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Sammanfattning

I Sverige har varje förälder en lagstadgad rätt till ledighet i samband med att familjen utökas med 
ett barn. Föräldrarna kan själva välja hur ledigheten skall förläggas under den aktuella tidsperioden 
samt hur den skall fördelas dem sinsemellan, förutom de två månader som är knutna till vardera 
individ. Dessa kan inte överlåtas. De så kallade pappa/mammamånaderna infördes för att öka 
uttaget av föräldraledighet hos papporna.

En annan reform inom familjepolitiken är jämställdhetsbonusen som introducerades 2008. Detta 
incitament infördes för att öka pappornas uttag av föräldraledighet och på så vis öka jämställdheten. 
Bonusen kräver ingen formell ansökan utan betalas ut till föräldrarna varje månad i samband med 
föräldrapenning. Detta gör att det ekonomiska incitamentet blir mer påtagligt för föräldrarna 
eftersom de numera kan se ett klart samband mellan ett jämställt uttag av föräldraledighet och 
bonusens utbetalning.  

Nutidens pappors uttag är dock långt från de 50 % som skulle krävas för att Sverige skulle uppnå 
jämställdhet inom föräldraledighetens område. Statliga utredningar gjorda före 
jämställdhetsbonusens tillkomst visar att pappor ”straffas” av sin arbetsgivare i form av minskad 
ekonomisk utveckling om de tar ut föräldraledighet. Pappor som tar ut liten föräldraledighet får 
däremot en gynnsam löneutveckling efter att de blivit förälder. Kvinnor har generellt en lägre lön än 
män. Det som inte är allmänt känt är att bara en liten andel av denna löneklyfta kan härledas till 
direkt diskriminering. Kvinnor väljer generellt studier som leder till yrken som går att kombinera 
med sina familjeåtaganden. Barnafödande och föräldraledighet utgör den mest påtagliga frånvaron 
från arbetsmarknaden för kvinnor. Män väljer generellt arbeten med en gynnsam löneutveckling där 
de har goda chanser till en karriär.

Utredningen visade även att män och kvinnor som levde i stadigvarande förhållanden före 
jämställdhetsbonusens tillkomst tenderade att ta ut föräldraledighet ojämnt för att inte påverka den 
gemensamma ekonomin negativt. Mannen tog ut en liten andel. Anledningarna är bland annat att 
familjens gemensamma ekonomi påverkas negativt dels eftersom denne generellt har en högre lön, 
men även fick en sämre löneutveckling på sin arbetsplats. Kvinnan tog ut en stor andel av 
föräldraledigheten eftersom dennes löneutveckling inte påverkades i lika stor utsträckning av en 
lång frånvaro från arbetsplatsen. Efter jämställdhetsbonusens tillkomst är det oklart om dess 
ekonomiska incitament på max 13 500 kronor kommer ha tillräckligt stark påverkan för att kunna 
bryta det nuvarande uttagsmönstret. 

I samband med denna uppsats tillkomst uppgav Jan Björklund, utbildningsminister och partiledare 
för Folkpartiet, sig vara positiv till att utöka pappamånaderna ytterligare. Detta förutsatte dock att 
jämställdhetsbonusen inte uppnått de önskvärda målen. Hur familjepolitiken kommer att förändras 
under de kommande åren är således högst oklart.
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1  Inledning
Den ständigt aktuella debatten om föräldraledighet och dess fördelning mellan könen gjorde sig åter 
påmind i en av våra största dagstidningars publicerade krönika. I krönikan framkom det att om 
föräldraledigheten för pappor ökar i den nuvarande takten så kommer det dröja cirka 31 år innan 
uttaget föräldraledighet är jämnt fördelad mellan könen. Siffrorna varierar regionalt, exempelvis 
anses det ta 24 år för Kronobergs län medan det kommer att ta 600 år i Västmanland om ökningen 
fortsätter i nuvarande takt. Det faktum att vi inofficiellt anses vara en av de mest jämställda 
nationerna i världen innebär följaktligen inte att vi är jämställda. Politikerna försöker få papporna 
att ta ut mer föräldraledighet genom den nuvarande jämställdhetsbonusen och pappamånaderna. 
Jämställdhetsbonusen gör det ekonomiskt lönsamt att dela på föräldraledigheten eftersom desto mer 
jämlik fördelning av föräldraledigheten, desto högre bonus får de bägge vårdnadshavarna. Ett annat 
förslag som ännu inte implementerats och som mött mycket kritik är att införa tvångskvotering. 
Förslaget skulle innebära att föräldraledighetsdagar inte kan lämnas över från en förälder till en 
annan. Därigenom måste varje förälder själv ta ut sina föräldradagar. Den befintliga pappamånaden 
utgör en slags mild form av kvotering. Om dessa dagar inte tas ut av vardera föräldern så förfaller 
dessa, vilket medför att föräldrarna inte får ut maximal föräldrapenning.

