att ett vårdnadsbidrag ”skulle innebära ett 

socialistiskt system” samt att det vore ”felaktigt att tänka sig, att man därför att man är lycklig 

nog att få barn skall ha lön av staten för att man är hemma och vårdar dem” (Hinnerfors 

1992:100). 

 

Tio år senare hade de två partierna bytt åsikt - med varandra. Socialdemokraterna inriktade sig 

i slutet av 60-talet och på 70-talet på en kraftig utbyggnad av den offentliga barnomsorgen i 

kombination med en könsneutral föräldraförsäkring. Tanken var en tvåförsörjarmodell där 

båda föräldrarna arbetade och man avvisade då vårdnadsbidraget. Högerpartiet anslöt sig till 

Centerpartiet som förespråkade införandet av en hemmafrulön. Man ansåg det orättvist att 

bara de som hade sina barn i offentlig barnomsorg fick del av samhällets resurser; familjer 

med hemmafru skulle kompenseras med ett särskilt bidrag. Ökad valfrihet var också ett 

viktigt argument (Hinnerfors 1992:176). När de borgerliga partierna kom till makten efter 

valvinsten 1976 infördes dock aldrig något sådant bidrag, framförallt p.g.a. dispyter mellan 

koalitionspartierna om hur reformen skulle finansieras.  
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1991 tillträdde återigen en borgerlig regering, den här gången bestående av Moderaterna, 

Folkpartiet, Centerpartiet och, för första gången, Kristdemokraterna. Framförallt 

Kristdemokraterna var pådrivande för att denna gång införa ett vårdnadsbidrag. Det dröjde 

dock till juli 1994 innan vårdnadsbidraget infördes och det fanns bara kvar ett halvår. I 

september 1994 vann Socialdemokraterna valet och en av deras första åtgärder var att 

avskaffa vårdnadsbidraget.  

 

Efter att ha återfått regeringsmakten 2006 införde den borgerliga regeringen i juli 2008 en ny 

lag om vårdnadsbidrag. Även denna gång är det Kristdemokraterna som varit drivande i 

frågan. Enligt en undersökning som nyhetsredaktionen Aktuellt gjorde i mars 2007 så ville 

109 av de 233 kommuner som tillfrågades införa vårdnadsbidraget medan 88 var emot och 37 

ännu inte bestämt sig (SVT 2008). Detta visar att intresset på kommunnivå är stort. Det är 

dock upp till de enskilda kommunerna hur de, inom vissa ramar, utformar bidraget.  

 

2.2. Dagens vårdnadsbidrag 
 

I mars 2008 lade regeringen fram en proposition (2007/08:91) om den lag om vårdnadsbidrag 

som infördes den 1 juli 2008. Syftet med reformen är att ge barnfamiljer större valfrihet samt 

att skapa mer tid för samvaro mellan föräldrar och barn.  

 

Reformen är kompetensutvidgande för kommunerna, dvs. kommunerna beslutar själva om de 

vill införa bidraget eller inte, och de får finansiera det själva. Enligt lagförslaget kan bidraget 

uppgå till maximalt 3000 kronor, det är obeskattat och kan ges till föräldrar med barn som 

fyllt ett men inte tre år. Kommunerna bestämmer själva om familjerna ska kunna kombinera 

vårdnadsbidrag med ett begränsat antal timmar i den kommunala barnomsorgen och i så fall 

få vårdnadsbidrag på deltid.  

 

Vårdnadsbidraget kan kombineras med arbetsinkomster och studiemedel. Däremot kan det 

inte ges till hushåll där någon av föräldrarna uppbär föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, 

sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension), ålderspension, sjukpenning samt de flesta andra 

typer av bidrag (2007/08:91, s 31). Motiveringen till detta är att de som uppbär sådan 

ersättning redan har fri tid att vara med barnen. Vårdnadsbidraget kommer att räknas som en 
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inkomst vid beräkningen av bostads- och socialbidrag, vilket gör att familjer som får 

vårdnadsbidrag kommer att få sänkt bostads- och socialbidrag i proportionerna ett till ett 

(2007/08:91, s 42-44, Socialstyrelsen 2008).  
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3.  Tidigare forskning och empiri 
 

 

3.1 Erfarenheter från 1994 
 

Vårdnadsbidraget 1994 liknade i stort sett det som infördes i juli 2008, men skiljde sig på 

några sätt. Den största skillnaden är att det dåvarande bidraget finansierades av statliga medel 

och administrerades av försäkringskassan. Bidraget kunde tas ut på deltid och då kombineras 

med kommunal barnomsorg. Det betalades ut till den vårdnadshavare som också uppbar 

barnbidraget vilket, om inget annat anmälts, var modern. (1994 kunde två personer av samma 

kön inte vara vårdnadshavare för samma barn.)  

 

Widman skriver i en magisteruppsats vid Uppsala Universitet att 67 % av alla gifta kvinnor 

och kvinnor i samboförhållanden med barn i rätt ålder utnyttjade vårdnadsbidrag under den tid 

det fanns 1994. Endast 0,56 % av de gifta männen och män i samboförhållanden fick 

vårdnadsbidrag. Bland ensamstående var siffrorna 60 % för kvinnor och 5 % för män 

(Widman 2006:23). SCB har inte gjort någon egen statistik över detta men uppger att den 

totala utbetalningen av vårdnadsbidrag under 1994 uppgick till 1755 miljoner kronor (löpande 

priser) (SCB 2008a).  

 

Siffror från 2007 från SCB visar att småbarnsföräldrar ofta önskar att deras barn hade kunnat 

vara hemma längre innan de börjat förskolan. Den vanligaste önskan om förskolestart är när 

barnet är 2 år gammalt. I genomsnitt börjar dock barn på förskola när de är 18 månader 

(Duvander 2006). Detta tyder på att vårdnadsbidraget även denna gång kan bli en populär 

reform.  

