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Abstract 

Woman's role in society has historically undergone a great change, from the responsibility of 

the household to establishment in the labor market. Parental insurance was introduced in 1974 

with the aim of enabling all women to combine work with family formation. Men's use of 

parental insurance has increased since the introduction, but the distribution is still far from 

consistent. Women take the majority of parental benefit days, 75 percent, contributing to a 

larger absence from work for women than for men. Women's wages relative to men lag behind 

through life and the trend shows no signs of change. When starting a family occurs, the 

allocation of time between housework and market work changes. Women work part-time to a 

greater extent and the distorted allocation of responsibilities also leads to women devoting 

themselves to unpaid work at a greater extent than men. This means less time spent on market 

work and is one of the reasons for women's lower retirement compared to men. 

 

The essay highlights the differences in men's and women's wages and withdrawal of parental 

benefit days. Factors that affect the differences are explained and the effects of the uneven 

withdrawal are analyzed. The differences and the reasons for the allocation of parental benefits 

between men and women will be explained by economic models and previous research in the 

area. 

 

Since the introduction of parental insurance, a number of reforms have been introduced with 

the incentive to contribute to a more gender-equal use of it. Some of these reforms have been 

successful and contributed to men’s greater withdrawal of the insurance. The reforms impact 

on the distribution between the sexes is analyzed and the effects of introducing additional days 

reserved for each parent discussed. 

 

 

Key words: Parental benefits, parental leave, wage development, labor market and equality. 
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Sammanfattning 

Kvinnas roll i samhället har historiskt genomgått en stor förändring, från att ansvara över 

hushållet till att etablera sig på arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen infördes år 1974 med 

syfte att möjliggöra för främst kvinnor att kombinera arbetsliv med familjebildning. Mäns uttag 

av föräldraförsäkringen har sedan införandet ökat, men fördelningen är fortfarande långt ifrån 

jämn. Kvinnor tar ut majoriteten av föräldrapenningdagarna, 75 procent, vilket bidrar till att de 

avstår från arbete under betydligt längre tid än män. Kvinnors löner i förhållande till män släpar 

efter hela livet och trenden ser inte ut att förändras. Vid familjebildning förändras tidsallokering 

mellan hushållsarbete och marknadsarbete. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning och den 

snedvridna ansvarsfördelningen leder även till att de utför obetalt arbete i betydlig högre 

omfattning än män. Detta innebär att mindre tid spenderas på marknadsarbete och är en av 

orsakerna till kvinnors lägre pension i förhållande till män. 

 

Uppsatsen belyser skillnader i män och kvinnors löneutveckling och uttag av föräldra-

penningdagar. Faktorer som driver skillnaderna förklaras och vilka effekterna blir av det 

ojämna uttaget analyseras. Skillnaderna och orsaken till fördelningen av föräldrapenningen 

mellan män och kvinnor förklaras utifrån nationalekonomiska modeller och tidigare forskning 

inom området.  

 

Sedan införandet av föräldraförsäkringen har ett antal reformer införts med syfte att bidra till 

ett mer jämställt uttag av den. En del av dessa reformer har varit framgångsrika och bidragit till 

att män har ökat sitt uttag. Reformernas påverkan på fördelningen mellan könen analyseras och 

effekter av att införa ytterligare reserverade dagar för vardera föräldern diskuteras.  

 

 

Nyckelord: Föräldrapenning, föräldraledighet, löneutveckling, arbetsmarknad och 

jämställdhet. 
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Begrepp 

Föräldraledighet Föräldraledighet är den rätt föräldrar har att ta ledigt i 

samband med att de skaffar barn. Denna ledighet får 

utnyttjas fram tills dess att barnet är 18 månader men 

ger ingen ersättning på grund av frånvaro från 

arbetet.1  

 

Föräldraförsäkring Föräldraförsäkringen är gratis och vänder sig de 

individer som blivit föräldrar. Den består av flera 

olika delar och försäkringens förmåner kan delas upp 

i havandeskapspenning, föräldrapenning och tillfällig 

föräldrapenning.2 

 

Föräldrapenning Föräldrapenningen är en del av föräldraförsäkringen 

och består av 480 dagar med ersättning som 

vårdnadshavarna får dela på. Bland dessa 480 dagar 

förekommer olika typer av ersättningsnivåer, där i 

bland sjukpenningsgrundande inkomst och lägsta 

grundnivå.3 

Sjukpenningsgrundande  

inkomst (SGI)    Sjukpenningsgrundande inkomst beräknas utifrån 

den allmänna inkomsten, vilket i huvudsak består av 

lön, och det är försäkringskassan som beräknar 

individens SGI. SGI kan inte överstiga 7,5 prisbas-

belopp, med undantag för föräldrapenning då 10 

prisbasbelopp är maximalt.4  

 

                                                 
1 Försäkringskassan, Föräldraledighetslagan. 
2 Socialförsäkringsbalken kap 12.   
3 Försäkringskassan, Föräldrapenning. 
4 Försäkringskassan, Sjukpenninggrundande inkomst. 
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Jämställdhetsbonus Jämställdhetsbonus är en bonus som tilldelas de 

föräldrar vars föräldrapenningsuttag är relativt 

jämställt. Om föräldrarna tar ut lika många dagar var 

uppnår de en maximal bonus. Dagarna som är 

reserverade för vardera föräldern inkluderas inte i 

bonusen.5 

 

                                                 
5 Försäkringskassan, Jämställdhetsbonus. 

 



 5 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige omnämns ofta som ett av de länder i världen som är mest jämställt med en stor andel 

kvinnor på arbetsmarknaden.6 Trots det skiljer lön för förvärvsarbete och mängden obetalt 

arbete sig åt mellan män och kvinnor. Lönegapet7 mellan kvinnor och män börjar sticka iväg 

vid 30 års ålder.8 En stor anledning till detta kan vara uttaget av föräldraförsäkring i samband 

med familjebildning. Under dessa omständigheter förändras mycket i en familjs liv och 

tidsallokeringen mellan män och kvinnor börjar förändras. Oftast är det kvinnan som går ner i 

tjänst och spenderar mer tid åt obetalt hemarbete medan mannen fortsätter att arbeta ungefär 

som tidigare.9 

 

För att gynna jämställdhet i Sverige infördes föräldraförsäkringen år 1974. Försäkringen var 

tänkt att ekonomiskt möjliggöra för båda föräldrarna att vara hemma med sitt barn under de 

första månaderna. Innan dess tog kvinnan ut en moderskapsförsäkring och mannens roll i 

barnomsorgen var begränsad.10 När den nya föräldraförsäkringen infördes tog kvinnor ut 99,5 

procent av föräldraförsäkringen och har sedan dess successivt minskat sitt uttag medan männen 

successivt har ökat sitt.11 Föräldraförsäkringssystem har skapats för att ge kvinnan en stark plats 

på arbetsmarknaden. Det råder fortfarande en ojämn fördelning av föräldrapenninguttaget 

mellan män och kvinnor. Det förekommer en överrepresentation av antal dagar som kvinnor tar 

ut av föräldrapenningen under barnets första levnadsår. Under år 2013 tog kvinnor ut 75 procent 

av föräldrapenningen och män tog ut 25 procent av föräldrapenningen.12  

 

Det är även kvinnan som tar ut den största delen i tillfällig föräldrapenning (vid vård av sjukt 

barn). Under 2013 tog kvinnan ut 63 procent av dessa dagar och mannen 37 procent.13 Både det 

snedvridna uttaget av föräldraförsäkring och vård av sjukt barn (VAB) skulle kunna påverka 

                                                 
6 SCB 2004:2 (s. 21). 
7 Lönegapet utgörs av skillnaden i heltidsomräknad månadslön mellan män och kvinnor (se avsnitt 4). 
8 SCB, Kvinnor släpar efter hela livet, 2013. 
9 IFAU 2013:2 (s. 3). 
10 SOU 2005:73 (s. 107). 
11 SOU 2005:73 (s. 123). 
12 SCB, På tal om män och kvinnor (2014, s. 42). 
13 SCB, Ersatta dagar för vård av barn 1974-2013. 
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kvinnors och mäns olika lön och löneutveckling. Främst koncentreras uttaget av 

föräldrapenningdagarna för kvinnor då barnet är under 2 år och för män tas merparten dagarna 

ut under barnets övriga år främst tills barnet fyllt 8 år.14  

 

Eftersom kvinnan stannar hemma med barnet under längre tid, står hon även utanför 

arbetsmarknaden under en längre period och detta kan komma att missgynna henne när det 

kommer till lön- och karriärsutveckling.  Eftersom kvinnan i genomsnitt oftare är hemma med 

barnet än mannen kan arbetsgivaren förvänta att kvinnan kommer vara hemma med barnet i 

större utsträckning. Detta kan även komma att påverka förvärvsarbetet innan hon skaffar barn 

s.k. statistisk diskriminering.15 

 

En förändring i föräldraförsäkringen och ett mer jämlikt uttag av den kan komma att förändra 

kvinnors position på arbetsmarknaden. Den föräldraförsäkring som råder idag är relativt 

flexibel och familjen kan till stor del välja hur fördelningen mellan mannen och kvinnan ska 

ske. Dock kan det vara så att denna flexibilitet inte är kompatibel med jämställdhet. Behöver 

Sverige en förändring i föräldraförsäkringen för att råda bot på ojämställdheten? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom ett ekonomiskt perspektiv tydliggöra och belysa de 

skillnader som finns mellan kvinnor och mäns uttag av föräldraförsäkring och dess inverkan på 

löneutvecklingen. De perspektiv som främst berörs är jämställdhetsperspektivet och 

arbetsmarknadsperspektivet. Sambandet mellan uttagen föräldrapenning och lön är stor, det är 

vid åldern för familjebildning som lönegapet mellan män och kvinnor ökar. Följande fråge-

ställningar kommer att besvaras: 

 Hur har föräldraförsäkringen utvecklats historiskt och förändrats? 

 Vilka faktorer påverkar uttaget av föräldraförsäkringen? 

 Varför är uttaget skevt trots att möjligheterna för ett jämställt uttag de facto finns? 

 Vilka effekter har ett icke jämställt uttag? 

 Hur har jämställdhetsreformerna påverkat uttaget? 

                                                 
14 Försäkringskassan 2011:13 (s. 5). 
15 Statistisk diskriminering, se avsnitt 3.2.4. 
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1.3 Metod och material 

För att besvara syftet i uppsatsen kombineras deskriptiv data med nationalekonomiska modeller 

för att analysera skillnader i föräldrapenninguttaget och dess effekt på löner. Materialet som 

ligger till grund för uppsatsen är främst vetenskapliga artiklar. Genom deskriptiv tidsseriedata 

analyseras dels hur lönen och uttaget av föräldraförsäkringen har sett ut och hur det är idag. 

Data är inhämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB), Medlingsinstitutionen och 

Försäkringskassan. Aggregerad lönestatistik för kvinnor och män i åldrarna 16-64 ligger till 

grund för den deskriptiva analysen. 

 

Genom modellerna analyseras anledningar till det snedvridna uttaget av föräldraförsäkringen 

och vilka effekter ett icke jämställt uttag får. Modellerna som kommer att ligga till grund för 

analysen är arbetsutbudsmodellen, signalteorin, Beckers modell, statistisk diskriminering, 

humankapitalteorin, Gronau tidsallokeringsmodellen samt förhandlingsmodeller. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att fokusera på ekonomiska aspekter som påverkar uttaget av, resultatet av 

och konsekvenserna av föräldraförsäkringen. Politisk och juridisk påverkan på och omformning 

av föräldraförsäkringen kommer inte beröras i uppsatsen. Dock är detta faktorer som i stor 

utsträckning påverkar föräldraförsäkringen. 

 

Bristande tillgänglighet i individdata leder till att regressionsanalyser ej kan sammanställas och 

ingår därför inte i uppsatsen. Statistik som används hämtas främst från SCB och är alltså 

aggregerad data. 

 

Ytterligare begränsning i data är att antalet dagar som tas ut av föräldraförsäkringen oftast mäts 

fram till barnet är omkring tre år. Det finns dock möjlighet att ta ut föräldraförsäkring fram till 

dess att barnet är 12 år (från 2014, tidigare 8 år). 

1.5 Disposition 

I kapitel två beskrivs inledningsvis kvinnors historiska roll i arbetslivet och därefter beskrivs 

utvecklingen av Sveriges föräldrapenning samt skillnaden mellan föräldrapenning och 
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föräldraförsäkring. I uppsatsens tredje kapitel presenteras tidigare forskning inom området och 

relevanta nationalekonomiska modeller förklaras. I kapitel fyra presenteras data över hur 

lönefördelningar mellan män och kvinnor i Sverige har sett de senaste åren samt faktorerna som 

kan ha påverkat löneskillnaderna förklaras. Kapitel fem presenterar föräldrapenningsuttaget 

och orsakerna som kan påverka uttaget beskrivs. Kapitel sex tar upp de negativa effekterna av 

en ojämn fördelning av föräldraledigheten. Reformer som gjorts genom åren i Sverige 

presenteras i kapitel sju och i detta kapitel diskuteras även effekterna av dessa reformer. 

Slutligen sker avslut och diskussion i kapitel åtta där olika policyåtgärder och slutliga 

reflektioner presenteras. 
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2 Bakgrund till dagens 

föräldrapenning och föräldraledighet 

2.1 Kapitelöversikt 

I detta kapitel beskrivs kvinnors historiska roll i arbetslivet och familjelivet samt hur föräldra-

försäkringen har utvecklats fram till idag. Det förklaras även hur föräldraförsäkringen fungerar 

och hur den är skild från föräldraledigheten.  

2.2 Kvinnors förvärvsarbete historiskt 

Kvinnor har i historien haft olika roller i samhället; hon har gått från husmodern till karriär-

kvinnan under det senaste århundradet. Dock är det fortfarande kvinnan som ägnar sig åt den 

största delen av hushållsarbetet och barnomsorgen.16  

 

I det pre-industriella samhället överlappade familjelivet och arbetslivet varandra. Under denna 

epok var hushållet och jordbruket den producerande enheten och skillnaden mellan könens 

roller i samhället var då relativt diffusa. Distinktionen mellan arbetare och familjemedlem var 

inte lika tydliga och kvinnans roll i produktionen var av stor betydelse.17 

 

Den första industriella revolutionen hade stor påverkan på hur rollerna mellan könen förändras. 

I Sverige ersattes hushållsindustrin med industrier och fabriker.18 Under industrialiseringen 

förändrades avlöningen av arbetet och arbetare i industrin sålde sin arbetskraft i utbyte mot lön. 