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att beskriva motiven bakom föräldraförsäkringslagstiftningen och att 
undersöka huruvida lagstiftningen faktiskt får, eller kan förväntas få, önskad effekt utifrån motiven. 
Vi har valt att utreda hur målet med jämställdhet genom lagstiftning försöker uppnås genom 
incitament, kvotering och ny lagstiftning.

1.2 Avgränsning
Vi har avgränsat vårt arbete genom att inte utreda påföljderna för dem som bryter mot förbudet att 
missgynna föräldralediga. Vi har även valt att inte utreda de olika ersättningsnivåerna inom 
föräldrapenningen då vi inte anser att detta är relevant för vår uppsats. Inga djupgående jämförelser 
mellan de olika ländernas lagstiftning gällande föräldraledighet kommer att behandlas. Detta då 
systemen är alltför olika, något som skulle resultera i en alltför omfattande uppsats.

1.3 Metod
För att finna material till uppsatsen har vi sökt bland artiklar, propositioner, rättsfall genom Luleå 
Tekniska Universitets biblioteks sökverktyg, Zeteo, Karnov och Artikelsök. Vi har även tagit del av 
doktrin, utredningar och andra arbeten inom ämnet. Vi har valt att förkorta föräldraledighetslagen 
med FLL. Genom att undersöka litteratur, gällande, men även upphävd lagstiftning, lagförarbeten, 
statistik, diverse artiklar såväl vetenskapliga som artiklar i dagspress, försöker vi utreda dels vad 
lagstiftningen har uppnått gällande jämställdhet i föräldraledigheten men även samhällets syn på 
detta. För att ge en bättre förståelse av gällande lagstiftning har vi valt att ge ett historiskt perspektiv 
där  föräldraförsäkringens  framväxt  och  utveckling  åskådliggörs.  Vi  har  även  valt  att  utföra  en 
kortfattad komparation mellan olika länders föräldraledighetslagstiftning för att belysa uppenbara 
olikheter.

1.4 Disposition
Arbetet är uppbyggt genom att först definiera jämställdhet, ge en historisk överblick av mödra- och 
föräldraledighet,  för att  sedan visa hur utvecklingen fram till  olika jämställdhetsreformer såsom 
jämställdhetsbonusen vuxit fram. Vi har även valt att visa hur samhället och politiken påverkat hur 
föräldraförsäkringen  ser  ut  idag.  Mot  slutet  av  denna  uppsats  har  vi  valt  att  visa  exempel  på 
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diskriminering av föräldralediga och hur lagstiftningen försöker förhindra detta. Genom att belysa 
ett rättsfall kan  problematiken som föräldralediga riskerar att utsättas för tydligt visas.
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2 Jämställdhet
Jämställdhet kan definieras som att män och kvinnor skall ha lika skyldigheter, rättigheter och 
möjligheter. Begreppet spelar dessutom en viktig roll inom svensk lagstiftning.1 Exempelvis genom 
den nu upphävda Jämställdhetslag (1991:433), men även andra lagar som har som mål att främja 
jämställdheten inom olika områden. Då reglerna från den upphävda jämställdhetslag (1991:433) 
förts över till annan lagstiftning.