 

3.2 Erfarenheter från Norge  
 

Vårdnadsbidrag eller liknande finns i ett flertal europeiska länder såsom Norge, Finland, 

Danmark, Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien och Italien (Ferrarini 2003). I det norska 

systemet kombineras vårdnadsbidraget, som där kallas kontantstöd (kontantstøtte), med en 
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könsneutral föräldraförsäkring. Detta system är det som mest liknar det svenska varför det 

finns en poäng i att titta närmare på erfarenheterna man haft där.  

 

Kontantstödsreformen genomfördes i augusti 1998. Stödet uppgår till drygt 3000 NKR, är 

skattefritt och kan användas av föräldrar till barn som fyllt ett men inte tre år. En skillnad mot 

det svenska vårdnadsbidraget är att kontantstödet finansieras av staten, inte av kommunerna. 

Kontantstödet kan tas ut på deltid och är flitigt utnyttjat av norska småbarnsföräldrar; mellan 

50-75 % av alla ett- och tvååringar fick under perioden 1998-2006 kontantstöd. 2006 gick 

stödet i 93 % av fallen till mamman (SSB 2008).  

 

Norska statistiska centralbyrån har genom tvärsnittsanalyser av data från 1998-2002 räknat på 

hur norrmännens arbetsutbud påverkats av reformen. Huvudresultatet är att sannolikheten för 

mödrar att återgå till arbete efter att de fått barn har minskat, samt att när mödrarna väl återgår 

till arbetslivet har sannolikheten blivit större att de arbetar deltid, inte heltid. 

Småbarnsmammornas arbetsutbud har minskat med 20 % mellan 1998 och 2002, i snitt 

innebär det med 3,75 timmar/vecka. Även pappornas arbetsutbud har minskat något, ca 3 %. 

Totalt motsvarar detta 11000 årsarbeten för mödrarna och 3300 för fäderna som från början 

arbetade mer (Rønsen 2005:26). Då mödrarna hade ett mindre arbetsutbud från början så har 

skillnaden i arbetsutbud mellan könen ökat ytterligare sedan kontantstödets införande.  

 

Siffrorna visar att småbarnsföräldrar, framför allt mammor, uppskattar att få ett ekonomiskt 

stöd för att arbeta mindre och tillbringa mer tid med sina barn i hemmet. Siffrorna visar också 

att en vårdnadsbidragsreform kan bli kostsam för samhället, dels i form av rena utbetalningar, 

men särskilt i form av förlorad produktion, uteblivna skatteintäkter och förmodligen en 

långsiktig negativ effekt på BNP-utvecklingen.  
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4.  Empirisk motivering av modellerna 
 

De modeller som kommer att användas i analysen bygger på vissa antaganden. Nedan följer 

redovisning av deskriptiv statistik som empiriskt motivera dessa antaganden.  

 

4.1. Löneskillnader och arbetsutbud 
 

Det första antagandet är att män får högre avkastning än kvinnor av marknadsarbete 

(lönearbete) och att de arbetar mer. Som diagram 1 visar så har män inom alla delar av 

arbetsmarknaden högre lön än kvinnor. Även bland låginkomststagare skiljer 

genomsnittslönen ofta flera tusen kronor.  

Diagram 1: Genomsnittlig månadslön för kvinnor och män 2006.  
Källa: Lönerapport år 2007, LO.  

 

Diagram 2: Personer i åldern 20-64 år efter arbetskraftstillhörighet och vanligen arbetad tid 
1970-2005. Källa: SCB 
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Diagram 2 visar att män i högre utsträckning arbetar heltid medan cirka en tredjedel av alla 

kvinnor i arbetskrafter arbetar deltid. År 2005 var arbetskraftsdeltagandet för kvinnor i åldern 

20–64 år 80 procent, motsvarande för män var 86 procent (SCB 2008b). Man kan anta att 

dessa skillnader mellan könen generellt sett även gäller inom parförhållanden mellan män och 

kvinnor.  

 

4.2. Arbetsfördelningen på marknaden och i hemmet  
 

Det andra antagandet är att familjer idag fördelar arbetet så att kvinnor utför mer av det 

oavlönade hushållsarbetet. I Sverige utfördes år 2000 128 miljoner arbetstimmar i 

marknadsarbete (SCB 2008d). Av dessa utfördes 58 % av män och 42 % av kvinnor. Ungefär 

lika många timmars arbete utfördes i hemmet, men då var arbetsfördelningen den motsatta. 

Enligt statistik från år 2000/01 ägnar samboende kvinnor med barn under 7 år ca 42 timmar 

per vecka åt det obetalda hushållsarbetet, medan siffran för männen är ca 26 timmar (SCB 

2008e). Den vardagliga omsorgen om de små barnen sköts alltså till övervägande del av 

mammorna, vilket även visas i diagram 3.  

 

Diagram 3: Genomsnittlig tid för barnomsorg som huvudaktivitet efter familjecykel år 
2000/01. Föräldrar med hemmavarande barn. Alla dagar. Minuter per dag.   
Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB.  
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5.  Teori  
 

 

För att analysera hur ett vårdnadsbidrag påverkar familjen och individens ekonomi kommer 

olika familjeekonomiska modeller att användas. Dessa presenteras i detta kapitel i form av en 

kortare litteraturgenomgång inom området.   

 

 

5.1 Hushållsmodeller för arbetsfördelningen inom familjen 
 

Gary Becker var bland de första att lägga fram en teori om familjens ekonomi som fick 

genomslag inom den neoklassiska skolan (Becker 1965, 1993). Becker var också bland de 

första ekonomer som såg kvinnans arbete i hemmet som just ett arbete (och inte som fritid). 

Enligt Becker agerar familjen som en ekonomiskt rationell enhet, likt en liten firma. Inom 

familjen delas makarnas sammanlagda tid upp mellan hushållsarbetet och marknadsarbetet 

(lönearbete) så att den som är relativt sett mest produktiv inom ett visst område specialiserar 

sig där. Om t.ex. mannen får relativt sett högre avkastning av marknadsarbete än kvinnan 

(högre lön) så kommer han att arbeta mer på marknaden medan kvinnan specialiserar sig på 

att producera hemvaror. Specialiseringen uppkommer p.g.a. makarnas komparativa fördelar 

vad gäller produktivitet i hemmet och på marknaden. Makarna maximerar en för familjen 

gemensam nyttofunktion och gör genom specialiseringen välfärdsvinster (Becker 1993 kap 2). 