Under denna period var det enbart män som arbetade i industrier då den rådande arbetslösheten 

och synen på kvinnan drev bort henne från arbetsmarknaden. Här var skillnaderna mellan 

könens roller och plats i samhället stor. Kvinnan blev både socialt och ekonomiskt beroende av 

försörjaren dvs. mannen och hennes roll blev främst att tjäna mannen och ägna sig åt 

barnafödande och barnomsorg. Distinktionen mellan hemarbete och förvärvsarbete blev stor 

                                                 
16 Nilsson Schönnesson (1987, s. 14); Försäkringskassan 2013:9 (s. 9). 
17 Nilsson Schönnesson (1987, s. 13). 
18 LO (2014, s. 28). 
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och hemarbete som inte avlönas blev nedvärderat i förhållande till förvärvsarbetet. Kvinnans 

funktion karakteriserades av familjefunktionen och hemmafru fick denna innebörd.19  

 

Under industrialiseringen fick kvinnor kämpa för att ta del av arbetslivet och kunna ta plats i 

den maskulina sfären. Synen på gifta kvinnor och förvärvsarbete ansågs som oacceptabelt då 

hon försummade sina barn och hushållet för att arbeta långa dagar i fabriken. Det var främst 

därför ogifta kvinnor som tog del av arbetslivet. De båda världskrigen möjliggjorde och 

tvingade kvinnor ut i arbetslivet pga. brist på manlig arbetskraft drastiskt förändrades. Kvinnas 

mersmak av ekonomiskt och socialt oberoende drev henne att stanna kvar på arbetsmarknaden 

även efter krigen.20  

 

Under industrialiseringen och även en lång tid därefter har diskussionen kring moderskapet och 

förvärvsarbete präglat kvinnans möjligheter i arbetslivet. Diskussioner kring faderskap och 

förvärvsarbete har däremot tagit liten plats. Mannen befriades från föräldraskap och barn-

omsorg under industrialiseringen då rollerna mellan könen delades upp. Den social-

demokratiska regeringen presenterade år 1968 en rapport om ekonomisk och social jämställd-

het där syftet var att individer oavsett kön ska ha samma möjligheter inom dessa områden. 

Rapporten betonade även att ansvaret för barnomsorg ska råda lika mellan de båda föräldrarna. 

År 1974 trädde den nya föräldraförsäkringen i kraft vilket förändrade familjepolitiken och 

strävan åt ett mer jämställt arbetsliv tog sin början.21  

2.3 Föräldrapenningens tillkomst 

Föräldrapenningen infördes år 1974 och varade då i 180 dagar. Försäkringens införande innebar 

att även män fick rätt till försäkringsdagar då de blev föräldrar. Detta var något som de inte 

hade haft rätt till i den tidigare moderskapsförsäkringen.22 Innan föräldrarna skaffade barn så 

fördelade kvinnorna och männen sin tid relativt lika men när familjen skaffade barn förändrades 

tidsallokeringen mellan betalt och obetalt arbete. Kvinnorna spenderade oftast mer tid än 

männen på obetalt arbete och samtidigt minskade de den tid som ägnades åt förvärvsarbete, 

medan mannen knappt ändrade sin tidsallokering när de blev pappor.23 Tanken med föräldra-

                                                 
19 Nilsson Schönnesson (1987, s. 14). 
20 Nilsson Schönnesson (1987, s. 15-16). 
21 Nilsson Schönnesson (1987, s. 21-26). 
22 SOU 2005:73 (s. 108).  
23 Jansson et al. (2003, s. 13). 
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försäkringen var att få männen att ta ett ökat ansvar för barnen samtidigt som kvinnornas 

möjlighet till förvärvsarbete skulle öka.24 I den nya föräldraförsäkringen fick föräldrarna själva 

bestämma hur dagarna skulle fördelas och dagarna kunde utnyttjas fram tills dess att barnet 

fyllde åtta år.25 

Två år efter införandet av föräldraförsäkringens införande utökades antal dagar till 210, istället 

för de tidigare 180. Ytterligare en förlängning av föräldrapenningen kom år 1978 och nu var 

antalet föräldrapenningdagar 270 stycken.26 

 

År 1980 infördes havandeskapspenning vilket innebar att kvinnor som hade problem med att 

arbeta vid slutet av graviditeten kunde få ersättning från och med 60 dagar före förlossningen 

och fram till och med elva dagar före förlossningen. Även pappan fick detta år rätt att vara 

hemma 10 dagar i samband med födseln.27 

 

Den tredje ökningen av föräldrapenningdagar kom år 1986 och antalet dagar uppgick då till 360 

stycken och tre år senare, 1989, utökades föräldrapenningdagarna till 450 stycken. År 1995 

infördes pappamånaden som innebar att 30 dagar reserverades för vardera föräldern.28 Den 

andra pappamånaden infördes år 2002 vilket innebar att 60 dagar var reserverade för vardera 

föräldern. Samma år utökades föräldraförsäkringen till 480 dagar och det är de antalet dagar 

som finns tillgängliga för föräldrar idag.29 

 

År 2006 höjdes ersättningstaket för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), vilket ligger 

till grund för en del av föräldrapenningsersättningen30, från 7,5 prisbasbelopp (PBB)31 till 10 

PBB. Syftet med höjningen var att fler pappor fick större ersättning och på så sätt öka deras 

uttag av föräldrapenningen.32 

 

Jämställdhetsbonusen infördes år 2008 som ett komplement till föräldrapenningen för att få 

föräldrar att fördela dagar mer jämlikt emellan sig. År 2012 blev det tillåtet att ta ut 30 s.k. 

                                                 
24 Jansson et al. (2003, s. 9). 
25 SCB, På tal om kvinnor och män, (2014, s. 44). 
26 SCB, På tal om kvinnor och män, (2014, s. 44). 
27 SCB, På tal om kvinnor och män, (2014, s. 44). 
28 SCB, På tal om kvinnor och män, (2014, s. 44-45). 
29 SCB, På tal om kvinnor och män, (2014, s. 44-45). 
30 Föräldrapenningsersättningen ges till föräldrar under 390dagar och är 80 procent av 10PBB. 
31 Prisbasbelopp uppgick till 44 500 kronor år 2014. 
32 SCB, På tal om kvinnor och män, (2014, s. 45). 



 12 

dubbeldagar. Det innebar att föräldrarna kunde ta ut föräldrapenning samtidigt under 30 dagar. 

Dessa dagar kan dock inte räkna med vid beräkningen av jämställdhetsbonusen.33 

 

År 2014 höjdes gränsen för hur länge föräldrarna fick ta ut föräldrapenningdagar. Höjningen 

innebar att föräldrarna fick ta ut föräldrapenning tills dess att barnet var tolv år, dock 

begränsades uttaget så att endast 20 procent av uttagen fick sparas till efter barnets fyraårs-

dag.34 

2.4 Föräldrapenning och föräldraledighet 

Sveriges föräldraförsäkrings och föräldraledighets regler tillhör ett av världens mest generösa, 

både när det kommer till längd och anpassningsbarhet till den enskilda individen.35 Föräldra-

penningen, som är en del av föräldraförsäkringen, kan till exempel tas ut som heldagar, 

trefjärdedels, halvdagar, en fjärdedelsdag eller till och med åttondelsdagar.36 

Det är dock viktigt att skilja på de båda begreppen föräldrapenning och föräldraledighet då 

dessa skiljer sig åt en aning. Föräldrapenningen består av 480 dagar och dessa dagar har i sin 

tur olika ersättningsnivåer. En ersättningsnivå består av 390 dagar och utgörs av s.k. 

sjukpenningsgrundande inkomst (SIG) och då ges en ersättning på strax under 80 procent av 

lönen upp till maxtaket på 10 PBB. Dessa dagar är även pensionsgrundande. Om individen inte 

har någon SGI så ges en ersättning på 225 kronor per dag. De sista 90 dagarna har en ersättning 

på lägsta grundnivån vilket idag är 180 kronor om dagen (tidigare 60 kronor för barn födda före 

1 juli 2006).37 

Föräldraledighet kan tas ut av föräldrar som har ett barn som är under 18 månader. Föräldrarna 

har då rätt att båda vara hemma med barnet samtidigt under hela denna period. Fram till att 

barnet fyllt åtta år har föräldrarna dessutom rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en 

fjärdedel. Den största skillnaden mellan föräldraledighet och föräldraförsäkring är att 

föräldraledigheten inte ersätter föräldrarna för deras frånvaro från arbetet.38 

                                                 
33 SCB, På tal om kvinnor och män, (2014, s. 46). 
34 SCB, På tal om kvinnor och män, (2014, s. 44). 
35 Försäkringskassan 2013:8 (s. 5). 
36 Försäkringskassan, Information.   
37 Försäkringskassan, Föräldrapenning. 
38 Försäkringskassan, Föräldraledighetslagen. 
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2.5 Sammanfattning  

Kvinnan har gått från att vara i hemmet till att bli en del av arbetsmarknaden under de senaste 

åren. Under industrialiseringen var kvinnans ställning på arbetsmarknaden nästintill obefintlig 

men under de båda världskrigen fick kvinnan en given plats i arbetslivet. Detta var en viktig 

utveckling som gav kvinnan mer makt över sitt eget liv då hon blev mindre ekonomiskt 

beroende av mannen. 

 

En annan viktig förändring var den s.k. föräldraförsäkringen som infördes år 1974. Denna 

möjliggjorde för kvinnan att bli mamma utan att ge upp sin karriär. Under årens gång har 

föräldrapenningen, som är en del av föräldraförsäkringen, ändrats och består idag av 480 dagar, 

varav 390 av dagarna beräknas utefter individens SGI.  

 

Pappamånaderna infördes för att få ett jämnare uttag av föräldrapenning. År 1995 infördes 

pappamånaderna vilket innebar att 30 dager reserverades för pappan. Andra pappamånaden 

tillkom år 2002. År 2008 infördes jämställdhetsbonusen för att skapa ytterligare incitament för 

föräldrarna att fördela uttaget mer jämlikt.  

 

Föräldrapenning och föräldraledighet skiljs åt. Föräldraledighet får tas ut under barnets första 

18 månader medan föräldrapenningen får spridas ut över barnets första tolv levnadsår. 

Dessutom är det endast föräldrapenningen som ger rätt till ekonomisk ersättning. 

 

I nästa kapitel kommer uppsatsen att redogöra för tidigare forskning inom området föräldra-

ledighet och annan frånvara från arbetsmarknaden. Det kommer även presenteras ett antal 

teorier och modeller som kan tillämpas på varför uttaget är snedvridet och vilka effekterna blir 

av detta.  
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3 Teoretiskt angreppsätt och tidigare 

forskning 

3.1 Kapitelöversikt 

I detta kapitel förklararnas ekonomiska teorier som kan var tillämpbara för att analysera 

påverkan på och uppdelningen av föräldraledighet och dess effekt på lönen. Kapitlet presenterar 

även en del forskning om föräldraledighet, samt frånvaro från arbetet och dess effekter. 

3.2 Teoretiska angreppssätt 

3.2.1 Arbetsutbudsmodellen 

Arbetsmarknaden karaktäriseras av utbud och efterfrågan på arbetskraft. Där dessa möts bildas 

den marknadsmässiga lönen som är en jämviktslön. Utbud av arbetskraft består av individer 

som är villiga att erbjuda sin arbetskraft till en viss lön. Efterfrågan på arbetskraft bestäms av 

hur mycket arbetsgivare vill producera och sälja dvs. anställa för en viss lön. Vid en låg lön är 

arbetsgivaren villig att anställa fler medan det är färre arbetstagare som är villiga erbjuda arbete 

för den låga lönen. Vid en högre lön sker det motsatta.39 

Figur 1. Marknadsjämvikt 

 

Källa: Se t.ex. Borjas (2013) 

                                                 
39 Borjas (2013, s. 3-5). 
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Arbetsutbudsmodellen är en grundläggande modell som förklarar hur individer väljer mellan 

att erbjuda sin arbetskraft på marknaden eller spendera sin tid på fritid. Individen som erbjuder 

sin arbetskraft avlönas och kan därför även konsumera varor och tjänster i större utsträckning 

än en person som väljer att spendera sin tid på fritid, givet att den individen inte innehar icke-

jobbrelaterad förmögenhet som t.ex. arv. Varukombinationerna består av fritid och 

varukonsumtion. Dessa begränsas av en budgetlinje som beror relativpriser och förtjänst-

möjligheter.40 

 

Hur en individ väljer att spendera sin tid beror på preferenser. Olika personer värdesätter fritid 

och konsumtion olika; därav relativpriset mellan de båda. Preferenserna speglar vilken nytta en 

individ uppnår av att kombinera de båda. Grafiskt speglar nyttan av indifferenskurvor som är 

konvexa mot origo. Indifferenskurvor som är längre ifrån origo reflekterar högre nytta.41  

 

Budgetrestriktionen begränsar kombinationerna av varukorgarna. En individ kan inte spendera 

fritt mellan alla möjliga kombinationer utan begränsas av inkomsten. Budgetlinjen är en 

nedåtlutande linje som speglar hur en individ kan spendera sin inkomst på varor givet tiden 

spenderad mellan arbete och fritid.42 

 

Den optimala konsumtionen av varor och fritid bestäms av indifferenskurvorna och budget-

restriktionen. Där indifferenskurvan tangerar budgetlinjen är den optimala kombinationen som 

ger högst nytta givet en viss budget.43  

 

Effekter som kan påverka hur en individ väljer mellan de båda alternativen är inkomst- och 

substitutionseffekten. Inkomsteffekten resulterar i att en individ som erhåller högre inkomst 

väljer att spendera mer tid på fritid och mindre på arbete, om det är en normal vara, eftersom vi 

vill ha mer av den varan. En inferior vara vill vi däremot ha mindre av då inkomsten ökar.44 

Den högre inkomsten leder till att alternativkostnaden för fritid blir högre vilket är en 

substitutionseffekt. Substitutionseffekten innebär att en individ vill ha mer av den varan som är 

relativt billig. Vilken av dessa effekter som är störst beror på individens preferenser.45  

 

                                                 
40 Borjas (2013, s. 31-33). 
41 Borjas (2013, s. 27-29 ). 
42 Borjas (2013, s. 31). 
43 Björklund et al. (2014, s.28 ). 
44 Borjas (2013, s. 35-36). 
45 Borjas (2013, s. 39). 
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För att applicera modellen på fördelningen mellan föräldraledighet och konsumtion eller arbete 

kan den modifieras något. I originalmodellen är variabeln fritid på x-axeln och variabeln 

arbete/konsumtion på y-axeln. Dock kan variabeln fritid bytas ut mot variabeln föräldra-

ledighet. 

 
Figur 2. Individens optimering mellan konsumtion/arbete och föräldraledighet 

 
Källa: Egen graf 

Figur 2 visar hur en individ väljer mellan arbete och föräldraledighet. En individs optimala 

tidsallokering är i punkt P. Alla andra kombinationer är inte effektiva. Detta leda till att en 

individ med preferenser enligt diagrammet kommer att spendera F* på föräldraledighet och 

spendera A* på arbete. Individer har olika preferenser och vid en lönepåverkan eller ökad eller 

minskad föräldrapenningsersättning (V) kan inkomst- och substitutionseffekten variera 

beroende på dessa preferenser. Om individen anser att föräldraledighet är en inferior vara eller 

en normal vara kommer den optimala tidsallokeringen att variera.  