Sverige omnämns som världens mest jämställda land och på ett ytligt plan ser det ut som att män 
och kvinnor har samma möjligheter att utbilda sig, och har samma förutsättningar inom yrkeslivet. 
Vårat kön ger oss i praktiken helt olika förutsättningar. Två huvudsakliga anledningar till att vi har 
svårt att nå ett jämställt yrkesliv och samhälle är:

-Föreställningen om att barn är ett hinder för ansvarstagande för arbetet.
-De traditionella förväntningarna att det är kvinnan som skall ha huvudansvaret för familj och hem.
Arbetsgivare betraktar kvinnor som en mindre pålitlig arbetskraft än män, vilket leder till att 
kvinnor har sämre möjlighet till karriär och löneutveckling. För männen ses det däremot ofta som 
en bonus att de fått barn. De upplevs som en mer pålitlig medarbetare efter att denne bildat familj.
Med detta som bakgrund ser man allt tydligare hur fördelningen av föräldraledigheten är avgörande 
för jämlikhet inom arbetslivet.2

2.1 Könstillhörighet
Vår könstillhörighet präglar oss alla i våra olika roller i livet, vare sig vi är patienter, chefer, 
anställda eller tillhör en etnisk minoritet. Detta betyder inte att alla män är lika eller att alla kvinnor 
är det. Skillnader kan dock upptäckas, kvinnor och män, flickor och pojkar prioriterar olika saker 
olika och att de organiserar sina liv på olika sätt. Exempel på sådana områden kan vara utbildning, 
yrke, tid man fördelar mellan förvärvsarbete och obetalt hemarbete. Detta har medfört att kvinnor 
och män har olika tillgång till de ekonomiska resurserna. Även makt och inflytande är ojämnt 
fördelat mellan män och kvinnor. Stora delar av samhället är uppbyggt efter en manlig norm, vilket 
i stor utsträckning präglar hur kvinnor och män organiserar sitt familjeliv. Begreppet kallas 
könsmaktsordning. Inom modern kvinnoforskning innebär detta att kvinnors relativa underordning 
och mäns relativa överordning upprätthålls och återskapas fortfarande i vårt samhälle. Inom politik, 
arbetsliv, näringsliv och i vardagen sker detta genom medvetna såväl som omedvetna handlingar 
och beslut. Detta leder till att kvinnor på de flesta områden generellt får sämre villkor än män.

2.2 Jämställdhetspolitik
Jämställdhetspolitikens viktigaste utmaning är att förändra denna ordning. Förändringen kommer 
inte ske direkt utan är ett långsiktigt arbete som kräver kunskap, tålamod, vilja, engagemang och 
mod. För att möjliggöra en sådan förändring måste de förhållanden vilket män och kvinnor lever 
under i samhället erkännas. Traditionella uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt kan 
behöva ifrågasättas. För en varaktig och djupgående förändring är det viktigt att synliggöra kvinnors 
och mäns förutsättningar, behov och intressen och genom denna kunskap sätta in konkreta åtgärder 
på alla områden. Genom att analysera frågor ur ett jämställdhetsperspektiv och ta hänsyn till 
konsekvenserna för de olika könen i olika beslut som fattas i samhället. Att inom alla 
samhällsfrågor applicera ett jämställdhetsperspektiv innebär ett nytt arbetssätt. Enligt Regeringen är 
1  Chronholm. Föräldraledig pappa. Mäns erfarenheter av delad föräldraledighet. 2004 s.24
2  TCO pappaindex http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs

%20webbplats/Publikationer/rapporter/Pappaindex/2010/Pappaindex%202010.pd  f   [Hämtad 2013-01-01]
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detta den mest effektiva metoden för att förändra de strukturer som upprätthåller ett icke jämställt 
samhälle.3 