Becker räknade också med att det fanns skillnader mellan mannen och kvinnan som bl.a. 

gjorde kvinnan mer produktiv i hemmet. Dessa skillnader uppkommer t.ex. när man under 

uppväxten tränas i olika saker eller när kvinnan föder och ammar barn vilket gör henne mer 

tränad att ta hand om barn (Becker 1993:30).  

 

Beckers teorier om familjen används av Blau et al. (1998:69) för att grafiskt illustrera 

familjens val mellan att producera hemvaror och marknadsvaror (vilka köps med intjänade 

pengar). Även Cigno (1991 Kap 2) grundar sig på samma antaganden som Becker. I hans 

grafiska tolkning gör familjen ett val mellan att allokera tid till marknadsarbete, för att kunna 

köpa marknadsvaror, och att allokera tid i hemmet för produktion av hemvaror. Den grafiska 

tolkningen, som visas i figur 1, kommer att användas i analysen i kapitel 6.  
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I figur 1 har familjen en gemensam budgetlinje och nyttokurva. På den horisontella axeln 

mäts makarnas sammanlagda disponibla tid. Tiden kan användas antingen till att producera 

hemvaror eller till att arbeta på marknaden och därmed kunna köpa marknadsvaror. Sett från 

höger visar grafen hur makarnas tillgång till marknadsvaror (inkomster) ökar ju mer tid de 

använder till att arbeta på marknaden. Men samtidigt minskar då mängden hemvaror i och 

med att den produktionen minskar. Linjen ABC visar hushållets budgetrestriktion. Sett från 

höger börjar hushållet substituera hemproduktion mot marknadsarbete vid punkt A. Familjen 

börjar med att låta den som är relativt sett mest produktiv på marknaden (har högst lön) 

arbeta; den brantare delen av kurvan dvs. sträckan A till B. Då denna nått sitt maximala 

arbetsutbud så kan familjen låta den andra individen arbeta, dock med lägre avkastning, vid 

punkt B och utefter linjen BC. Hushållet väljer den punkt på linjen där hushållets nytta 

maximeras enligt dess preferenser. Makarna antas ha unitära (gemensamma) preferenser och 

maximera en gemensam nytta. Denna typ av modell kallas hädanefter common-preference-

modell. I figur 1 väljer familjen att låta individ 1 arbeta heltid på marknaden medan individ 2 

arbetar deltid på marknaden och sedan producerar hemvaror.   

 

 

Marknadsvaror (I) 

 

 
 
C 

I1   
                  

 
                  B                     
 

 

 

 

 

       

       A    
                   H1  Produktion av hemvaror (H)/Tid 

 

Figur 1: Familjens produktionsmöjligheter.  

 
Common-preference-modeller med de antaganden som beskrivits ovan har en del svagheter 

som uppmärksammats av forskare. Det mest uppenbara är kanske att modellen inte kan 

förklara varför en del familjer väljer en jämn arbetsfördelning i hemmet och på marknaden 

trots att kvinnan tjänar mindre. Ett egenvärde av jämställdhet ryms alltså inte inom modellen. 
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Inte heller tar modellen hänsyn till individens nytta av ekonomisk autonomi dvs. att kunna 

försörja sig själv.   

 

Även utan sådana egenvärden kan man anta att makarna i ett lyckligt äktenskap får nytta av 

att spendera tid tillsammans, d.v.s. att makarnas tid i hemmet är komplement (Björklund et al 

2006:50, Blau et al 1998:41). En långtgående specialisering betyder att makarna tillbringar 

mycket tid ifrån varandra vilket borde medföra lägre nytta.  

 

Common-preference-modeller ger inte heller utrymme för att arbetet i sig kan medföra onytta 

samt att denna onytta troligen är ökande med tidsinsatsen eftersom det kan kännas enahanda 

att bara ha en sysselsättning. En blandning av sysselsättningar bör ge individen ökad nytta, 

precis som en blandad varukorg antas ge mer nytta.  

 

5.2 På lång sikt; effekter av förvärvsavbrott 
 

De modeller som beskrivits ovan är en-periods-modeller vilket gör dem förhållandevis 

statiska. Därför är det svårt att använda dem för att förklara förändringar över tid, såsom 

skilsmässa. Detta har sin grund i att common-preference-modeller antar fullständig 

information, d.v.s. att parterna vet allt om varandra, inklusive hur den andre kommer att 

förändras i framtiden, redan innan de är gifta. Om detta vore sant skulle ingen göra misstaget 

att gifta sig med någon som man sedan inte trivs med och därför skiljer sig från. Endast 

exogena oförutsedda faktorer förändrar modellens förutsättningar. Skilsmässor som inte 

orsakats av exogena förändringar kan därmed inte förklaras.  

 

I verkligheten skiljer sig dock ca hälften av alla par i Sverige (SCB 2008c). Äktenskapet är 

inte ett bindande livslånga kontrakt såsom Becker antog. Om man bortser från detta antagande 

kan man konstatera att specialiseringen medför ekonomiska risker speciellt för kvinnor (Blau 

et al 1998). Vid en total specialisering kommer den ena individen bara att arbeta på 

marknaden och den andra bara i hemmet. Detta kommer att leda till ett avbrott i 

förvärvsarbetet för den som tjänar minst, oftast kvinnan. Hur individens ekonomi påverkas av 

avbrott under yrkeslivet undersöks bl.a. av Polachek och Siebert (1993:161). De har visat hur 

individens inkomster påverkas långsiktigt genom utebliven löneutveckling samt depreciering 
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av yrkeskunskaper. Polachek och Sieberts modell används i analysen för att undersöka 

effekten av att göra förvärvsavbrott med vårdnadsbidrag.  