3.2.2 Signalteorin 

Signalteorin utgår ifrån att individen genom olika handlingar och beslut signalerar till 

samhället, främst arbetsgivaren, hur produktiv hen är. Signalerna utgörs av egenskaper och 

handlingar som går att verifiera. Det kan till exempel vara en avslutad utbildning eller tidigare 

arbetslivserfarenhet. Utbildning signalerar då förmåga eller kvalificering. Till skillnad från 

teorin om humankapital är det inte utbildningen i sig som är produktivitetshöjande och har 

effekt på löner. Utbildning visa på att individen är av slaget ”hög förmåga” eller hög 
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produktivitet och därav får höjd lön. Andra faktorer som kan tolkas som en signal av arbets-

givaren är t.ex. kön, utseende och etnicitet. Dock är en del faktorer av sådant slag som individen 

inte själv kan påverka. Alltså beror det på arbetsgivarens inställning, preferenser och 

fördomar.46 

 

Signalteori går ut på att differentiera människor utifrån egenskaper för att hitta den mest 

lämpade och produktiva för arbetet. Utgångspunkten är att mer produktiva individer är värda 

en högre lön. Eftersom arbetsgivaren har svårigheter att skilja individerna åt innan anställning, 

leder det till att både låg- och högproduktiva arbetare hävdar att de tillhör den högproduktiva 

gruppen. Med det i åtanke erbjuder arbetsgivaren en lön som motsvarar genomsnittet av de båda 

gruppernas löner. Detta medför att både arbetsgivaren och arbetstagaren som är högproduktiv 

blir missnöjda. Arbetsgivaren blir mer missnöjd eftersom hen ger en för hög lön till de 

lågproduktiva, och den produktiva arbetstagaren eftersom hen är värd mer. Detta ger de mer 

produktiva arbetstagarna incitament att framhäva sin kompetens genom signaler som visa på 

att de tillhör den högproduktiva gruppen.47   

 

Om teorin anpassas på föräldraförsäkringen och dess uttag kan signalerna som sänds ut av män 

och kvinnor skilja sig åt, t.ex. då en kvinna är föräldraledig med sitt barn signaleras inget 

nämnvärt till arbetsgivaren. Detta då hon agerar utifrån den kvinnliga normen (likt statistisk 

diskriminering, se avsnitt 3.2.4) om att vara föräldraledig. För en pappa som väljer att ta ut en 

längre föräldraledighet blir signalerna till arbetsgivaren betydligt starkare. En man som är 

föräldraledig kan i dessa fall förknippas med att vara icke-karriärorienterad.48 

  

Ytterligare ett exempel på signalering är effekten på löneutvecklingen vid föräldraledighet. Då 

en kvinna är föräldraledig signalerar detta att kvinnan kommer att välja att vara borta från 

arbetet och på så sätt ser arbetsgivaren henne som en oberäknelig anställd. Chansen att kvinnan 

då får en befordring blir lägre och hennes karriärmöjligheter försämras.49 

                                                 
46 Borjas (2013, s.262-265). 
47 Borjas (2013, s.262-267). 
48 SOU 2005:73 (s. 258). 
49 SOU 2005:73 (s. 258). 
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3.2.3 Beckers modell 

Gary Becker presenterar i boken A Treatise on the Family, modellen för hur makar delar upp 

marknads- och hushållsarbete inom familjen. Becker utgår främst från två teorier när han 

argumenterar för hur en familj bör dela upp den tillgängliga tiden för ett hushåll. För det första 

argumenterar Becker utifrån specialiseringsteorin och att det är mest effektivt för familjen om 

individerna specialiserar sig på de kunskaper som de är relativt bäst på. Det antas att familjen 

är i behov av båda produkterna som genereras av hushålls- och marknadsarbete.  Individerna 

bör specialisera sig på att producera det som genererar den största nyttan för familjen som 

helhet50: 

𝑈 =  𝑈(𝑍𝑖1 … 𝑍𝑖𝑛, 𝑍𝑗1 … . 𝑍𝑗𝑚) 

 

Där U representerar nyttan av olika produkter och Z utgör produkter av något slag. Med barn i 

familjen finns det ett ökat behov av att utföra hemarbete och individerna upplever en högre 

nytta av hemarbete när de har barn. Föräldrarna upplever barn som en ”normal vara” vilket 

innebär barn är något som anses vara önskvärt och som genererar högre nytta. Ju fler barn desto 

bättre. Om familjen väljer att skaffa barn blir ”kostnaden” i förhållande till nyttan som genereras 

mindre om mer tid ägnas åt hushållsarbete jämfört med marknadsarbete; dvs. alternativ-

kostnaden för att utföra marknadsarbete ökar.51 

 

Becker gör i sin teori ett antagande om att det finns två olika typer av humankapital; ett som är 

mer lämpat för hemmet och ett som är mer lämpat för marknadsarbete. Variationer i 

erfarenheter och andra investeringar avgör individernas olikheter i humankapital. Becker 

resonerar på så vis att om det finns konstant eller tilltagande skalavkastning i produktionen av 

hemarbete och hushållsarbete så kommer individen att specialisera sig fullt ut inom dessa 

kategorier utifrån det humankapital individen har relativt mest av.52 

 

En annan teori som Becker utgår ifrån när han diskuterar hushållets tidsallokering är teorin om 

att biologiska egenskaper påverkar humankapitalet. Becker förklarar att under kvinnans 

graviditet och första perioden som nybliven mamma så knyts ett band till barnet och hon samlar 

på sig humankapital ämnat för att ta hand om barn. Detta gör det därmed logiskt för mamman 

                                                 
50Becker (1991, s. 20). 
51 Becker (1991, s.24-25). 
52 Becker (1991, s.30-36). 
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att stanna hemma och ta hand om barnen även efter det att nödvändig vård såsom amning har 

avtagit.53 

3.2.4 Statistisk diskriminering 

Statistisk diskriminering grundar sig i det faktum att arbetsgivaren saknar tillräckligt med 

information om den sökande vid anställning, t.ex. planer för familjebildning eller andra icke-

observerbara egenskaper. Av den bristande informationen kan s.k. statistisk diskriminering 

uppstå. Den bristande information leder till att arbetsgivaren försöker samla information på 

olika sätt för att bilda en uppfattning om den som ska anställas.54  

 

Informationssökande är en dyr process för arbetsgivaren och utnyttjar därför statistik som oftast 

finns relativt lättillgänglig. Arbetsgivaren kategoriserar in den arbetssökande i en grupp som 

hen eventuellt tillhör t.ex. invandrare eller kvinna. Utifrån medlemskapet av denna statistiska 

grupp skapar arbetsgivaren en generell uppfattning och applicerar gruppens historiska agerande 

på individen. Det resulterar i att arbetsgivaren använder information om genomsnittsindividen 

inom denna grupp och göra en kvalificerad gissning på hur den sökande kommer att agera i en 

given situation eller vilken lön som individen är värd. Statistisk diskriminering resulterar i att 

en individ pga. grupptillhörighet missgynnas t.ex. genom felaktig lön, genom att inte få 

anställningar eller värdesättas sämre.55 

 

En arbetsgivare kan även diskriminera utifrån personliga preferenser s.k. preferens-

diskriminering. Det innebär att en arbetsgivare som inte gillar t.ex. kvinnor, pga. detta väljer att 

inte anställa personen. Arbetsgivaren gör då ett beslut som för andra individer inte kan anses 

vara ett rationellt beslut. Statistisk diskriminering kan, till skillnad från preferens-

diskriminering, uppfattas som rationellt.56  

 

Ett exempel på hur statistisk diskriminering kan ske är om kvinnor möter sämre ingångslön 

eller inte får en anställning pga. risken för att hon ska vara frånvarande från arbetsplatsen vid 

föräldraledighet. Kvinnor skaffar generellt sett barn vid 30 års ålder57 och arbetsgivaren kan då 

enkelt dra slutsatsen att om hen anställer en kvinna vid den åldern så kommer hon inom en snar 

                                                 
53 Becker (1991, s.36-38). 
54 Borjas (2013, s. 381). 
55 Björklund et. al. (2014, s. 143, s. 147). 
56 Borjas (2013, s. 381-383). 
57 SCB, Äldre mammor vanligare förr.  Om förstföderskor.  
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framtid vara föräldraledig. Detta är dock statistisk diskriminering då slutsatsen grundar sig på 

generell information och beteende hos genomsnittskvinnan. 

3.2.5 Humankapitalteorin 

Humankapitalteorin förklarar löneskillnader mellan individer och grundar sig i förmågor eller 

kunskap som individen innehar och som hen tillför på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att 

humankapital leder till högre produktivitet och implicit högre lön. Detta kan jämföras med 

signalteorin där utbildning inte ansågs produktivitetshöjande utan enbart signalerande. 

Förmågor eller kunskap kan förvärvas genom såväl individens uppväxt och arv, samt genom 

utbildning och arbetsträning. Det kallas med gemensamt namn för humankapital.58  

 

Utbildningsbeslutet är en viktig komponent inom humankapitalteorin. Teorin förklarar hur och 

varför individer väljer att investera i utbildning. Arbetstagaren kompenseras genom högre lön 

för humankapitalet som individen tillför arbetsplatsen. Eftersom humankapital påverkar 

löneutvecklingen för individen är det viktigt för analysen att överväga nuvärdet av att 

investering i humankapital. Nuvärdet av investeringen beror på hur livsinkomsten uppmätt i 

kronor spenderade och erhållna beroende på tidsperioden och givet en diskonteringsränta. 

Individen kan välja att investera i utbildning eller arbetsträning vilket förväntas leda till högre 

lön och som dock alltid är förknippat med en kostnad och så även här. Individen möter både 

direkta och indirekta kostnader förknippade med investeringen. De direkta kostnaderna utgörs 

av skolmaterial och ev. skolavgift. De indirekta kostnaderna utgör däremot alternativkostnaden 

för att avstå från arbete och inkomst under studieperioden.59   

 

Nuvärdet för att investera i universitetsstudier (PVU) med K som står för kostnad för utbildning, 

jämfört med enbart gymnasieutbildning (PVG) är därför som följande formel:60 

 

𝑃𝑉𝐺 = ∑ 𝑤𝐺 (1 + 𝑟)𝑡⁄

46

𝑡=0

 

𝑃𝑉𝑈 = ∑ 𝐾 (1 + 𝑟)𝑡⁄

3

𝑡=0

+  ∑ 𝑤𝑈 (1 + 𝑟)𝑡⁄

46

𝑡=4

 

                                                 
58 Björklund et al. (2013, s. 136 f). 
59 Borjas (2013, s. 235-239). 
60 Borjas (2013, s. 240). 
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Beslutsregeln för huruvida investera i universitetsutbildning bör ske är om PVU > PVG vilket 

innebär att livsinkomsten i så fall är större trots kostnaderna som utbildningen medför och lönen 

som individen avstår ifrån under studietiden. Vid en högre diskonteringsränta är det mindre 

troligt att en individ väljer att investera i utbildning och räntan beror bland annat på individens 

preferenser av att erhålla inkomst idag jämfört med att erhålla inkomsten längre fram i 

framtiden.61  

 

Det finns ytterligare dimensioner som appliceras på utbildningsbeslutet, nämligen hur många 

år en individ väljer att utbildas. Utifrån ”The Wage Schooling locus” framhålls lönen i relation 

till utbildningslängden. Modellen utgår från att utbildning ökar lönen men med avtagande 

avkastning, därav konkav kurva. Lönen bestäms av marknaden vilket betyder att lönen tas som 

givet i modellen. Derivatan av ”The Wage Schooling locus” visar ”Marginal rate of return to 

Schooling” (MRR) dvs. hur mycket inkomsten ökar för varje extra utbildningsår. På x-axeln av 

grafen är antalet utbildningsår och på y-axeln är diskonterings-räntan.62  

 

 

Den optimala utbildningslängden bestäms av då MRR–kurvan är lika med diskonteringsräntan. 

Den optimala utbildningslängden betyder att individens nuvärde av livsinkomsten är 

                                                 
61 Borjas (2013, s. 241). 
62 Borjas (2013, s. 242-246). 
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maximerad. Även här beror diskonteringsräntan på t.ex. hur nutidsorienterad en individ är eller 

marknadsräntan.63  

 

Det finns även specifik och generell arbetsträning som påverkar humankapitalet. Generell 

arbetsträning är av sådant slag att det inte är knutet till arbetet utan är förmågor och kunskap 

som kan förvärvas även på andra arbetsplatser t.ex. körkort. Specifik arbetsträning är däremot 

av sådan karaktär att det är bundet till arbetet. Det kan inte förflyttas till en annan arbetsplats 

utan då går den förlorad. Specifik arbetsträning är t.ex. visst datorprogram som enbart används 

på ett visst företag.64  

 

Teorin om humankapital kan tillämpas på uttaget av föräldraledighet genom att vid föräldra-

ledighet är individen frånvarande från arbetet under en viss tid. Detta leder till att 

ackumuleringen av humankapital försämras. Det kan leda till skillnader i löner.65  

3.2.6 Gronau tidsallokeringsmodellen 

Gronau beskriver i sin artikel Leisure, Home Production, and Work- the Theory of the 

Allocation of TimeRevisited hur tidsallokeringen förändras när man går från singel- och 

samboliv till äktenskap. Enligt Gronau kan man välja att lägga sin tid på marknadsarbete, 

hemarbete eller fritid.66  

Han beskriver i sin artikel hur både mannen och kvinnan ökar sin mängd av arbete när de ingår 

äktenskap. Oftast är det så att mannen ökar mängden marknadsarbete samtidigt som mängden 

hemarbete och fritid minskar, medan kvinnan ökar sin mängd hemarbete och minskar mängden 

marknadsarbete och fritid. Detta ligger till grund för att kvinnan oftast är den som tjänar mindre 

på marknadsarbete jämfört med mannen. På detta vis uppstår en specialisering där man gör det 

som man är relativt mest effektiv på, dvs. det som ger hushållet den största inkomsten samtidigt 

som hemarbetet blir utfört. Skulle det vara så att kvinnans lön ökar uppstår en 

substitutionseffekt och kvinnan minskar då sitt hemarbete till förmån för marknadsarbetet.67 

I artikeln beskriver Gronau de problem som gör det svårare för kvinnan att ta sig från en 

tidsallokering med relativt mycket hemarbete till en tidsallokering där hon lägger mer tid på 

                                                 
63 Borjas (2013, s. 243-245). 
64 Borjas (2013, s. 269-270). 
65 SOU 2005:73 (s. 259). 
66 Gronau (1977, s. 1116). 
67 Gronau (1977, s. 1102-1113). 
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marknadsarbete. Ett av de problem Gronau lägger mest vikt vid är att kostnaderna för att lämna 

hemarbetet är högre för kvinnorna än för männen. Eftersom män oftast har en högre lön är det 

de som lämnar hemarbetet först och då finns fortfarande kvinnan kvar i hemmet för att ta hand 

om hushållet och eventuella barn. Om kvinnan sen vill lämna hemmet så finns det ingen kvar i 

hushållet som tar hand om hushållssysslorna, och familjen behöver därför köpa tjänster för t.ex. 

städning och barnpassning. Det faller sig även naturligt att det oftast är kvinnan som ansvarar 

för dessa sysslor och det blir därför dyrare för familjen om kvinnan börjar arbeta istället för 

mannen.68 

3.2.7 Förhandlingsmodeller 

Lundberg och Pollak diskuterar i artikeln Noncooperative Bargaining models of Marriage från 

år 1994 hur arbetsfördelningen inom äktenskapet ska fördelas mellan makarna. Författarna 

utgår från ekonomiska spelteorier som används för att förhandla fram en lämplig tidsallokering 

mellan marknadsarbete och hushållsarbete för män och kvinnor. Ett viktigt antagande 

författarna gör är att makarna inte skiljer sig efter det att äktenskapet har ingåtts. Utifrån det 

antagandet försvinner risken och incitamentet att individerna agerar individuellt nytto-

maximerande snarare än vad som är bäst för familjen.69 

  

Lundberg och Pollak diskuterar att förhandlingarna grundas i kombinationer som är s.k. pareto-

effektiv och som leder till Nash-jämvikt. De belyser också det faktum att en effektiv fördelning 

borde vara specialisering utifrån de humankapital individen besitter.70 Detta skulle implicit 

kunna innebära att kvinnan i de flesta familjer stannar hemma och tar hand om hushållet medan 

mannen arbetar.  