2.3 Kvinnofråga en mansfråga
Jämställdheten är en angelägenhet får såväl kvinnor som män. Det går inte att förverkliga ett 
jämställt samhälle genom att enbart rikta insatser till kvinnor för att förstärka deras roll i samhället 
och arbetslivet. Omfördelning av makt genom att fördela mer makt till kvinnor inom beslutsfattande 
församlingar innebär en minskad makt för män. Ökar ansvaret och makten för männen inom det 
praktiska arbetet med hem och barn så får kvinnorna en minskad makt och ansvar inom detta 
område. De förändringar som skett för kvinnor som att ge dem mer inflytande i politiska och 
beslutsfattande församlingar så har mannens roll i framförallt familjen förändrats. Från att tidigare 
ha betraktats som ensamförsörjare för familjen, är nu de flesta familjer beroende av båda parters 
inkomster. Män tar numera också ett allt större ansvar för omsorgen av barnen och det praktiska 
hemarbetet.4 Detta är något som fortfarande behöver vidareutvecklas för att uppnå jämställdhet i 
föräldraskapet och arbetslivet.

Den manliga jämställdheten har alltmer fokuserats på männens praktiska ansvar för sina barn och 
relationen till dem. Barnen ska från en tidig ålder ha rätt till nära relationer till båda sina föräldrar 
och ha tillgång till både manliga och kvinnliga förebilder. Ett annat motiv för denna fokusering är 
att män måste ta sitt praktiska ansvar för familj och hem för att kvinnor skall kunna utvecklas och 
etablera sig i arbetslivet på samma villkor som män. Sedan 1980-talet har regeringen årligen avsett 
medel för olika projekt som skall öka fädernas uttag av föräldraledighet. Projekten utgjordes främst 
av informations och utbildningar som genomfördes av landsting, enskilda företag, kommuner, 
Försäkringskassan och fackliga organisationer. Informationen om pappaledigheten av 
Försäkringskassan ansågs ge en relativt god effekt. I Värmland gav riktade informationsinsatser till 
nyblivna fäder resultatet i en tydlig ökning av ledighetsuttag av män.5 

3 Historia
Under de senaste seklet har det skett stora förändringar inom samhället och dess syn på arbete, 
jämställdhet och medbestämmanderätt från arbetstagarens sida. Givetvis skildras detta inom den 
lagstiftning som successivt byggts upp under denna tidsperiod. Nedan följer en kort summering 
över vissa betydande förändringar som påverkat framförallt kvinnor som arbetstagare.

År 1900 infördes en ny arbetarskyddslag, där en av paragraferna i lagen var riktad mot nyblivna 
mödrar: ”Med arbete i industriellt yrke må kvinna, som fött barn, icke sysselsättas under de fyra 
första veckorna efter barnsbörden, därest icke med läkarintyg styrkes, att hon tidigare kan utan men 
börja arbetet.”6 Som framgår så förbjöds fabriksanställda kvinnor från att arbeta under fyra veckor 
efter sin förlossning. Motivet med paragrafen var att se efter kvinnan och barnets behov av vila och 
att modern skulle kunna amma barnet. Dessutom fanns ett följdmotiv, att minska den höga 
spädbarnsdödligheten. Någon ekonomisk ersättning fick den arbetande kvinnan inte under denna 
ledighet. Lagens motiv att skydda kvinnan och barnet slog istället hårt på ekonomin.7

3  Proposition 1996/97:41 s.4
4  Prop. A.a. s.14
5  Prop. A.a. s.15
6 Lag 1900 års lag nr 75 angående minderåriga och qvinnors användande till arbete i industriellt yrke
7 Hagman, Ingrid. Mot halva makten -elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd. Statens 
offentliga utredningar 1997:113 Arbetsmarknadsdepartementet. s.4 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/25/17/5259495d.pdf [Hämtad 2013-01-01].
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År 1908 kom en motion om skapandet av en moderskapsförsäkring, denna motion bifölls av 
Riksdagen som i sitt beslut skrev att 1900 års arbetarskyddslag inte var till någon nytta för kvinnan 
och barnet om kvinnan tvingades vara borta från sitt arbete efter födseln utan någon ekonomisk 
kompensation.8 Riksdagen kom att kräva en närmare utredning med motivet att det för staten var 
"av synnerligen vikt, att den kvinna, som väntar sin nedkomst, må någon tid före
förlossningen liksom någon tid efter densamma kunna, ostörd av näringsbekymmer och skadliga 
ansträngningar, förskaffa sig den vila och vård, som kräves för att väl fylla moderskapets plikter"9