 

Albrecht et al (1998) har särskilt undersökt effekten av föräldraledighet på kvinnors löner. Då 

förvärvsavbrott med vårdnadsbidrag kan komma att fungera som en sorts fortsättning på 

föräldraledigheten är resonemanget relevant för denna uppsats. Författarna diskuterar den 

signaleffekt som föräldraledighet kan ge. De frågar sig vilka signaler arbetsgivaren får av att 

en person väljer att vara föräldraledig och hur det påverkar lönen. De drar slutsatsen att 

eftersom de flesta kvinnor i Sverige är föräldralediga så är det inte föräldraledigheten i sig, 

utan att vara kvinna, som ger arbetsgivaren signalen att vissa förvärvsavbrott under 

småbarnsåren är att vänta. Konsekvensen är att alla kvinnor ges lägre löner eftersom det 

innebär en risk för arbetsgivaren att anställa en kvinna. Bland män däremot förväntar sig 

arbetsgivaren inte några längre förvärvsavbrott varför pappaledighet blir en signal om vilken 

”typ” av man individen är. Då mannen ger signalen att han prioriterar tid med barnen framför 

arbetet kan det leda till en sämre löneutveckling och karriärmöjligheter.  

 

Författarna diskuterar också orsakssambandet då lågavlönade tar längre föräldraledighet. 

Inom yrken med många kvinnor förekommer fler och längre förvärvsavbrott. Författarna 

förutspår att detta på lång sikt kan leda till lägre löner inom en yrkesgrupp. Låg lön och svag 

löneutveckling blir sedan en signal till de anställda att förvärvsavbrott inte kommer att 

påverka deras framtida lön nämnvärt.  

 

5.3 Förhandlingsmodeller 
 

I common-preference-modeller har familjen en gemensam nyttofunktion. Alla inkomster och 

hemproducerade varor antas gå in i en gemensam ”pool” och sedan fördelas mellan familjens 

medlemmar. Hur nyttan fördelas inom familjen problematiseras aldrig eftersom individen inte 

har någon egen nyttofunktion. Familjen behandlas lite som en ”svart låda” vilket kritiserats av 

ett flertal ekonomer (Lundberg et al 1996:140).  

 

Makarna förutsätts också ha unitära preferenser vid valet av konsumtion och arbetsfördelning 

dvs. ha samma åsikt vid dessa val. Det är dock inte rimligt att tänka sig att individuella 

preferenser helt harmoniseras bara för att två personer ingår äktenskap (Lundberg et al 

 17



1996:144). Då hälften av alla äktenskap i Sverige slutar i skilsmässa kan man konstatera att 

konflikter och skiljaktiga preferenser inom äktenskap är mycket vanligt. Inom 

nationalekonomin görs normalt antagandet att individen maximerar sin egen nytta och har 

egna preferenser. Det finns ingen uppenbar anledning till varför detta inte skulle gälla inom 

familjen.  

 

Den klassiska familjeekonomin är ett av få områden inom nationalekonomi där man avviker 

från antagandet om individen som en rationell, egennyttigt maximerande Economic Man. 

Tanken om ”poolning” av familjens resurser bygger istället på att altruism råder inom 

familjen (Becker 1993:31, Lundberg et al 1996:143). Det kan tyckas naturligt att 

familjemedlemmarna bryr sig om varandra och gör oegennyttiga uppoffringar för varandra. Å 

andra sidan så vet vi att våld eller andra typer av utnyttjande förekommer inom familjer. 

Därtill kan man anta att om altruism existerar så borde det inte endast avgränsas till 

familjerelationer.  

 

En annan svaghet med common-preference-modeller är att de inte problematiserar 

maktförhållanden inom relationer (Blau et al 1998:38, Lundberg et al 1993, 1996). 

Modellerna producerar sociala teorier som saknar en maktanalys, vilket många samhällsvetare 

skulle se som ofullständigt. Man kan fråga sig hur mycket man kan förklara utan att förstå de 

inbördes relationerna inom familjen. Inom andra discipliner finns alternativ till den unitära 

synen på familjen. Marxismen förklarar familjens arbetsfördelning som en konsekvens av 

kapitalismens utsugning av arbetskraften och radikalfeminismen förklarar arbets- och 

maktförhållanden inom familjen med ett patriarkalt genussystem (Blau et al 1998:38).  

 

Även en del ekonomer har skapat alternativ till common-preference-modeller, men då inom 

ramen för den neoklassiska skolan, genom såkallade förhandlingsmodeller. I 

förhandlingsmodeller antas kvinnor såväl som män behålla sina individuella preferenser även 

inom äktenskapet. Då kommer en typ av förhandling att äga rum innan beslut om familjens 

ekonomi och konsumtion tas. Förhandlingsmodeller, som bygger på spelteori, har fått allt 

större utrymme inom forskningen på senare år. I uppsatsen kommer en kooperativ 

förhandlingsmodell att användas varför sådana beskrivs närmare här. För en genomgång av 

modeller för familjens nyttomaximering med individuella preferenser se t.ex. Björklund et al 

(2006:47-51). För en djupare mer teknisk genomgång av hur förhandlingsmodeller kan se ut 
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se Bergstrom (1998). Flera varianter av förhandlingsmodeller för att visa familjens 

beslutfattande har utvecklats, se t.ex. Lundberg et al (1996) eller Lommerud (1997).  

 

I kooperativa förhandlingsmodeller använder man sig av en såkallad nyttomöjlighetskurva. 

Nyttomöjlighetskurvan konstrueras på följande vis: Hushållet kan sammantaget producera ett 

antal olika ”kombinationer” av marknads- och hemvaror. Dessa olika ”kombinationer” ger 

olika paretoeffektiva lösningar med vissa nyttor för mannen respektive kvinnan. De olika 

nyttofördelningar som dessa kombinationer ger kan visas genom en kurva för parternas 

maximala nytta vid olika val. Nyttomöjlighetskurvan beskriver därmed nyttofördelningen 

inom familjen vid olika val (Bergstrom 1997:24), se kurvan Ukmax till Ummax i figur 2 nedan. 