 

Eftersom både hushållsarbete och marknadsarbete behövs kommer mannen och kvinnan att 

välja tidsallokering som ett bästa svarsalternativ utifrån vad den andra individen väljer. Detta 

kan leda till en s.k. kamp mellan könen där den ena parten måste ge med sig till förmån för vad 

som är bäst för familjen.71  

                                                 
68 Gronau (1977, s. 1114-1117, s. 1119-1121).  
69 Lundberg och Pollak (1994, s. 133). 
70 Lundberg och Pollak (1994, s. 133). 
71 Lundberg och Pollak (1994, s. 134-136). 
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3.3 Tidigare forskning 

Föräldraledighet samt frånvaro från arbetsplatsen och dess inverkan på lönen är inget nytt 

diskussionsämne, snarare tvärtom; det finns en hel uppsjö av tidigare forskning. Ämnet har i 

forskningsvärlden både en stor bredd på olika vinklingar men även ett stort djup på detaljnivå.  

3.3.1 Signaleringens effekt på löner 

Olika handlingar kan sända signaler till arbetsgivaren om till exempel hur karriärsmotiverad 

den anställda individen är. Inom föräldraledighet har det därför varit av intresse att studera 

effekterna av dessa signaler och år 1999 presenterade Albrecht, Edin, Sundström och Vroman 

en artikel som redovisade en studien om svenskars karriärsavbrott och dess inverkan på lönen. 

De fann i sin undersökning att män har en högre avkastning på erfarenhet än vad kvinnor har 

och dessutom tar de en väsentligt kortare föräldraledighet.72 

 

I Albrecht et. al. studie testar de effekten av föräldraledighet i Sverige. De finner att kvinnors 

föräldraledighet inte påverkar lönen men att andra typer av ledighet så som deltidsarbete 

påverkar lönen negativt. Pappans lön påverkas däremot negativt av både föräldraledighet och 

andra typer av ledighet. Detta tyder, enligt författarna, på att skepsis bör riktas mot 

humankapitalteorin och resultaten kan istället bero på signalering. I Sverige är det vanligt att 

mammor tar föräldraledigt och detta klassas därför inte som en signal. Skulle kvinnan välja att 

gå ner i arbetstid sker en signal till arbetsgivaren att hon är mindre karriärorienterad. För pappor 

är det inte lika vanligt med föräldraledighet eller deltidsarbete och därför blir detta direkt en 

signal till arbetsgivaren.73 

3.3.2 Humankapitalets effekt på löner 

Även om vissa forskare är kritiska till humankapitalteorin finns de andra forskar som anser att 

humankapital är av stor vikt. Mincer och Ofeks artikel Interrupted Work Careers: Depreciation 

and Restoration of Human Capital från år 1982 diskuteras hur avbrott i karriären påverkar 

individers humankapital och implicit lönen. De utgår från fenomenet att depreciering av 

humankapital sker till följd av avbrott från arbetsmarknaden då humankapitalet inte stimuleras. 

                                                 
72 Albrecht et al. (1999, s. 301). 
73 Albrecht et al. (1999, s. 301-303). 
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Studien riktas åt att undersöka paneldata över gifta kvinnors löneutveckling och huruvida ett 

uppehåll påverkar lönen.74  

 

Resultatet av studien visar att avbrott ifrån arbetet leder till större risk för förlorat humankapital 

då kvinnor som varit frånvarande på arbetsmarknaden erhåller sämre lön. Det finns ytterligare 

en dimension att ta i beräkning, längden på frånvaron. Risken är större att individen förlorar en 

del av sitt humankapital ju längre tid som individen är borta från arbetet. Avbrottet och 

deprecierad humankapital kan vara en anledning till att individer som varit ifrån arbetet under 

en längre tid får det svårare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. De individer som lyckas 

ta sig tillbaka på arbetsmarknaden efter en längre tids arbetsuppehåll har enligt Mincer och 

Ofek troligtvis haft hjälp av ett gott minne eller en miljö som verkar stimulerande för human-

kapitalet. Författarna förklarar att de individer som kommer tillbaka efter en längre tids uppehåll 

får en god löneutveckling på grund av att humankapitalet “reparerar” sig fortare.75 

3.4 Sammanfattning 

Kapitlet redogör för olika modeller som kan appliceras på beslutet av fördelning av 

föräldrapenningdagar samt tidigare forskning inom området. Arbetsutbudsmodellen fokuserar 

på hur individen väljer mellan arbete och föräldraledighet utifrån alternativkostnaden för fritid 

beroende på lön. I denna modell beror den optimala fördelningen mellan arbete och föräldra-

ledighet på individens preferenser och budgetrestriktion.  

 

Beckers modell, Gronaus modell och förhandlingsmodellerna framhåller specialisering på 

hushållsarbete eller hemarbete utifrån vad som är bäst för familjen. Becker menar på att 

specialisering grundas på vilket humankapital föräldern har relativt mer av. Gronau menar 

däremot på att föräldern ska specialisera sig på det arbete vilket producerar relativt mest jämfört 

med den andra föräldern. Gronau utgår från att mannen i familjen tjänar mest och på så sätt har 

relativt högre produktion av förvärvsarbete än kvinnan. Kvinnan ägnar därför mer tid åt hem-

arbete jämfört med mannen. Förhandlingsmodellerna utgår från att makarna använder sig av 

spelteori där specialisering är en central del av resultatet från förhandlingen. 

 

                                                 
74 Mincer och Ofek (1982, s. 7-15). 
75 Mincer och Ofek (1982, s. 7-15). 
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Lönen en individ tjänar beror enligt teorin om humankapital på mängden humankapital som 

den besitter. Däremot hävdar Mincer och Ofek (1982) att humankapitalet har en förmåga att 

depreciera om den inte stimuleras. Frånvaro från arbetsmarknaden leder därför till försämrat 

humankapital och resulterar i lägre lön.   

 

Humankapitalets förmåga att påverka löneutvecklingen är dock tvetydligt. Albrecht et al. menar 

på att skillnader i löner grundas i signalering. Signalteorin framhåller effekten av hur signaler 

från en individ används som information om individen till arbetsgivarens. Albrecht et al. anser 

att föräldraledighet uttagen av män därför används som signal till arbetsgivaren och leder till 

negativ effekt på lönen då föräldraledighet signalerar icke-karriärorienterad.  

 

Arbetsgivaren kan även samla information genom generell statistik om kvinnor eller män då en 

kvinna eller man ska anställas. Arbetsgivaren baserar sina beslut utifrån den informationen och 

individen bedöms utifrån genomsnittsindividen.  Det kan resultera i att beslut tas på felaktiga 

grunder s.k. statistisk diskriminering.  

 

I nästa kapitel redovisas statistik på kvinnor och mäns löner, samt orsakerna till löne-

skillnaderna mellan de båda könen. Kapitlet redovisar även för hur uttaget av föräldra-

penningen ser ut i Sverige och skillnaderna mellan män och kvinnors uttag presenteras. 
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4 Skillnader i lön mellan män och 

kvinnor och faktorer som påverkar 

4.1 Kapitelöversikt 

I detta kapitel kommer det redogöras för skillnader mellan kvinnor och mäns lön. Utifrån 

deskriptiv statistik över Sveriges befolkning tydliggörs skillnader mellan löner efter ålder och 

kön. Faktorer som påverkar löneskillnader mellan könen presenteras.  

4.2 Löneskillnader mellan män och kvinnor 

Lön och ekonomiska skillnader mellan könen är ett av många sätt att mäta jämställdhet i ett 

land. Lön kan mätas på olika sätt. Vid fastställande och jämförelse av tim- eller månadslön 

används lönen omräknad till heltidsbasis. Genom att mäta och jämföra löner utifrån detta sätt 

elimineras skillnader i arbetstid och arbetskraftsdeltagande. Dock mäts inte den faktiska lönen 

eftersom lönen bara mäts om kvinnor och män hade haft samma arbetstid.76 Lönegapet mellan 

män och kvinnor, dvs. procentuella skillnaden i lön mellan män och kvinnor, har sedan 1990-

talet inte förändrats märkbart trots jämställdhetsarbetet som sker på arbetsmarknaden.77 

Lönegapet mellan könen var i genomsnitt 13,4 procent år 2013, till männens fördel.78 

4.2.1 Deskriptiv data 

Figur 5 visar genomsnittslön omräknad till månadslön för män och kvinnor mellan åren 1991 

till 2013. Löneutveckling för män och kvinnor följer snarlik en trend, dock på olika nivåer.  År 

1991 låg kvinnans genomsnittslön i månaden på 17 700 kronor medan den år 2013 var 28 400 

kronor. För mannen har månadslönen ökat från 21 600 kronor år 1991 till 32 900 kronor år 

2013. Det syns ett tydligt gap mellan de båda könen för alla år och diagrammet visar inte på att 

detta gap är på väg att minska; snarare syns en liten ökning av gapet. Lönegapet har ökat från 

3 900 kronor i månaden år 1991 till 4 500 kronor i månaden år 2013 till männens favör.  

                                                 
76 SCB 2004:2 (s. 13). 
77 Konjunkturinstitutet (2012, s.137). 
78 Medlingsinstitutet (2014, s.8) 
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Figur 5. Genomsnittlig månadslön omräknad till heltidslön för män och kvinnor under åren 1991-2013, omräknat till 

2013 års penningvärde. 

 

Anm: Beräknad på oavrundad genomsnittlig lön och sedan avrundad till hundratal. Beräkningen är gjord med KPI Årsmedel 

1980=100, fastställda tal. 

Källa: SCB, statistikdatabasen.  

Figur 6 visar på procentuell fördelning av lön mellan kvinnor och män inom olika löneintervall 

år 2013. Diagrammet visar att vid det lägsta löneintervallet <15 000kr är fördelningen relativt 

jämn, inom detta intervall är 52 procent kvinnor och 48 procent män. Därefter ökar den 

kvinnliga procentuella fördelningen fram till intervallet 20 000kr - 24 999kr, där fördelningen 

är 61 procent kvinnor och 39 procent män. Vid löner över 30 000 kronor är andelen män störst. 

Vid löner över 40 000 kronor är skillnaden i fördelning mellan könen störst; andelen män är 68 

procent medan andelen kvinnor är 32 procent. Detta visar på att män i större utsträckning erhöll 

högre löner än kvinnor år 2013. Denna ojämna fördelning av kvinnor och män över olika 

månadslönintervall, tyder på att kvinnors karriärmöjlighet kan vara sämre än för män. 
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Figur 6. Procentuell lönespridning för kvinnor och män i olika månadslönintervall i Sverige år 2013.  

 

Källa: SCB, statistikdatabasen. 

4.2.2 Faktorer som påverkar löneutvecklingen 

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var, under år 2013, 13,4 procent. Kvinnor tjänade då 

86,6 procent av en mans lön. Jämfört med åren innan har löneskillnaden minskat, men dock 

endast med 0,5 procentenheter. Löneskillnader mellan män och kvinnor kan bero på olika 

faktorer.79 

 

Medlingsinstitutets rapport ”Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnader mellan 

kvinnor och män 2012?” tar hänsyn till yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid vid en 

standardavvägning och får fram en löneskillnad mellan könen på 5,8 procent istället för 13,4 

procent. Dessa 5,8 procent i löneskillnad som kvarstår är av sådan karaktär att de inte kan 

förklaras.80 Dock tas ingen hänsyn till erfarenhet vilket kan förklara en del av den kvarvarande 

löneskillnaden. 

4.2.2.1 Ålder 

Vid inträde på arbetsmarknaden är löneskillnaden mellan könen relativt liten. I åldersgruppen 

18-20 är skillnaden i medellön mellan könen år 2011 ca 1 000 kronor i månaden till männens 

favör. Dock förändras löneutvecklingen för män och kvinnor med åren. Mellan åldrarna 18-30 

år ökar lönen för både män och kvinnor, men den ökar dock något snabbare för män. Vid 30-

års ålder blir löneskillnaderna betydligt mer uppenbara. Detta är ett resultat av att kvinnors 

                                                 
79 Medlingsinstitutet (2012, s. 19). 
80 Medlingsinstitutet (2012, s. 15). 
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löneutveckling stagnerar kring 35 års ålder medan män fortsätter att möta en positiv löne-

utveckling ytterligare ca 10 år.81 Kvinnan lön avstannar under samma period då familje-

bildning vanligtvis startar.82  

 

Figur 7 visar medianvärde av årslönen för män och kvinnor i olika åldersintervall. Ur 

diagrammet kan det utläsas att kvinnor och män följer liknade trend, dock på olika nivåer. 

Både kvinnor och män når sin högsta årsinkomst vid åldern 45-54 år; men årslönen skiljs åt 

mellan könen och män tjänar 64 000 kronor mer än kvinnor. Ur diagrammet syns även att 

män har en snabbare löneutveckling än kvinnor, då skillnaden i årslön är betydligt större vid 

äldre åldrar än vid åldersintervallet 20-24 år.  

Figur 7. Medianvärde, årslön (tusentals kronor) efter ålder och kön för helårs- och heltidsanställda personer 20-64 år, 

år 2013. 

 
Källa: SCB, statistikdatabasen. 

4.2.2.2 Utbildning 

Figur 8 visa på skillnader i genomsnittlig lön för män och kvinnor med olika utbildningsnivåer 

under 2013. Ur diagrammet framkommer att kvinnor genomgående har en lägre lön jämfört 

med män. Samtidigt ökar lönen med utbildningsnivån. Den största löneskillnaden mellan könen 

är vid eftergymnasial utbildning kortare än två år; män tjänar i genomsnitt 7 900 kronor mer än 

kvinnor i månaden.  

 

                                                 
81 LO (2014, s. 18). 
82 SCB, Äldre mammor vanligare förr.  Om förstföderskor. 
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Figur 8. Genomsnittlig lön (2013 års penningvärde) efter utbildningsnivå för män och kvinnor år 2013. 

 
Källa: SCB, statistikdatabasen.  

4.2.2.3 Arbetstid 

Tidigare forskning har antytt att arbetskraftsdeltagandet för kvinnor i Sverige är överlägset i 

jämförelse med andra länder. I Jonung och Perssons (1993) studie framgick dock att kvinnor 

arbetade deltid i betydligt större utsträckning än män på den svenska arbetsmarknaden.83 

Arbetstid är en viktig faktor som förklarar skillnaderna i lön mellan män och kvinnor. Den 

arbetade tiden har en direkt påverkan på hur stor lönen blir, timlön. Arbetskraftsdeltagande 

mäter om en individ arbetar eller inte, till skillnad från arbetstid vilket mäter den mängd tid som 

individen arbetar givet att hen har ett jobb. En individ som arbetar deltid kan rimligtvis inte ha 

samma lön som en individ, med samma yrke, som arbetar heltid. Arbetstiden påverkas påtagligt 

för föräldrar till små barn och det är vanligare att de individer som tillhör denna kategori arbetar 

deltid i större utsträckning. Studier tyder även på att det är vanligare att arbeta deltid bland 

kvinnor än vad det är bland män.84 

 

År 2012 arbetade 22 procent av mammorna i Sverige, som hade barn mellan åldrarna 0-17 år, 

deltid (mindre än 35 timmar). Det var endast 5 procent av papporna som arbetade deltid. Samma 

år arbetade 74 procent av alla pappor heltid men andelen mammor som arbetade heltid var 42 

procent. Bland mammor till barn i åldrarna 0 – 5 år arbetade 31 procent heltid och bland pappor 

arbetade 70 procent heltid.85 

                                                 
83 Jonung och Persson (1993, s, 259-272). 
84 SOU 2014:81 (s. 119-122). 
85 SCB, Allt fler mammor jobbar heltid.  
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Figur 9 visar genomsnittsarbetstiden per vecka för sysselsatta kvinnor och män under åren 2005 

till 2014. Förändringen i arbetstid har under årens gång varit näst intill obefintlig för både män 

och kvinnor. Diagrammet visar på att kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män då 

deras medelarbetstid per vecka låg på 28 timmar år 2014 medan mäns medelarbetstid samma 

år låg på 33,4 timmar. 

Figur 9. Genomsnittligt arbetade timmar (faktisk tid) för sysselsatta per vecka för män och kvinnor i åldrarna 16-64 

år, för åren 2005-2014.  

 

Källa: SCB, statistikdatabasen. 

Kvinnors större andel deltidsarbete påverkar den ekonomiska handlingsfriheten för kvinnor i 

en negativ riktning jämfört med män. Detta gäller även för samboende par där inkomsterna går 

till familjen. Skulle en separation inträffa är det stor sannolikhet att parten som arbetar deltid 

får en sämre ekonomisk standard. Dels blir inkomsten till hushållet lägre än tidigare, dels kan 

det vara svårt för den som arbetar deltid att gå upp i arbetstid och få en heltidstjänst.86 

4.2.2.4 Yrke 

Kvinnor och män är inte jämnt fördelade över olika yrken och yrkena kan kategoriseras som 

kvinnodominerade och mansdominerade. Eftersom kvinnor och män generellt arbetar i olika 

typer av yrken, så skapas skillnader i könsfördelning på arbetsplatser. Detta har en påverkan på 

löneskillnader mellan yrken och förstärker i förlängningen skillnaderna mellan könen.87 

                                                 
86 SOU 2005:73 (s. 250). 
87 SCB 2004:2 (s.13-16). 
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4.2.2.5 Sektor 

Utifrån vilken sektor en individ arbetar i är löneskillnaderna mellan män och kvinnor olika 

stora. Inom samtliga sektorer tjänar kvinnor i genomsnitt 86,1 procent av männens 

genomsnittliga lön. Störst skillnad mellan män och kvinnor är det inom den offentliga sektorn, 

landsting. Här tjänade kvinnor 2012 i genomsnitt 75 procent av männens lön. Löneskillnaden 

på 25 procent förklaras delvis genom olika typer av yrken inom den särskilda sektorn. Kvinnor 

tenderar att, inom denna sektor, arbeta med yrken som är lågavlönade, medan männen arbetar 

med de högavlönade yrkena. Skillnaderna i löner förändras dock när hänsyn till standard-

avvägning tas. Då är skillnaderna i lön störst för tjänstemän inom den privata sektorn, och 

skillnaden är 9,6 procent.88 

 

Även mellan sektorer är skillnaden i medellön stor. Enligt en undersökning gjord av LO, 

”Hundra år av ojämlikhet” från 2012, har sex sektorer jämförts. De sektorer som sammanställts 

är tillverkningsindustrin, byggnadsindustrin, privat tjänsteproduktion, landsting, statligt-

anställda, samtliga anställda samt kommunalt anställda. Dessa sektorer är dessutom uppdelade 

i tjänstemän och arbetare och för kvinnor och män.89 Kvinnor hade genomgående lägre lön än 

män i alla sektorer med undantag för kvinnliga arbetare i sektorn landsting; som tjänade ca 100 

kronor mer i månaden. Löneskillnaden mellan män och kvinnor var betydligt större för 

tjänstemän i alla sektorer jämfört med arbetare.  Störst skillnad var det mellan manliga och 

kvinnliga tjänstemän i landstinget; 11 500 kronor till männens favör. 90  

4.3 Sammanfattande reflektioner 

Kapitlet har jämfört statistik mellan kvinnor och män med syfte att tydliggöra löneskillnader 

mellan könen.  Utvecklingen av kvinnors och mäns genomsnittliga månadslön omvandlad till 

heltidslön följer liknande trend; dock är kvinnans på en lägre lönenivå. Vid jämförelse av 

löneintervall är kvinnor överrepresenterade vid lägre löner jämfört med män. Kvinnor och mäns 

skillnad i lön vid inträde på arbetsmarknaden är betydligt mindre än vid pensionsålder. 

Skillnaderna ökar i 30 års ålder och den största skillnaden i lön inträffar 35-44 års ålder. En 

viktig faktor som kan påverka löneskillnaderna är arbetstiden. Kvinnor arbetar i betydligt större 

utsträckning deltid jämfört med män. Inom samtliga sektorer tjänade en kvinna år 2012 86,1 

procent av en mans lön. Det tyder på att kvinnor arbetar i lägre avlönade yrken och positioner 

                                                 
88 Medlingsinstitutet (2013, s. 15). 
89 LO (2014, s. 14). 
90 LO (2014, s. 15). 



 34 

än män vilket kan bero på att möjligheten till befordran begränsas pga. deltidsarbete. Det finns 

även löneskillnader mellan könen inom olika utbildningsnivåer. Kvinnor med eftergymnasial 

utbildning kortare än två år är de som möter den största löneskillnaden. 
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5 Skillnader i uttag av föräldrapenning 

och orsaker till fördelningen 

 

5.1 Kapitelöversikt 

I detta kapitel redogörs för hur uttaget av föräldrapenning skiljs mellan män och kvinnor. Här 

framkommer hur uttaget har förändrats under perioden år 1999-2013. För samma period 

framkommer även hur uttaget sker under barnets två första levnadsår samt hur många män 

respektive kvinnor som tar ut föräldrapenning. Därefter belyses faktorer som påverkar orsaken 

till det skeva uttaget. 

5.2 Skillnader i uttag mellan könen 

Den svenska föräldraförsäkringen syftar till att möjliggöra för både män och kvinnor att 

kombinera arbetslivet med familjelivet och det är mycket tack vare den generösa föräldra-

försäkringen som det kvinnliga arbetskraftsdeltagandet är stort jämfört med många andra 

länder.91 Från det att föräldraförsäkringen trädde i kraft har mäns uttag av föräldrapenning-

dagar ökat från 0,5 procent till 25 procent.92 Det finns dessutom en stor andel pappor som inte 

tar ut någon föräldraledighet alls, 18,2 procent.93 

5.2.1 Deskriptiv data 

Uttaget av föräldrapenningdagar av män har med tiden ökat. Figur 10 visar på hur förändringen 

av uttaget av nettodagar har förändrats procentuellt mellan män och kvinnor under åren 1999 

till 2013. År 1999 var mäns uttag av föräldrapenningdagar 12 procent medan uttaget för kvinnor 

var 88 procent och år 2013 var uttaget av män 25 procent och uttaget var 75 procent för kvinnor. 

Under en 14 års period har män ökat sitt uttag med 13 procentenheter.  

                                                 
91 Försäkringskassan 2013:9 (s. 9). 
92 Försäkringskassan 2011:13 (s. 5). 
93 Försäkringskassan 2011:13 (s. 35). 
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Figur 10.  Föräldrapenning, antalet utbetalade nettodagar i procent för män och kvinnor för åren 1999-2013.   

 

Anm: Tabellen är omgjord från antal dagar uttagna av män och kvinnor till procent uttagna av män och kvinnor. 

Källa: SCB, statistikdatabasen. 

Majoriteten av föräldrapenningdagarna och föräldraledigheten används under barnets två första 

levnadsår. Under den perioden tar föräldrarna ut den längst sammanhållna föräldraledigheten. 

Kvinnor tog i genomsnitt ut 284 föräldrapenningdagar medan män i genomsnitt tog ut 66 dagar 

under år 2013. Det betyder att kvinnor är borta från arbetsmarknaden betydligt längre än män. 

Under barnets första två år tar bortåt 80 procent av papporna ut föräldraledighet på 0-7 månader 

medan ungefär 80 procent av kvinnorna tar ut föräldraledighet på 12-24 månader. Detta betyder 

att kvinnor tar ut en stor del ledighet vilket hon inte får ersättning för. Kvinnan är i genomsnitt 

föräldraledig 15,3 månader men ersätts för 9,5 månader, motsvarande siffra för män är 3,8 

månader med ersättning för 2,2 månader. Vid jämförelse av föräldraledighet blir skillnaden i 

uttaget därför betydligt större.94 

 

Figur 11 visar föräldrapenningsuttaget för män och kvinnor under barnets första, respektive 

andra, levnadsår. Mamman tar under barnets första levnadsår ut större delen av föräldra-

penningen och uttaget har ökat över tiden. En anledning till det ökade uttaget kan vara att 

föräldrapenningen under dessa år förlängts. År 2013 tog mammor ut 57 procent av den totala 

föräldrapenningen under barnets första år medan pappor tog ut 8 procent. Under barnets andra 

levnadsår minskar mammor sitt uttag markant medan pappor ökar sitt uttag något. Diagrammet 

                                                 
94 Försäkringskassan 2013:9 (s. 17-18). 
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visar även att pappans föräldrapenningsuttag haft en uppåtgående trend under senare år. Detta 

kan vara en effekt av den andra pappamånaden som infördes år 2002.  

Figur 11. Procentuellt uttag av totalt antal föräldrapenningdagar för män och kvinnor för åren 1999-2013 och under 

barnet första respektive andra levnadsår.  

 
Källa: SCB, statistikdatabasen. 

I figur 12 redovisas antalet personer som mottagit föräldrapenning i Sverige. Den ökande 

trenden beror på att även populationen ökat men vi ser att skillnaden mellan mammor och 

pappor som får föräldrapenning har minskat. Detta tyder på att fler pappor stannar hemma med 

sina barn i större utsträckning nu jämför med förr, givet att mammorna som får föräldrapenning 

inte blir färre i andel. Ur diagrammet kan vi utläsa att det finns en del fäder som inte tar ut några 

dagar alls. Ur socialförsäkringsrapport från 2011 anges att 18,2 procent av fäder inte tog ut 

någon föräldrapenning alls under barnets första fyra levnadsår, motsvarande siffra för kvinnor 

var 1,6 procent.95  

                                                 
95 Försäkringskassan 2011:13 (s. 35). 
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Figur 12. Antalet män och kvinnor som tagit ut föräldrapenning under åren 1999-2013.  

 
Källa: SCB, statistikdatabasen. 

Förälderns ålder påverkar även uttaget något; unga mammor i åldrarna 16-25 tar ut flest antal 

nettodagar av föräldrapenningdagar. Pappors uttag ökar fram till 30 års ålder och därefter är 

uttaget nästintill oberoende av ålder.96 Med föräldrarnas utbildningsnivå ökar andelen pappor 

som tar ut föräldrapenningdagar. År 2010 tog kvinnor ut 247 föräldrapenningdagar och män 82 

föräldrapenningdagar i familjer där båda föräldrar har forskarutbildning. Det kan jämföras med 

familjer där båda föräldrarna har förgymnasial utbildning kortare än nio år där fördelningen är, 

kvinnor 347 dagar och män 40 dagar. Lågutbildade tar inte bar ut mer ojämlikt utan även 

betydligt fler dagar totalt.97  

5.3 Orsaker till fördelningen av föräldrapenningen 

Trots att den svenska föräldraförsäkringen är relativt flexibel och generös är uttaget mellan 

könen de facto skevt. Både män och kvinnor ges möjligheten att ta ut föräldrapenningdagar 

med en relativt generös ersättning av staten. Trots detta finns det bakomliggande orsaker som 

resulterar i att uttagen fortfarande följer gammalmodiga trender.  

5.3.1 Ekonomi 

En viktig aspekt vid uppdelning av föräldraledighet mellan föräldrarna är hur det påverkar 

familjens ekonomi. Att vara föräldraledig innebär att tillfälligt erhålla en lägre inkomst då 

ersättningen är lägre än inkomsten från förvärvsarbete. En viktig faktor då beslutet om upp-

                                                 
96 Försäkringskassan 2011:13 (s. 26). 
97 Försäkringskassan 2011:13 (s. 27). 
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delning av föräldraledighet tas är föräldrarnas individuella lön. Då kvinnan oftare har en lägre 

inkomst än mannen ta familjen beslutet att hon ska var hemma med barnet längre.98  

 

Föräldraförsäkringen ersätter 80 procent av förälderns inkomst under 390 dagar och ytterligare 

90 dagar ersätts med den lägsta ersättningsnivån på 180 kronor per dag. Genom denna 

ersättning blir inkomstförlusten för den lediga föräldern betydligt mindre. Dock ersätter staten 

upp till ett ersättningstak som motsvarar en årsinkomst på 10 PBB per år.99 Prisbasbeloppet för 

år 2015 uppgår till 44 500kr.100 En förälder kan maximalt erhålla en ersättning av staten på 80 

procent av 445 000kr.  

 

I familjer där inkomstskillnaderna mellan könen är stora, blir förlusten av att dela lika på uttaget 

relativt stort. Förlusten i inkomst blir dock mindre om båda föräldrarna tjänarar olika men de är 

låg- och medelinkomsttagare jämfört med en familj som består av en medel- och en 

höginkomsttagare.101 Enligt Jansson, Pylkkänen och Valck (2003) påverkas pappans uttag av 

föräldrapenning av årsinkomsten. De visar på att pappors lön fram till inkomstintervallet 

200 000-300 000 kronor i årsinkomst ökade pappor sitt uttag, därefter minskar uttaget. Pappors 

uttag ökade dessutom med mammans inkomst.102  

 

Sundström och Duvander (2002) visar på i sin studie att det fanns en positiv effekt för uttaget 

om pappan hade en högre lön än genomsnittet, men samtidigt hade en lön under taket för SGI 

(som på den tiden då undersökningen genomfördes var 7,5 PBB). Den visade på att pappornas 

uttag kunde formade sig som ett uppochnervänt U beroende på pappans lön. Upp till 

ersättningstaket ökade uttaget när lönen ökade men över taket började uttaget av dagar återigen 

att sjunka.103 

 

Enligt enkätundersökning gjord av försäkringskassan angav 25 procent av kvinnorna och 27 

procent av männen att ekonomiska skäl var viktigast när de skulle bestämma hur föräldra-

ledigheten skulle fördelas mellan föräldrarna.104 Vid fråga om viktigaste anledningen till att det 

ekonomiska skälet var avgörande, svarade 90 procent av de tillfrågade kvinnorna att familjen 

                                                 
98 Thoursie (2005, s. 231). 
99 Försäkringskassan 2011:13 (s. 9). 
100 SCB, Statistiska centralbyrån, Prisbasbeloppet för år 2015 beräknat till 44 500 kronor. 
101 Thoursie (2005, s. 232). 
102 Jansson et. al. (2003, s. 21). 
103 Sundström och Duvander (2002, s. 442).  
104 Försäkringskassan 2013:9 (Tabell 11, s. 40). 
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totalt sett fick mer pengar att röra sig med om jag var hemma, 8 procent av männen gav samma 

svar. Majoriteten män (88 procent) svarade däremot att familjen fick totalt mer pengar om den 

andre föräldern var hemma mest.105 Vilket innebär att papporna i de flesta familjer är de med 

högst inkomst. 