Individens nytta beror på individens konsumtion av marknadsvaror (Cm respektive Ck) och 

hemvaror (H), vilket ger nyttofunktionen Ui = Ui(Ci, H). Konsumtionen av marknadsvaror 

beror på individens inkomst medan hemvarorna antas vara public goods och kan konsumeras 

av alla hushållsmedlemmar oavsett vem som producerat dem (Bergstrom 1997:38).  

 

Budgetrestriktionen ges av å ena sidan kvinnans och mannens sammanlagda inkomster, å 

andra sidan priserna på marknadsvaror och relativpriset på hemvaror. Detta ger ekvationen 

PcCm + PcCk + PhH = Wm + Wk där Pc är priset på marknadsvaror, Ph relativpriset för hemvaror 

och Wi individernas inkomster. Under dessa förutsättningar är det möjligt att hitta de 

”kombinationer” av tidsallokeringar och nyttor som är möjliga inom äktenskapet.  

 

Figur 2: Familjens nyttomöjlighetskurva med Nash-jämvikt.  

Kvinnans nytta,  
 
Uk 
 
 
 
 
 
 
Ukmax

 
 
 
 
 
 
     
  Tk                   N0
 
 
 
 
                             Tm                    Ummax  Mannens nytta, Um 
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Genom förhandling kan parterna komma fram till en samarbetslösning. Om parterna inte kan 

komma överens kommer deras nyttor att vara lika med var och ens ”threat point”, hotpunkt 

(Ti). Denna punkt har ofta setts som den nytta parterna skulle få vid skilsmässa. Hotpunkten 

kan dock istället ses som en icke-samarbetslösning inom äktenskapet, där äktenskapet 

fortsätter men de äkta makarna inte samarbetar (Lundberg et al 1993). En sådan syn kommer 

också att vara utgångspunkt i uppsatsen. Enligt Lundberg och Pollak kan hotpunkten även 

tolkas som en traditionell arbetsfördelning inom familjen; innebörden av en sådan uppdelning 

är väl känd för båda parter som kan sköta ”sin” del utan att behöva samarbeta med den andra 

(Lundberg et al 1993:993).  

 

Nyttan vid hotpunkten beror på priser och individens inkomster (Bergstrom 1997:38). Man 

kan tolka denna nytta som hur väl individen skulle klara sig utan att samarbeta med sin 

make/maka vilket kan antas bero på en mängd olika faktorer men kanske främst individens 

ekonomiska ställning (Lundberg et al 1993:992). Individen kommer aldrig att acceptera en 

samarbetslösning som innebär en sämre nytta än vid hotpunkten. Nyttan vid hotpunkten säger 

därför något om individens förhandlingsposition vilken förbättras vid en stärkt ekonomisk 

ställning.  

 

I figur 2 visas familjens nyttomöjlighetskurva som beskriver de möjliga nyttorna vid olika 

samarbetslösningar. Paret väljer genom en förhandling den punkt på kurvan som möter 

kurvan för Nash sociala välfärdsfunktion (N). Denna funktion, som kan liknas vid en 

nivåkurva, visar individernas nyttoökningar vid en samarbetslösning. Detta genom att 

subtrahera nyttan vid hotpunkten från nyttan vid samarbetslösningen. Familjen kommer att 

välja den ”kombination”, dvs. den allokering, som maximerar N = (Um – Tm)(Uk – Tk). Den 

punkt på kurvan som Nash-jämvikten motsvarar innebär en speciell ”kombination” av Cm, Ck 

och H, och speciella nyttonivåer för mannen och kvinnan. Som följer av definitionen av Nash-

kurvan så kommer en minskning av t.ex. kvinnans nytta vid hotpunkten att ändra utseendet på 

kurvan och skapa en ny jämvikt som är till större fördel för mannen. Detta kan tolkas som att 

kvinnan, genom en försvagad hotpunkt, får ett sämre förhandlingsläge och därmed får 

acceptera en för henne sämre jämvikt i förhandlingen med sin man.  

 

En skillnad mellan förhandlingsmodeller och common-preference-modeller är att i 

förhandlingsmodellerna beror familjens efterfrågan inte bara på familjens totala 

köpkraft/efterfrågan utan också på allokeringen av resurser inom familjen. Efterfrågan på t.ex. 
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barnomsorg kan då bero inte enbart på hur stora inkomster familjen har utan också på vem 

som tjänar pengarna. En hög inkomst hos modern borde öka efterfrågan på barnomsorg om 

man antar att det är hon som väljer mellan att ta hand om barnen i hemmet eller ordna 

barnomsorg på annat sätt.  
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6.  Analys 
 

 

Nedan redovisas en analys av hur familjers ekonomi kan väntas påverkas av införandet av ett 

vårdnadsbidrag. Särskilt undersöks hur kvinnors ekonomi påverkas. Som visades i kapitel 4 

tjänar kvinnor mindre än män i Sverige. Kvinnor arbetar också i större utsträckning deltid 

samt tar betydligt större ansvar för hemarbetet och omvårdnaden av barnen. Empiriska studier 

från Norge och Sverige visar att det främst är kvinnor som nyttjar vårdnadsbidrag. Dessa 

bakgrundsfakta ligger till grund för den fortsatta analysen då ett par förenklande antaganden 

görs: Familjen antas bestå av ett heterosexuellt par som har gemensam bostad och ekonomi 

och ett barn som är ett eller två år gammalt. Kvinnan antas tjäna mindre än mannen och, i 

enlighet med Beckers teorier, antas familjen fördelar arbetet så att de låter mannen 

marknadsarbeta först då familjen maximerar en gemensam nytta.  