5.3.2 Hälsa 

Kvinnans och barnets hälsa under och efter en graviditet påverkar hennes möjlighet att kunna 

arbeta. En graviditet är påfrestande för kvinnans kropp och det är många som sjukskrivs en tid 

innan förlossningen. Under år 2004 tog 40 procent av kvinnorna ut någon form av sjukpenning 

innan förlossningen. Detta är en ökning jämfört med tidigare år och uttaget beror delvis på 

vilken typ av yrke kvinnan arbetar inom men även regionala skillnader finns, som främst beror 

på tillämpningar av sjukskrivning bland läkare och även bland försäkringskassor.106  

 

En kvinna kan få ersättning i form av havandeskapsersättning pga. nedsatt förmåga i arbete, 

majoriteten av dessa kvinnor har yrken inom vårdsektorn. I snitt erhåller kvinnor 38 dagar med 

havandeskapspenning och har vart den samma under de senaste tio åren.107 

 

Vårdtiden på BB efter en förlossning har under de senaste 20 åren minskat från sex dagar till 

tre dagar.108 Om förlossningen sker utan att mamman blir sjuk börjar uttaget av föräldra-

penningen direkt efter förlossningen.109 Kroppen kan dock behöv mer tid att återhämta sig efter 

en förlossning. Detta påverkar mammans uttag då hon kan behöva vara hemma efter 

förlossningen jämfört med pappan, som i teorin kan vara på jobbet direkt efter. 

 

Efter barnets födelse är amning en central faktor som påverkar uttaget av föräldraförsäkringen. 

Rekommendationer från bland annat socialstyrelsen, livsmedelsverket och WHO är att ge 

bröstmjölk fram till dess att barnet blivit sex månader innan alternativ kost introduceras till 

barnet.110 Detta skapar ytterligare anledningar för mamman att vara hemma den första tiden och 

styr därigenom mamman uttag, både vad gäller längd och vilken tidpunkt det tas ut.  

                                                 
105 Försäkringskassan 2013:9 (Tabell 14, s. 41). 
106 SOU 2005:73 (s. 215). 
107 SOU 2005:73 (s. 216). 
108 SOU 2005:73 (s. 217). 
109 SOU 2005:73 (s. 280). 
110 SOU 2005:73 (s. 280). 
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5.3.3 Utbildning 

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar uttaget av föräldrapenningdagarna. Familjer med 

högutbildade föräldrar tenderar att dela uttaget mer jämnt än familjer med lågutbildade 

föräldrar. Pappans föräldrapenninguttag ökar med utbildningsnivå. Resultat i Sundström och 

Duvander (2002) visar på att mammans utbildningslängd påverkar pappans uttag av 

föräldrapenningdagar och att om mamman är högutbildad är hon mer benägen att återgå till 

arbetet snabbare.111 Större mängd humankapital hos mamman verkar alltså positivt i 

fördelningen av föräldrapenningen.  

5.3.4 Ålder 

Föräldrars ålder har en viss påverkan på fördelningen av föräldrapenninguttaget mellan könen. 

Duvander och Sundström (2002) undersökte föräldrauttaget för barn födda i Sverige år 1994 

och fann att kvinnan stod för större delen av uttaget. Ju yngre föräldrarna var desto mer jämlikt 

tenderade de att fördela uttaget. Dock pekar studien på att det är pappans ålder som hade störst 

inverkan på fördelningen.112 

5.3.5 Attityder 

En aspekt som är viktig vid uttag av föräldrapenning är samhällets, arbetsgivarens och 

föräldrarnas attityd kring ledigheten. Det finns skillnader i hur män och kvinnor uppfattar 

föräldraledighet och hur deras arbetsgivare uppfattar situationen beroende på om arbetstagare 

är mamman eller pappan i familjen. Det existerar även olika förväntningar på könens agerande 

vid familjebildning. Kvinnan förväntas i större utsträckning att ta huvudansvaret för barnet.113 

5.3.5.1 Föräldrars attityd 

Föräldrars roller och attityder i förhållande till hushållsarbete och barnomsorg har förändrats 

under de senaste decennierna. Pappans roll som tidigare enbart sågs som familjeförsörjare går 

mer mot en familjeorienterad roll med större ansvar för barnen.114  Enligt en enkät-

undersökning gjord av statens offentliga utredningar år 2005 uppgav 86 procent av de till-

frågade att pappor bör ta någon föräldraledighet. En majoritet tyckte även att pappan borde ta 

ut mer än de två första reserverade pappamånaderna. Det finns alltså en mer positiv attityd till 

                                                 
111 Duvander och Sundström (2002, s.441). 
112 Sundström och Duvander (2002, s. 436, 442-443).   
113 SOU 1997:139 (s. 64). 
114 SOU 1997:139 (s. 58). 
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att båda föräldrarna ska ta ut föräldraledighet och att män ska ta ut en större del.115 Dock är 

mäns uttag av föräldrapenningdagar fortfarande lågt i förhållande till kvinnors, nämligen en 

fjärdedel av familjens totala uttag.116  

 

Föreställningar och normer i samhället om föräldraskap mellan mamman och pappan skiljs 

fortfarande åt. Det har visats sig att dessa föreställningar om kön är påtagliga vid föräldra-

skap.117 En man har större valmöjlighet att välja mellan karriär och barnomsorg medan kvinnan 

förväntas att välja barnomsorg före karriären. Detta leder till att begreppet ”bra förälder” skiljs 

åt mellan könen vilket återspeglas i hemmet och på arbetsplatsen.118 Mannen tillskrivs en 

rättighet snarare än en skyldighet att vara hemma med barnet vilket påverkar attityden kring 

ansvarstagandet för barnet.119 Kvinnor väljer i större utsträckning mindre krävande karriärer 

och positioner och orsaken till detta finns delvis i föräldrarnas skilda roller och attityder.120  

 

I en norsk studie av Dahl, Mogstad och Løken (2014) undersöks effekten av grupptryck att ta 

ut föräldraledighet bland pappor från åren 1993 till och med 2006. År 1993 införde Norge den 

första så kallade “pappamånaden”. Från och med 1 april år 1993 fick pappor i Norge rätt till 

fyra veckors betald föräldraledighet bundna till pappan, dvs. togs dagarna inte ut av pappan 

kunde de inte utnyttjas av mamman. Detta ledde till ett ökat uttag av föräldraledighet för 

pappor.121 Dahl et al. visar i sin studie på en tydlig “snöbollseffekt” bland papporna som tog ut 

föräldraledighet. Undersökningen visar att både arbetskollegor som är pappor samt bröder som 

är föräldrar påverkar den nyblivne pappan i hans val av uttag av föräldraledighet. Reformen i 

sig gjorde det vanligt att pappor tog ut fyra veckors ledighet. Få pappor tog dock ut mer än det 

då detta kunde signaleras som icke karriärorienterade. Däremot kunde kollegor och bröders 

uttag påverka föräldrar att ta något längre uttag.122  

5.3.5.2 Arbetsgivarens attityd 

Något som är viktigt när det kommer till fördelningen av föräldrapenningen är vilken attityd 

respektive förälders arbetsgivare har. En del arbetsgivare är positivt inställda till att den 

anställde tar föräldraledigt medan vissa arbetsgivare är mer negativt inställda. Vilken typ av 

                                                 
115 SOU 2005:73 (s. 159). 
116 Försäkringskassan (2013:9, s. 9). 
117 SOU 2005:73 (s. 161).  
118 SOU 1997:139 (s. 64-65). 
119 SOU 2005:73 (s. 163). 
120 SOU 2005:73 (s. 162). 
121 Dahl G. et al. (2014, s. 2050). 
122 Dahl G. et al. (2014, s. 2050-2051, s.2057-2070). 
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arbete den anställda har kan påverka arbetsgivarens attityd då en del arbeten kan vara svårare 

att ersätta. 

 

Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet kan bero på olika faktorer. Hur enkelt personen 

som tar föräldraledighet är att ersätta samt om det är höga kostnader förknippat med det. En 

anställd är en resurs för företaget och ledigheten bidrar till att den i vissa fall behöver ersättas 

med en annan anställd.  Beroende på vilken position på arbetet som den föräldralediga har blir 

kostnaderna för att ersätta individen olika stora, dvs. om individen ens är ersättningsbar.  

Ledigheten kan även innebära att avsaknad på denna resurs bidrar till att arbetsbördan 

omfördelas och blir större för resterande kollegor. Vilket kan påverka kollegornas attityd 

negativt.123 Arbetsgivaren kan även påverka den personen som ska vara ledig genom att 

arbetsuppgifter byggs på under tiden som personen är borta från arbetsplatsen vilket gör att hen 

behöver ta igen ”förlorad tid” på arbetsplatsen efter föräldraledigheten. 124 Inom ett yrke där det 

finns karriärmöjligheter kan det finnas en risk att arbetsgivaren mer villig att befordra de som 

tar mindre föräldraledighet då dessa personer inte anses vara lika “riskfyllda”. Dessa individer 

är mer tillgängliga för arbetsplatsen och bidrar därför med mer enligt arbetsgivaren.125 

 

Haas (1992) berömmer i sin bok Equal Parenthood and Social Policy – A Study in Sweden 

föräldraförsäkringssystemet för dess stora framsteg och acceptans bland de svenska invånarna. 

Systemet möter de politiskt satta målen väl och har en realistisk utformning.126 Haas riktar dock 

kritik mot det svenska föräldraförsäkringssystemet då det inte har bidragit till att 

ansvarsfördelningen mellan föräldrarna vid barnets första tid i livet har förändrats. Haas menar 

även på att arbetsgivarna samt den sociala omgivningen har en mer positiv attityd vid 

föräldraledighet för kvinnor jämfört med män. En viktig aspekt som försäkringssystemet inte 

har lyckats fullt ut med är att få kvinnor att arbeta heltid och många svenska kvinnor går efter 

sin föräldraledighet ner till deltidsarbete.127 

5.4 Sammanfattande reflektioner 

Mäns uttag av föräldraförsäkringen har sedan införandet av föräldraförsäkringen ökat, om än 

inte till ett jämställt uttag. Kvinnan är överrepresenterad vad gäller uttaget av föräldra-

                                                 
123 Jansson et al. (2013, s. 38-39). 
124 Jansson et al. (2013, s. 38). 
125 Jansson et al. (2013, s. 47). 
126 Haas (1992, s. 219-221). 
127 Haas (1992, s. 223, s. 225-226).  

http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/73/1/2ef8838c.pdf
http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/73/1/2ef8838c.pdf
http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/73/1/2ef8838c.pdf
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penningdagar. Skillnader mellan uttagen gjorda av män och kvinnor är som störst under barnets 

första levnadsår. Kvinnan tar under denna period ut 49 procentenheter mer än män år 2013. Det 

kan bland annat bero på hälsoeffekter rörande barnet och mamman. Det är även fler kvinnor 

som tar ut föräldrapenningdagar och det finns en stor grupp män som inte tar ut några dagar 

alls. En viktig faktor till det skeva uttaget är ekonomiska orsaker. Många familjer anser att det 

är ekonomiskt fördelaktigt om kvinnan i familjen är hemma med barnet i större utsträckning, 

då det oftast är mannen som har högst lön. Högre utbildningsnivå hos föräldrarna verkar dock 

bidrar till jämnare uttag; kvinnans utbildning förefaller positivt på fördelningen av 

föräldraledigheten. Utöver ekonomiska aspekter framhålls även attityder och normer i 

samhället som orsak till varför kvinnan tar majoriteten av föräldrapenningdagarna.  

 

Kommande kapitel belyser de negativa effekterna av den ojämna fördelningen av föräldra-

penninguttaget. Effekter som tas upp syftar främst till att kvinnans individuella ekonomi 

påverkas negativt, dels genom en sämre löneutveckling och dels genom en försämrad pension. 
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6 Negativ effekt av ojämställd 

fördelning av föräldraförsäkringen 

6.1 Kapitelöversikt 

I detta kapitel tas en del aspekter upp som påverkar jämställheten mellan könen negativ och 

som delvis beror på det ojämna uttaget. Först redogörs för hur inkomster och obetalt arbete 

påverkas av att kvinnor är frånvarande från arbetsmarknaden i större utsträckning. Därefter 

förklaras hur detta kan komma att påverka hennes karriärmöjligheter.  

6.2 Ekonomiskt, löneutveckling 

Ett ojämnt uttag av föräldrapenningen kan påverka löneutvecklingen. Studie visar att en kortare 

tids föräldraledighet inte påverkar löneutvecklingen i någon större utsträckning. En längre tids 

frånvaro från arbetet kan däremot påverka löneutvecklingen negativt. Om ena föräldern stannar 

hemma en längre tid finns risken för att humankapital som behövs på arbetsplatsen glöms 

bort.128  

 

En negativ effekt på löneutvecklingen kan vara att föräldern som är hemma inte har möjlighet 

att ta sig an mer avancerade och kvalificerade arbetsuppgifter. Om föräldern har samma 

arbetsuppgifter före föräldraledigheten som efter kan detta vara till grund för en sämre 

löneutveckling. Det kan även vara så att på grund av ett minskat humankapital under ledigheten, 

så kan föräldern tilldelas mindre kvalificerade arbetsuppgifter än tidigare. Detta påverkar även 

befordringsmöjligheterna för de som har varit föräldralediga jämfört med de som inte har varit 

föräldralediga.129 

 

I satens offentliga utredning från år 2005 nämns en undersökning gjord bland fackföreningen 

SIF:s medlemmar år 2003 visade att 10 procent av de som varit föräldralediga under tidpunkten 

för lönerevision inte fick någon löneökning. Av dessa 10 procent var det få som fick en 

löneökning när de åtgick till arbetet. Samma undersökning kom fram till att ungefär var femte 

                                                 
128 SOU 2005:73 (s. 265). 
129 SOU 2005:73 (s. 261). 
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person fick förändrade arbetsuppgifter när de återgick i arbete. Längre föräldraledighet 

tenderade dessutom att öka effekten.130 

6.2.1 Dubbelarbete, icke-avlönat arbete 

Om begreppet arbete definieras som både betalt och obetalt arbete så arbetar kvinnor och män 

ungefär lika mycket. Andelen betalt arbete som utförs av kvinnor i åldrarna 20-64 år är 42 

procent medan män står för 58 procent av det betalda arbetet. Vid obetalt arbete så står kvinnor 

för den största andelen med 58 procent jämfört med män som står för 42 procent. Detta leder 

till att män också har en högre inkomst än kvinnor då de utför mer betalt arbete än kvinnor.131  

 

Den största skillnaden är det mellan samboende småbarnsföräldrar. År 2003 arbetade en 

genomsnittlig småbarnspappa ungefär 40 timmar i veckan medan en småbarnsmamma arbetade 

motsvarande drygt 30 timmar. Samma år gjorde SCB en undersökning över hur mycket tid 

mammor och pappor spenderade på obetalt arbete. Undersökningen visade att mammor 

spenderade i genomsnitt 43 timmar på obetalt arbete i veckan medan pappor spenderade ungefär 

27 timmar.132 År 2010 spenderade arbetande kvinnor med småbarn i genomsnitt 30 timmar på 

obetalt hushålls- och omsorgsarbete medan männen i samma situation spenderade 18 timmar 

enligt en rapport från Försäkringskassan.133 De flesta timmar som män arbetade, både betalt 

och obetalt, skedde på dagtid under vardagar medan kvinnors arbetstid var jämnare spritt över 

veckans alla dagar och tider på dygnet. Detta kan leda till att män får en tydligare avgränsning 

mellan arbete och fritid medan linjerna mellan arbete och fritid suddas ut i större utsträckning 

för kvinnor.134 

6.2.2 Pension 

Föräldrapenningsuttaget påverkar den framtida pensionen, även om individen är berättigad till 

pensionsrätt för barnår. Pensionsrätt för barnår har föräldrar fram till dess att barnet är fyra år. 