 

I 6.1 behandlas hur vårdnadsbidraget kan tänkas påverka familjens ekonomi och val av 

tidsallokering på kort sikt med hänsyn taget till om bidraget kan användas på deltid eller bara 

på heltid. Här används en grafisk analys av en common-preference-modell. I 6.2 utvidgas 

denna analys till ett längre perspektiv i en livscykelanalys.  

 

Till sist, i avsnitt 6.3, behandlas frågan om hur nyttjandet av ett vårdnadsbidrag påverkar 

maktrelationerna inom familjen. Här används en kooperativ förhandlingsmodell där familjen 

antas ha två beslutsfattare med individuella preferenser som tar ett gemensamt beslut efter en 

förhandling.  

 

6.1 På kort sikt: Deltid eller heltid? 
 

Lagen om vårdnadsbidrag öppnar för möjligheten att låta föräldrar kombinera ett begränsat 

antal timmar i barnomsorgen med vårdnadsbidrag på deltid. Det är dock upp till kommunerna 

vilka regler de vill införa. Det kan vara lockande för kommunerna att bara tillåta 

vårdnadsbidrag på heltid eftersom man då hoppas spara pengar inom barnomsorgen när 

efterfrågan där sjunker. I Lunds kommun till exempel är det föreslagna vårdnadsbidraget tänkt 
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att bara kunna utnyttjas på heltid (SydSvenskan 080128). Nedan analyseras hur familjens val 

av tidsallokering ser ut vid de båda scenarierna, vårdnadsbidrag på heltid respektive på deltid.  

 

6.1.1 Vårdnadsbidrag på heltid  
 

I figur 3 arbetar i ursprungsläget mannen heltid och kvinnan deltid. Figur 3 illustrerar hur 

familjens ekonomi påverkas av ett vårdnadsbidrag som inte går att kombinera med plats i 

offentligt finansierad barnomsorg. Familjen gör då ett val mellan att ha ett oförändrat 

arbetsutbud eller att låta kvinnan sluta arbeta och istället vara hemma på heltid.  

Linjen ABC visar hushållets budgetrestriktion utan vårdnadsbidrag. Sett från höger börjar 

hushållet substituera hemproduktion mot marknadsarbete vid punkt A. Mannens arbetsutbud 

utnyttjas först eftersom han tjänar mer än kvinnan (den brantare delen av kurvan). Sedan 

börjar kvinnan marknadsarbeta vid punkt B och utefter linjen BC. Hushållet väljer den punkt 

på linjen där hushållets nytta maximeras enligt dess preferenser. Utan vårdnadsbidrag blir det 

punkt (I1, H1) där mannen arbetar heltid och kvinnan deltid på marknaden och ägnar resten av 

”arbetsdagen” åt hemarbete.  

 

 
Figur 3: Familjens produktionsmöjligheter; vårdnadsbidrag på heltid.  
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Med vårdnadsbidrag får hushållet budgetrestriktionen ADEBC. Vårdnadsbidrag, plus 

uteblivna förskoleavgifter, är en arbetsfri inkomst som ”lyfter” familjens budgetrestriktion. 

Det är tillåtet att en person i hushållet arbetar heltid utan att vårdnadsbidraget påverkas (punkt 
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D till E). Om familjen väljer att marknadsarbeta mer så förlorar de hela bidraget. När kvinnan 

börjar marknadsarbeta hamnar familjens inkomster därför längs linjen B till C. Med denna 

utformning av vårdnadsbidraget kan det hända att familjer blir indifferenta mellan att låta 

kvinnan arbeta deltid eller att istället utnyttja vårdnadsbidrag, punkt (I1, H1) respektive (I2, 

H2). Om kvinnan i utgångsläget marknadsarbetade mindre än i punkt (I1, H1) kan familjen 

istället få en högre nytta med vårdnadsbidrag.  

 

6.1.2 Vårdnadsbidrag på deltid  
 

Många svenska kommuner, t.ex. Stockholms kommun, kommer dock att tillåta nyttjande av 

vårdnadsbidrag på deltid vilket gör det motiverat att även analysera detta (Stockholms stad 

2008). Figur 4 illustrerar hur familjens val påverkas av införandet av ett vårdnadsbidrag som 

går att utnyttja på deltid. I utgångsläget väljer familjen punkt (I1, H1), samma som i 

föregående figur.  

 

 
Figur 4: Familjens produktionsmöjligheter; vårdnadsbidrag på deltid.  
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Efter införandet av vårdnadsbidrag ser familjens budgetlinje inledningsvis ut som den i 

föregående exempel (A till E). Skillnaden är att när kvinnan börjar marknadsarbeta så förloras 

inte hela bidraget på en gång utan det räknas ner allteftersom kvinnans arbetstimmar ökar. 

Man kan se det som en sorts ”beskattning” av kvinnans inkomst. Då kvinnan uppnår 

heltidsarbete har hela vårdnadsbidraget räknats ned, familjens högsta möjliga inkomst 

förändras därmed inte (punkt C). Som figuren visar kommer nyttan för en familj där kvinnan 
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från början arbetar deltid att öka till (I3, H3). Även om kvinnan inte går ner i arbetstid utan 

bara får vårdnadsbidrag för den tid hon redan innan inte marknadsarbetade så ökar familjens 

nytta och inkomster. Exemplet i figuren visar att familjens nytta kan öka mer för vissa 

familjer om vårdnadsbidraget kan utnyttjas på deltid.  

 

Familjer som värderar inkomster högt i förhållande till fritid eller hemvaror får i figurerna en 

hörnlösning där kvinnan från början arbetar heltid. Dessa kommer enligt analysen ovan inte 

att påverkas av vårdnadsbidraget. För familjer där kvinnan från början är hemmafru innebär 

vårdnadsbidraget ett rent inkomstpåslag.  

 

Det är därmed främst kvinnor som från början arbetar deltid som berörs. För dessa kvinnor 

har det stor betydelse om vårdnadsbidraget kan utnyttjas på deltid eller bara på heltid.  

För ekonomiskt utsatta familjer som får social- och bostadsbidrag så kommer det troligen inte 

vara aktuellt att nyttja vårdnadsbidrag. Social- och bostadsbidraget räknas ofta ner med varje 

intjänad krona varför vårdnadsbidraget inte ger någon reell inkomstökning för dessa familjer 

(Socialstyrelsen 2008).  

 

6.2 På lång sikt  
 

För en kvinna som är föräldraledig och ska välja mellan att gå tillbaka till arbetet eller att 

stanna hemma ytterligare en tid spelar de ekonomiska förutsättningarna en stor roll. Ju mer 

hennes man tjänar desto mindre betydande blir hennes bidrag relativt sett till familjens 

försörjning. Införandet av ett vårdnadsbidrag blir ett ekonomiskt incitament att göra längre 

förvärvsavbrott än bara föräldraledigheten under småbarnsåren. Med vårdnadsbidraget blir det 

mindre lönsamt för kvinnan att gå tillbaka till arbetet. Om en familj t.ex. skaffar två barn med 

två års mellanrum och kvinnan väljer att vara hemma med vårdnadsbidrag under den 

maximala tiden detta är möjligt, så skulle det innebära ett förvärvsavbrott på fem år. Nedan 

undersöks vilka konsekvenser detta kan få på längre sikt, samt vilka kvinnor som kan tänkas 

göra ett sådant val.  

 

För att undersöka detta används först en modell som visar effekten av avbrott från 

arbetsmarknaden (Polachek och Siebert 1993:161). Figur 5 beskriver inkomstutvecklingen för 

tre olika individer. Den översta kurvan Im0 beskriver mannens inkomstutveckling som 
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stigande med ökad arbetslivserfarenhet. Kurvan Ik0 beskriver kvinnans löneutveckling. 

Ingångslönen antas vara något lägre än mannens, liksom löneutvecklingen. Kurvan Ik1 

beskriver kvinnans löneutveckling då hon under en den period då hon har små barn gör ett 

förvärvsarbetesavbrott. I figuren börjar individen arbeta vid interceptet för Ik0 och arbetar 

fram till punkt A. Därefter har hon ett förvärvsavbrott som motsvaras av område H. Under  

förvärvsavbrottet går kvinnan miste om löneutveckling som motsvarar gapet mellan punkt B 

och C. Därtill deprecieras hennes kunskaper på arbetsmarknaden vilket gör att hennes 

lönenivå under frånvaron inte står still utan sjunker. Detta motsvaras av gapet mellan punkt C 

och D.  

 

 
Figur 5: Inkomstutveckling för män och kvinnor, med och utan vårdnadsbidrag.  
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Figur 5 beskriver hur kvinnor kan få ett relativt stort, såväl nutida som framtida, lönebortfall 

av att vara hemma med vårdnadsbidrag då de har små barn. Figuren ger naturligtvis endast en 

schablonmässig bild. Som diskuterades i teoriavsnittet så kan man se kvinnors generellt sett 

lägre löner som en effekt av negativa förväntningar från arbetsgivaren vad gäller 

förvärvsavbrott. Det är dock inte säkert att en enskild kvinnas val att vara föräldraledig 

drabbar henne specifikt eftersom arbetsgivaren förväntade sig detta. Längre förvärvsavbrott 

med vårdnadsbidrag däremot är ett nytt fenomen i Sverige som arbetsgivaren inte kunnat 

räkna med. Det är därför troligt att ett val att ta vårdnadsbidrag kan tolkas som en mer negativ 

 26



signal av arbetsgivaren då det antyder att kvinnan prioriterar att vara hemma med barnen 

istället för att snabbare komma tillbaka till arbetet. Risken att ge en sådan signal gör det än 

mer sannolikt att kvinnor som vill satsa på en stark löneutveckling och karriär inte kommer att 

nyttja vårdnadsbidrag.  

 

Det är mer sannolikt att vårdnadsbidraget kommer att användas av kvinnor som valt yrken 

med plattare lönestruktur, där en negativ signal till arbetsgivaren vad gäller individens 

prioriteringar inte ger någon större effekt på lönen. Även dessa kvinnor skulle dock drabbas 

av ett inkomstbortfall under period H vilket påverkar bl.a. den framtida pensionen, 

sjukpenningen och arbetslöshetsförsäkringen.  

 

Figuren visar också att det finns risker med specialisering, speciellt för kvinnan. Så länge 

hennes man kan försörja henne kommer hon inte att akut drabbas av sitt inkomstbortfall. Vid 

en skilsmässa eller separation däremot kan kvinnan hamna i en ekonomiskt svår situation då 

ett längre förvärvsavbrott kan vara en nackdel på arbetsmarknaden. Många kvinnor riskerar 

dessutom att leva en längre period ensamma då de blir äldre eftersom deras män ofta är äldre 

och avlider före dem. För en lågavlönad kvinna kan ett långt förvärvsavbrott göra det svårt för 

henne att försörja sig på sin pension om hon blir änka.  

 

6.3 Hur påverkas maktrelationerna inom familjen?  
 

För att undersöka hur beslutet om att använda vårdnadsbidrag påverkar maktförhållandena 

inom familjen så används en kooperativ förhandlingsmodell. Liksom tidigare antas familjen 

bestå av ett heterosexuellt par med ett barn som är ett eller två år gammalt.  

 

Till skillnad från i föregående avsnitt antas här att kvinnan och mannen har individuella 

nyttofunktioner. Individens nytta beror på individens konsumtion av marknadsvaror (Cm 

respektive Ck) samt av hemvaror som produceras av båda och blir public goods i hemmet; Ui 

= Ui(Ci, H). Nyttan vid hotpunkten antas endast bero på individens egen inkomst; Ti = Ti(Ci). 

Familjen väljer den punkt på nyttomöjlighetskurvan som maximerar N = (Um – Tm)(Uk – Tk).  