Den pension som sparas ihop under föräldraledigheten kan dock komma att bli lägre än om 

individen hade arbetat. En anledning till detta är att tjänstepension ej garanteras under denna 

tid då pensionsrätten inte gäller för tjänstepension.135 Pensionen för män och kvinnor skiljer sig 

                                                 
130 SOU 2005:73 (s. 260). 
131 SOU 2005:73 (s. 245-246).  
132 SOU 2005:73 (s. 248). 
133 Försäkringskassan 2013:09 (s. 9).  
134 SOU 2005:73 (s. 248).  
135 Pensionsmyndigheten, Småbarnsföräldrar och pension. 
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åt. Den totala pensionen, allmänna och tjänstepensionen inkluderat, var år 2012 i genomsnitt 

13 570 kronor i månaden för kvinnor medan män i genomsnitt hade en pension på 19 463 kronor 

i månaden.136 Skulle föräldraledigheten delas ojämnt finns det möjlighet för gifta eller 

registrerade partners att överföra en del av sin som pensionspremie som kompensation.137 

 

Även den ojämna fördelningen av obetalt och betalt arbete mellan de båda könen påverkar 

pensionen. Kvinnor med småbarn arbetar i större utsträckning deltid jämfört med män vilket 

påverkar deras framtida pension. Detta leder till att kvinnors framtida genomsnittliga pension 

är lägre än mäns, vilket gör att kvinnor kommer att vara mer ekonomiskt begränsad jämfört 

med män.138 

6.3 Sammanfattning 

I detta kapitel har de negativa effekterna av ett ojämnt föräldrapenningsuttag belysts. Främst 

har kapitlet fokuserat på de ekonomiska aspekterna och hur den enskilda individen påverkas 

negativt av det skreva uttaget, snarare än vad som är bäst för familjen. 

 

I kapitel sju kommer tre reformer som inom föräldraförsäkringen att presenteras, samt vad 

effekterna har resulterat i sedan reformernas införande. Reformerna som behandlas är första 

pappamånaden, andra pappamånaden, samt införandet av jämställdhetsbonusen. 

 

                                                 
136 Pensionsmyndigheten, Kort pensionsfakta. 
137 Pensionsmyndigheten, Småbarnsföräldrar och pension. 
138 SOU 2005:73 (s. 276-277). 
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7 Effekten av reformer för mer 

jämställt uttag 

7.1 Kapitelöversikt 

I detta kapitel presenteras innebörden och effekterna av de olika reformerna av föräldra-

försäkringen som har som mål att främja ett mer jämställt uttag mellan föräldrarna. Två sorters 

reformer har gjorts. Den ena har ökat antalet dagar bundna till vardera föräldern och den andra 

reformen har riktats åt att ekonomiskt belöna föräldrar som tar ett jämnt uttag av föräldra-

penningdagarna.  

7.2 Reformer 

Sedan införandet av föräldraförsäkringen år 1974 har ett antal reformer införts för att förbättra 

försäkringen och göra uttaget av den mer jämlikt. Bland annat har det införts pappamånader där 

vissa dagar är reserverade för den ena föräldern och som inte går att överlåtas. Det har även 

infört en så kallad jämställdhetsbonus för att främja ett mer jämställt uttag.139  

 

För att veta om reformerna har gett någon effekt har uttaget jämförts för föräldrar som fick barn 

senast två veckor innan reformen infördes med föräldrar som fick barn tidigast två veckor efter 

reformens införande. Detta naturliga experiment kan anses vara slumpmässigt då barnets exakta 

födelsedatum blir slumpmässigt. Föräldrarna kan inte styra tidpunkten för befruktning helt och 

hållet, samt att längden på graviditeten kan variera en aning.140 

 

Föräldrarna som fick barn innan reformens införande tillhör en grupp som kallas kontrollgrupp 

medan föräldrarna som fick barn efter reformens införande tillhör gruppen som kallas för 

behandlingsgrupp. För att få bort eventuella tidseffekter som inte påverkas av reformen mäts 

skillnaderna mellan de båda gruppernas förändring.141 Metoden för att skatta effekten för de 

olika reformerna har varit densamma; dock har undersökningarna gjorts av skilda forskare och 

institutioner. 

                                                 
139 SCB, På tal om kvinnor och män, (2014, s. 44-46). 
140 Thourise (2005, s. 235-236). 
141 Thourise (2005, s. 235-236). 
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7.2.1 Reform 1, första ”pappamånaden” införs 

Första reserverade månaden för vardera föräldern infördes år 1995, den innebar att pappan hade 

rätt till 30 dagars föräldrapenning som inte gick att överlåtas till modern. Denna månad 

påverkade fördelningen av föräldrapenningsuttaget i stor utsträckning. Under 90-talet syntes 

samtidigt en förändring i mängden förvärvsarbete som utfördes av de män som var småbarns-

pappor. Småbarnspapporna minskade under dessa år sin arbetstid något jämfört med de män 

utan småbarn, något som kan ha påverkats av den reserverade pappamånaden.142 

 

Innan reformen infördes tog 54 procent av papporna inte ut någon föräldrapenning 

överhuvudtaget, efter det att den första pappamånaden infördes sjönk andelen pappor som inte 

tog ut någon föräldrapenning till 18 procent. Inte bara mängden pappor som tog ut föräldra-

penning ökade, utan även antalet dagar som papporna tog ut ökade. Andelen pappor som tog ut 

30 föräldrapenningdagar innan reformen var 9 procent. Efter reformen ökade andelen pappor 

som tog ut 30 dagar till 47 procent.143  

 

I genomsnitt skiljde det 15 dagars föräldrapenningsuttag mellan kontrollgruppen och 

behandlingsgruppen. Detta tyder på att införandet av pappamånaden gav en stor och 

betydelsefull effekt. Fördelningen av föräldrapenningen utjämnades ytterligare genom att 

mammorna i genomsnitt sänkte sitt uttag med 20 dagar då skillnaderna mellan kontrollgruppen 

och gruppen som fick ta del av reformen jämfördes.144 

7.2.2 Reform 2, andra ”pappamånaden” införs 

År 2002 infördes den andra reformen vilket innebar att det nu var 60 dagar som var reserverade 

för vardera föräldern. Resterande dagar är fortfarande möjliga att fördela fritt mellan 

föräldrarna. Samtidigt förlängdes föräldrapenninguttaget från 450 dagar till 480 dagar. Detta 

kan göra det svårare att skilja på effekten av den andra pappamånaden och effekten av den 

förlängda föräldrapenningen. Trots detta går det att utläsa en effekt av införandet av den andra 

pappamånaden, om än mindre än den effekt som första pappamånaden gav upphov till. Dock 

är det viktigt att ta hänsyn till att det vid mätningen av effekten endast hade gått tre år från 

                                                 
142 Jansson et al. (2003, s. 13). 
143 Jansson et al. (2003, s. 13). 
144 Thourise (2005, s. 236). 
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införandet av den andra pappamånaden. Detta kan jämföras med att tre år efter det att den första 

pappamånaden införts så hade 58 procent av effekten av denna slagit igenom.145  

 

Den effekt som har gått att mäta är att pappor som tog ut mellan 30-39 föräldrapenningdagar 

minskade från 14 procent till 7 procent. Samtidigt så ökade andelen pappor som tog ut 60-69 

dagar. Innan den andra månaden infördes tog endast 4 procent av papporna ut 60-69 föräldra-

penningdagar medan efter reformen tog 10 procent av papporna ut 60-69 dagar.146 

 

Andelen som tar ut mindre än 30 dagar har minskat. I kontrollgruppen tog 50 procent av 

papporna ut mindre ä 30 dagar medan 39 procent av behandlingsgruppen tog ut mindre än 30 

dagar. Andelen pappor som efter införandet av andra pappamånaden tog ut mer än 60 dagar var 

74 procent medan de i kontrollgruppen var 66 procent som tog ut fler än 60 dagar. Detta tyder 

på pappor nu tar ut fler föräldrapenningdagar utöver de som är reserverade än vad de har gjort 

tidigare. Antalet föräldrapenningdagar förlängdes med 30 dagar och föräldrarna som tillhörde 

kontrollgruppen tog totalt ut 361 dagar medan föräldrarna i behandlingsgruppen tog ut totalt 

373 dagar. Detta var i genomsnitt 12 dagar fler efter det att antalet föräldrapenningdagar 

förlängdes.147 Försäkringskassansrapport från år 2011 visar på att pappor med barn födda år 

2002 och som nu är 8 år gamla tog ut 22 föräldrapenningdagar fler än vad genomsnittet för 

årskullen innan varit.148  

7.2.3 Reform 3, jämställdhetsbonus 

Incitamentet med jämställdhetsbonusen var att dela föräldraförsäkringen jämt mellan 

föräldrarna. Den förälder som tog ut majoriteten av föräldrapenningdagarna kunde erhålla en 

bonus om hen arbetade eller studerade under tiden som den andra föräldern tog ut föräldra-

penning. Föräldrarnas reserverade dagar räknas ej in i jämställdhetsbonusen utan det är dagarna 

på sjukpenningnivå och grundnivå som inkluderas. Om vardera föräldern tar ut 135 dagar, 

exklusive de 60 dagar som är reserverade till vardera föräldern, så uppnår de den maximal bonus 

på 13 500 kronor. Ett krav för att få bonusen är att båda föräldrarna måste vara vårdnadshavare 

för barnet. Om föräldrarna väljer att ta ut så kallade “dubbeldagar” så räknas dessa dagar inte 

in i jämställdhetsbonusen. 149 

                                                 
145 Thourise (2005, s. 237-238). 
146 Thourise (2005, s. 237-238). 
147 Thourise (2005, s. 235-238). 
148 Försäkringskassan 2011:13 (s. 41). 
149 Försäkringskassan, om jämställdhetsbonus. 
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Jämställdhetsbonusen infördes år 2008 och 18 månader efter införandet kunde inga signifikanta 

effekter påvisas. Eftersom den största delen av föräldrapenningen tas ut under dessa 18 månader 

borde en effekt, om det fanns någon, ha blivit observerbar. Resultatet visar att pappor både i 

kontroll- och behandlingsgruppen tog ut i snitt 44 dagar på SGI-nivå medan mammor tog ut 

mellan 249 till 250 dagar på SGI-nivå.150  

7.3 Sammanfattning 

Kapitel sju har diskuterat effekterna av de olika reformerna som införts i Sverige för att göra 

föräldrapenninguttaget mer jämställt. Första reformen som diskuterades var införandet av den 

första pappamånaden år 1995. Effekterna av den andra pappamånaden diskuterades därefter 

och sist i kapitlet presenterades (de frånvarande) effekterna av jämställdhetsbonusen. 

 

I nästa kapitel ges först en sammanfattning över hur kvinnan med hjälp av föräldraförsäkringen 

har blivit mer ekonomiskt självständig. Därefter presenteras en sammanfattning där empirisk 

data analyseras med hjälp av de teorier som uppsatsen behandlat. Efter analysen diskuteras 

alternativa policyåtgärder. Kapitlet avslutas med en slutlig reflektion. 

 

                                                 
150 Försäkringskassan 2010:5 (s. 5).  
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8 Avslut 

8.1 Kapitelöversikt 

I detta kapitel kommer jämförelser mellan de olika teorierna och den statistik som finns att 

hämta empiriskt att göras. Det kommer även att presenteras förslag på policyåtgärder för att 

förbättra den föräldrapenning som finns i Sverige idag. Slutligen kommer uppsatsen ta upp en 

del avslutande reflektioner. 

8.2 Föräldrapenningens utveckling 

Kvinnors roll på arbetsmarknaden har historiskt utvecklats och förändrats. Kvinnan har gått 

från husmoder till karriärkvinna och har kämpat sig in på den tidigare mansdominerande 

arbetsmarknaden. I det pre-industriella samhället var distinktionen mellan könens roller inte 

stor. Skillnaderna mellan könen tog sin början i den industriella revolutionen. Mannen blev då 

avlönad för sitt arbete och blev familjens försörjare, vilket placerade kvinnan i en beroende-

ställning. De båda världskrigen förändrade detta genom att driva ut kvinnan på arbets-

marknaden då utbudet på manlig arbetskraft drastiskt minskade. Hennes nyfunna ekonomiska 

och sociala frihet gjorde att hon stannade kvar på arbetsmarknaden även efter krigens slut.  

 

År 1974 infördes föräldraförsäkringen i Sverige med syftet att möjliggöra för kvinnan att 

kombinera arbetslivet och familjelivet. Denna lag innebar att föräldrar under ett begränsat antal 

dagar fick ekonomisk ersättning av staten pga. förlorad inkomst vid familjebildning; föräldra-

penning. Män fick nu rätt till föräldraledighet och ta hand om barnet. Detta hade inte tidigare 

varit möjligt utan allt ansvar låg då på modern. Föräldraförsäkringen har sedan införandet år 

1974 reviderats med syfte att ytterligare öka jämlikheten mellan könen i hemmet och på arbets-

marknaden. 

 

År 1995 infördes den första reformen för ett jämställt uttag. Pappamånaden innebar att 30 dagar 

av föräldrapenningdagarna reserverades till pappan och kunde inte överlåtas till mamman. 

Pappamånaden utökades ytterligare år 2002 då den ökade med 30 dagar, nu totalt 60 dagar 

förbehållna till pappan. Den senaste förändringen för att ge incitament för män att ta ut större 
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del av föräldraförsäkringen var att år 2008 införa jämställdhetsbonusen. Den innebär att 

föräldrar som delar lika på föräldrapenninguttaget får rätt till en bonus.  

 

Den rådande föräldrapenningen innebär att föräldrarna har rätt till ersättning under 480 dagar. 

Under dessa dagrar uppgår ersättningen till 80 procent av årsinkomsten upp till ett ersättnings-

tak på 10 PBB. 

 

Trots förändringar i föräldraförsäkringen med ändamål att bidra till mer jämställt uttag är för-

delningen skev mellan könen. Mäns uttag har ökat från 0,5 procent vid införandet av 

försäkringen till 25 procent år 2013. Kvinnor tar fortfarande det största ansvaret vid barn-

omsorg och står för 75 procent av uttaget av föräldrapenningdagarna under 2013. Utöver 

kvinnas uttag av föräldrapenningdagar tar hon även ut flest dagar föräldraledighet. Föräldra-

ledighet är dagar då föräldrar kan vara lediga i samband med föräldraskap men utan ersättning.  

8.3 Uttag av föräldrapenningen – orsaker och 
effekter 

Det rådande snedvridna uttaget av föräldrapenningen kan bero på ett antal faktorer. Många 

familjer hävdar att ekonomiska skäl är avgörande för hur uttaget fördelas. Enligt Jansson, 

Pylkkänen och Valck (2003) påverkas pappans uttag av hans årsinkomst. Pappans uttag ökade 

fram till ett årsinkomstintervall på 200 000 – 300 000 kronor därefter minskade uttaget. Detta 

kan förklaras genom modellen om arbetsutbud. Vid en viss inkomst blir alternativkostnaden för 

att vara föräldraledig relativt dyrare, vilket resulterar i att substitutionseffekten dominerar. För 

pappor med låg inkomst dominerar däremot inkomsteffekten då pappor känner att de inte har 

”råd” att vara lediga.  

 

Kvinnor tjänar i genomsnitt lägre än vad män gör; det råder ett lönegap på 13,4 procent till 

männens fördel. Lönegapet har ökat från 3 100 kronor år 1996 till 4 500 kronor år 2013 då 

månadslönen är omräknad på heltidsbasis. Enligt Gronaus modell bör därför individerna 

specialisera sig på att producera antingen hemarbete eller marknadsarbete, beroende på vad som 

generar störst nytta för familjen. Om vi antar att större nytta är förknippat med högre inkomst 

väljer familjen att män producerar marknadsarbete och kvinnor producerar hemarbete, dvs. att 

vara föräldraledig. Denna specialisering sker dock inte fullt ut i praktiken, då både kvinnor och 

män utför marknadsarbete och hemarbete, men i olika stor utsträckning. 
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Både arbetsutbudsmodellen och Gronaus modell kan förklara varför kvinnor och män spenderar 

olika mycket tid på marknadsarbete. Effekten av specialiseringen leder till att en större andel 

kvinnor arbetar deltid jämfört med män, detta bekräftas i studien av Jonung och Persson (1993). 

Män utför i snitt 5,4 timmar mer marknadsarbete i veckan än vad kvinnor gör. Däremot 

spenderar kvinnor betydligt mer tid på hushållsarbete; 16 timmar mer än män. Detta tyder på 

en ojämn fördelning av mängden totalt arbete som grundar sig i en snedvriden specialisering då 

denna inte sker fullt ut. Resultatet av uppdelningen blir dubbelarbete för kvinnor, då de totalt 

sett arbetar fler antal timmar per vecka. Den minskade mängden avlönat arbete får en inverkan 

på kvinnors pension samt att kvinnors inkomst fortsatt förblir lägre än mäns. Både 

karriärmöjligheter och val av yrke kan komma att påverkas för kvinnor.  

 

Under barnets två första levnadsår tog kvinnan år 2013 i genomsnitt ut 284 föräldra-

penningdagar och män tog ut 66 dagar. En anledning som kan påverka skillnader i uttaget 

mellan könen är kvinnans och barnets hälsa. Många kvinnor är sjukskrivna en tid innan 

förlossningen och kroppen kan även behöva en tid efter förlossningen för återhämtning. 

Kvinnan stannar oftast hemma under de första månaderna för att amma. Detta är ledighet som 

inte kan ersättas av en man då det är starkt knutet till kvinnan och barnet. Hälsoaspekten kan 

förklara en del av mammans uttag, men inte hela den skeva fördelningen av uttaget mellan 

föräldrarna. Teorin av Becker utgår från att det finns två typer av humankapital, ett anpassat för 

hemmet och ett för marknadsarbetet. Utifrån humankapital specialiserar sig individen på det 

arbete där de har relativt mest humankapital eftersom att detta generar störst nytta. Becker 

hävdar att kvinnan, under tiden hon är ledig pga. hälsoaspekten, samlar humankapital ämnade 

för barnomsorg. Eftersom kvinnans humankapital inom barnomsorg blir relativt större än 

mannens bör hon därför vara den som ägnar sig åt hemarbete. Detta kan enligt Lundberg och 

Polak (1994) användas som ett argument vid en förhandling om tidsallokering mellan parterna; 

vem som ska utföra hemarbete respektive marknadsarbete. Effekten av detta resonemang är att 

kvinnor arbetar mindre och på så sätt påverkas deras lön negativt. 

 

Teorin om humankapital utgår från att individer ackumulerar humankapital genom utbildning 

och arbetsträning; generell eller specifik. Utifrån utbildningsnivå erhåller individer givna löner. 

Det är alltså humankapitalet som styr lönen. Denna modell kan tillämpas på frånvaron vid 

föräldraledighet. Skillnad mellan kvinnor och mäns löner vid inträde på arbetsmarknaden var 

år 2011 ca 1 000 kr i månaden till mäns favör. Med stigande ålder blir skillnaderna i månadslön 

allt större. Vid 35 års ålder stagnerar kvinnors löneutveckling medan mäns löneutveckling 
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stagnerar tio år senare. I Mincer och Ofek (1982) studie visas att kvinnor som varit frånvarade 

på arbetsmarknaden erhåller lägre lön och att anledningen till detta är förlorat humankapital. 

De argumenterar för en teori om att humankapitalet konstant måste simuleras för att inte gå 

förlorat. 

 

Kvinnor tar ut 75 procent av föräldrapenningen, vilket enligt Mincer och Ofeks teori medför att 

kvinnan förlorar betydligt mer humankapital jämfört med mannen. Detta kan komma att 

påverka hennes karriärmöjligheter negativt då kvinnan jämfört med mannen har mindre 

arbetsträning. Enligt Sundström och Duvander (2002) har humankapital en positiv påverkan på 

föräldrapenningsuttaget. Högre utbildade föräldrar tar ut ett mer jämnt uttag än föräldrar med 

lägre utbildningsnivå. Kvinnans utbildningslängd har även ytterligare påverkan, då hon 

snabbare återgår till arbetsmarknaden efter föräldraledighet.  

 

Föräldrars och arbetsgivares attityder kring föräldraledighet är en viktig komponent vid 

fördelning av uttaget inom en familj. Många pappor har enligt en enkätundersökning gjord av 

statens offentliga utredning år 2005, en positiv inställning till att ta en större del av 

föräldrapenningen. Dock är uttaget fortfarande ojämnt fördelat mellan könen. I en studie av 

Dahl et al. (2014) framgår att pappors attityd till föräldrapenningsuttag påverkas av andra 

pappors uttag; dock enbart pappor i deras nära omgivning. Arbetsgivarens attityd till föräldra-

ledighet kan påverkas av olika faktorer såsom hur vanligt det är med föräldraledighet på 

arbetsplatsen och om det är kostsamt att ersätta arbetstagaren. Enligt Haas har omgivningen och 

arbetsgivaren en mer positiv attityd vid föräldraledighet för kvinnor jämfört med män.  

 

Teorin om signalering kan tillämpas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ett exempel på en 

signal kan vara hur en individ tar ut föräldraledighet. Om en förälder tar ut en lång föräldra-

ledighet skulle detta kunna vara en signal till arbetsgivaren att individen är mindre 

karriärorienterad. Denna signal blir däremot inte lika stark för kvinnan om hon tar en lång 

ledighet då detta tillhör normen. Det kan till och med vara så att de egenskaper som förknippas 

med kvinnan förstärks av föräldraledighet och kan vara önskvärda inom vissa yrken medan 

egenskaperna är mindre önskvärda inom andra yrken. Arbetsgivaren kan i sin tur sända signaler 

till arbetstagaren om att föräldraledighet ogillas och på så sätt påverka uttaget. Signalteorin kan 

även tillämpas mellan arbetstagarna. Signalteorin kan appliceras på studien av Dahl et al.. Den 

positiva påverkan mellan pappor kan bero på signaler som signalerar att föräldraledighet är 

acceptabelt. 
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8.4 Policyåtgärder  

Sedan föräldraförsäkringens införande har den reformerats ett antal gånger med syfte att öka 

männens uttag. Första reformen, den första pappamånaden, resulterade i en markant förändring 

i föräldrapenninguttaget mellan män och kvinnor. Andelen pappor som inte tog ut någon 

föräldrapenning överhuvudtaget minskade med 36 procentenheter och pappors uttag ökade med 

15 dagar. Dessutom minskade mammorna sitt uttag, vilket ytterligare jämnade ut det skeva 

uttaget. 

 

Även den andra pappamånaden bidrog till en jämnare fördelning, om än inte lika framträdande 

som första pappamånaden. Andelarna pappor som tog ut fler dagar ökade efter det att den andra 

pappamånaden infördes. År 2005 tog 66 procent av papporna ut fler än 60 föräldrapenning-

dagar, vilket innebär att pappor nu tar ut dagar utöver de reserverade. Dahls et al. teori om 

snöbollseffekten kan förklara en del av det ökade uttaget. Då allt fler pappor tar ut föräldra-

penning, leder det till att ännu fler pappor påverkas att ta ut föräldrapenning. 

 

Den tredje reformen, jämställdhetsbonusen, har ännu inte påvisat någon signifikant effekt på 

föräldrapenninguttaget. Resultatet 18 månader efter formen var en oförändrad fördelning av 

föräldrapenninguttaget mellan män och kvinnor.  

 

Reformer som har verkat positivt i utvecklingen för ett mer jämställ uttag, är de som innebär 

fler reserverade dagar till varje förälder. Dessa reformer kan analyseras utifrån ekonomiska 

modeller som visar på varför denna uppdelning är fördelaktig. 

 

De reserverade dagarna kan analyseras utifrån arbetsutbudsmodellen. När en förälder utnyttjat 

sin del av föräldrapenningdagarna (dagar med ersättning) blir alternativkostnaden för att ta ut 

fler lediga dagar betydligt högre jämfört med att arbeta. Valet innebär att välja mellan att arbeta 

och erhålla lön eller att vara föräldraledig utan ersättning. Förälderns substitutionseffekt bli då 

stor och därmed skapas incitamentet att minska föräldraledigheten samt öka arbetstiden. Det 

kan innebära att det blir ekonomiskt fördelaktigt att den andra föräldern istället tar 

föräldraledighet och utnyttjar sina reserverade dagar med ersättning då alternativkostnaden är 

lägre för denna förälder. Det kan dock finnas familjer där den ena föräldern tjänar väsentligt 

mer än den andra föräldern. Dessa familjer kan fortfarande gynnas av ett ojämnt uttag. Om den 

föräldern som tjänar mest har ett inkomstbortfall vid föräldrapenningsersättning som är större 
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än den andra förälderns lön blir troligtvis uppdelningen ojämn om ekonomiska incitament styr 

fördelningen. Det kan resultera i att effekten från reformen uteblir. 

 

Om reformer införs, vilka innebär fler reserverade månader, kan det i linje med arbetsutbuds-

modellen förändra en individs tidsallokering. Givet att en individ är i optimum innan reformen, 

leder reformen till att individen förflyttas bort från sitt optimum och hamnar på en lägre 

indifferenskurva vilket innebär en lägre nytta för individen. På motsvarande sätt kan reformen 

förflytta en individ närmre sitt optimum, givet att optimum inte var nått före reformen. Detta 

bidrar då till en högre nytta för individen.  

 

Reserverade dagar har resulterat i att fler män tar ut föräldrapenningdagar. Ytterligare 

reserverade dagar kan innebära fler pappor förväntas ta ut fler dagar eftersom empirin tyder på 

att pappan faktiskt tar ut fler dagar i samband med dessa policyförändringar. Statistisk 

diskriminering av kvinnor pga. förväntad lång frånvaro från arbetsplatsen i samband med 

föräldraledighet blir då mindre påtaglig.  

  

Genom att införa fler dagar reserverade till vardera föräldern signalerar samhället att pappor 

bör ta ut fler föräldrapenningdagar. Det kan resultera i att pappans attityd kring föräldraledighet 

blir mer positiv då de tilldelade könsstereotypa normerna i samhället luckras upp. Det innebär 

även ur ett signalteoretiskt perspektiv att föräldrarnas signaler till arbetsgivaren blir dämpade. 

Eftersom uttaget blir mer jämt, blir signalerna mindre starka. Därmed minskar de negativa 

effekterna förknippat med signaler orsakade av föräldraledighet till arbetsgivaren. Istället för 

att det betraktas som icke-karriärorienterat att ta ut föräldrapenningdagar, är det snarare något 

som kan tas för givet.  

8.5 Framtida forskning 

Framtida forskning inom föräldrapenninguttaget och kvinnors löneutveckling bör fokusera på 

hur ansvarsfördelningen för barnomsorg vid familjebildning kan förändras. Normer och 

attityder tycks påverka valet av uppdelningen mellan könen. Om attityder kring och 

förväntningar på moderskap och faderskap förändras kan det innebära att pappors ansvar för 

barnet ökar och att de genom detta väljer att vara hemma med barnet i större utsträckning.  



 58 

8.6 Slutliga reflektioner 

Skillnader i lön mellan könen kvarstår trots införandet av föräldraförsäkringen. Syftet att 

kombinera familjelivet med arbetslivet tycks ha uppfyllts till viss del. Kvinnor och män har 

nästintill samma arbetskraftsdeltagande, men mängden arbetstid skiljer dock sig åt mellan 

könen. Lönegapet mellan män och kvinnor ökar i takt med ålder och en del av orsaken är 

förknippad med familjebildning. Vid familjebildning är kvinnan frånvarande från arbets-

marknaden i större utsträckning än män. Även efter föräldraledigheten bidrar familjebildning 

till att kvinnan arbetar deltid i större utsträckning. Denna skillnad i arbetstid påverkar kvinnans 

löneutveckling negativt i förhållande till mannens. Sedan införandet av föräldraförsäkringen 

har uttaget av föräldrapenningdagar av män och kvinnor blivit mer jämnt och reformerna av 

försäkringen har haft positiva effekter på uttaget. Det råder trots det en snedvriden fördelning 

mellan könen och det är fortfarande kvinnan som har huvudansvaret för barnomsorg vid 

familjebildning. Framtida policyåtgärder bör därför syfta till att utjämna frånvaron från 

arbetsmarknaden mellan könen. Genom att påverka ansvarsfördelningen för barnomsorgen kan 

denna uppdelning minska. Attitydförändringar och fler reserverade dagar skulle kunna påverka 

uppdelningen av föräldraförsäkringen positivt. Det finns dock en risk att fler reserverade dagar 

leder till att den skeva uppdelningen kvarstår vid stora löneskillnader och att kvinnan istället 

får ägna större tid åt obetald föräldraledighet.  
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