 

I utgångsläget antar liksom i tidigare exempel att mannen tjänar mer än kvinnan. I detta 

utgångsläge kommer kvinnan att ha en svagare hotpunkt än mannen och därmed kommer 
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förhandlingen att leda till ett resultat som är mer fördelaktigt för mannen. Mannen får nyttan 

Um0, och kvinnan får nyttan Uk0. I figur 6 motsvarar detta punkt (Uk0, Um0) i figur 6. Om 

familjen väljer att låta kvinnan vara hemma med vårdnadsbidrag kommer hennes inkomster 

att minska. Detta innebär att kvinnans hotpunkt försvagas; från Tk0 till Tk1. Kvinnans 

förhandlingsläge har därmed försämrats. Nash-kurvans utseende förändras så att kvinnan i 

den nya jämvikten får en försämrad och mannen en förbättrad nytta, representerat av punkten 

(Uk1, Um1). Vårdnadsbidrag riskerar därmed att försvaga kvinnans maktposition i familjen 

och att ge kvinnan en lägre nytta.  

 

 

 

Tk1               N1
 

                          Tm                           Um0 Um1  Mannens nytta, Um 

Kvinnans nytta, 
Uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Uk0

Uk1

                  
   
Tk0              N0

Figur 6: Familjens val av nyttor med och utan vårdnadsbidrag.   

Eftersom man i förhandlingsmodellen räknar med individuella preferenser så kommer 

familjens aggregerade efterfrågan att påverkas av inkomstfördelningen inom familjen. I valet 

mellan att låta kvinnan vara hemma med barnen eller att köpa barnomsorg så kommer detta 

att påverka kvinnans nytta mest eftersom hennes inkomst påverkas. Mannens nytta påverkas 

däremot inte nödvändigtvis eftersom ”varan” barnomsorg hursomhelst bli producerad.  

 

Eftersom det är kvinnans nytta som blir negativt påverkad då hon får ett inkomstbortfall så 

kommer hon enligt denna modell att vara emot ett val som innebär detta såsom att nyttja 

vårdnadsbidrag. I sådana fall kommer familjen endast att välja vårdnadsbidrag då kvinnans 

förhandlingsposition från början är svag. Man kan t.o.m. tolka det som att det är till fördel för 

mannen om kvinnans inkomster sjunker eftersom han då får ett ytterligare förstärkt 

förhandlingsläge. Det är dock mer realistiskt att tänka sig att makarna i någon mån får nytta 
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av den andres nytta d.v.s. att makarnas nyttor är komplement, vilket även diskuterades i 

teoriavsnittet.  

 

Enligt denna analys så kommer familjer där mannen och kvinnan från början har en jämn 

inkomstfördelning eller där kvinnan tjänar mer inte att välja att nyttja vårdnadsbidrag. Man 

kan dock tänka sig att vissa familjer/individer får en speciell nytta av att barnomsorgen sker i 

hemmet och därför väljer detta trots den onytta ett inkomstbortfall innebär. I sådana fall är det 

också möjligt att förklara varför även kvinnor kan föredra att nyttja vårdnadsbidrag.  
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7. Slutsatser och diskussion   
 

 

Syftet med uppsatsen var att analysera hur vårdnadsbidraget kan förväntas påverka kvinnors 

ekonomiska självständighet och därmed jämställdheten inom familjen. I analysen har visats 

att det främst är kvinnor som idag har relativt låga inkomster och arbetar deltid som kan 

förväntas nyttja vårdnadsbidrag. Detta förutsätter antagligen att de samtidigt har en man som 

tjänar mer än de själva och som kan stå för huvuddelen av familjeförsörjningen.  

 

De kvinnor som idag arbetar heltid inom välavlönade yrken kommer troligtvis inte att beröras 

av vårdnadsbidragets införande. Undantaget skulle kunna vara familjer där mannen tjänar än 

mer eller där det värderas högt att omsorgen om barnen sker i hemmet.  

 

Troligtvis kommer mannens lönenivå att spela in. För det första därför att ju mer mannen 

tjänar desto mindre roll kommer kvinnans lägre lön att spela för familjens försörjning. Om 

kvinnan dessutom får bidrag för att vara hemma så minskar hennes incitament ytterligare att 

öka sitt arbetsutbud. För det andra spelar relationen mellan mannens och kvinnans lön roll för 

maktfördelningen inom familjen. Enligt den förhandlingsmodell som använts i analysen så 

ger en relativt sett lägre lön för kvinnan henne en sämre förhandlingsposition vilket ökar 

sannolikheten att familjen ska använda vårdnadsbidrag. Detta leder i sin tur till ett 

inkomstbortfall för kvinnan vilket ytterligare försvagar hennes maktposition.  

 

Det är antagligen av stor betydelse om vårdnadsbidraget kan utnyttjas på deltid eller endast på 

heltid. Vid möjlighet till uttag på deltid borde andelen som använder bidraget öka samtidigt 

som de ekonomiska förluster som kan drabba individen inte blir lika stora. 

 

Analysen visar att de kvinnor som använder vårdnadsbidrag kommer att få en försvagad 

ekonomisk ställning, dels på arbetsmarknaden, dels inom familjen. Införandet av ett 

vårdnadsbidrag riskerar att leda till att den ojämna fördelningen av hemarbetet och omsorgen 

av barnen bibehålls eller förstärks när småbarnsmödrar minskar sitt arbetsutbud. Dessutom 

kan den negativa effekt som förvärvsavbrott har på individens inkomst leda till att den 

ojämställda inkomstfördelningen mellan män och kvinnor i samhället bibehålls eller förstärks. 
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Därtill visar analysen att det främst är kvinnor som redan idag är ekonomiskt svaga som 

kommer att använda vårdnadsbidrag. Denna grupp riskerar nu att ytterligare försvagas och bli 

mer ekonomiskt beroende av sina män. På sikt finns en risk att dessa kvinnor blir ekonomiskt 

beroende av samhället om de inte längre lever med en man och samtidigt har fått en försvagad 

ställning på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta kan vårdnadsbidraget förväntas försvaga 

kvinnors ekonomiska självständighet och ha en negativ effekt på jämställdheten. 
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