År 1911 presenterades ett utredningsförslag om moderskapsförsäkring. Enligt förslaget skulle 
Industrins arbetsgivare försäkra varje kvinna mellan 15-51 år, två tredjedelar av kostnaden skulle 
tas från kvinnornas löner. I det förslag som slutligen gick igenom i Riksdagen så fördelades 
kostnaden på tre parter; staten som skulle betala hälften och arbetsgivaren och arbetstagaren som 
skulle betala en fjärdedel var. Kvinnor som ammade sitt barn mer än 90 dagar skulle få en särskild 
ampenning.10

 
Vid denna tidpunkt ansågs männen inte behöva lämna något bidrag till moderskapsförsäkringen. 
Trots att männen i regel hade högre löner än sina kvinnliga arbetskollegor och betraktades som 
familjeförsörjare. Paradoxalt nog ansågs männen även om de betraktades som familjeförsörjare inte 
ha något ekonomiskt ansvar för sina barn eller något barn alls. Utgången blev dock än mer negativ 
för de arbetande kvinnorna. Istället för att kunna förbättra situationen så skedde istället motsatsen.
Lagrådet underkände nämligen moderskapsförsäkringen år 1912 och regeringen förlängde istället 
förbudet att arbeta från fyra till sex veckor för kvinnor som fött barn. Kvinnor förväntades vid 
denna tidpunkt att kunna se efter sig själva och sina barn, utan någon ekonomisk ersättning.

De skulle dröja ytterligare 20 år, till 1931 innan moderskapsförsäkringen infördes. En viktig faktor 
till detta anses vara att kvinnorna då hade fått röst och representationsrätt i riksdagen.11 
Moderskapsförsäkringen förmedlades via sjukkassorna och gav kvinnorna sjukpenning 30-42 dagar 
samt en ersättning för barnmorska.12

1974 infördes föräldraförsäkringen som gav båda föräldrarna rätt att dela på föräldraledigheten som 
ett led av att kvinnorörelserna krävde att männen skulle ta del av vården och uppfostran av sina barn 
på ett annat sätt än tidigare.13 Detta innebar att männens förhållande till barnen stärktes.14 Sverige 
var först med en föräldraförsäkring som var riktad mot båda föräldrarna, vilket kan tolkas som en 
unik möjlighet internationellt sett att förverkliga ett jämställdhetsideal.15

1979 fick småbarnsföräldrar rätt till förkortad arbetstid, sex timmars arbetsdag.16 

1980 infördes rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med barnets födelse, detta kom 
att kallas pappadagar.17

8  Hagman, Ingrid. Mot halva makten.  s.5 http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/25/17/5259495d.pdf [Hämtad 2013-
01-01].
9   Rskr 1908 nr 129, s.1
10 Hagman, Ingrid. Mot halva makten. s 5http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/25/17/5259495d.pdf [Hämtad 2013-
01-01]. 
11 A.a. s.6
12 http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/ [Hämtad 2013-01-01].
13 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/personligt/#daghem [Hämtad 2013-01-01].
14 Baude, Annika. Kvinnans plats på jobbet. Stockholm: SNS Förlag, 1992 s20
15 Chronholm, Anders. Föräldraledig Pappa. Mäns erfarenheter av delad föräldraledighet. Göteborg: Göteborgs 
Universitet: 2004 s.43
16 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/artal/ [Hämtad 2013-01-01].
17 http://www.forsakringskassan.se/press/statistik_och_analys/barn_och_familj/tillfallig_foraldrapenning/!
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1995 så infördes en särskild pappamånad, efter ett initiativ av Bengt Westerberg, ledare för 
Folkpartiet. Detta innebar att för fullt utnyttjande av föräldraledigheten så måste pappan ta ut en 
månad av föräldraledigheten, detta oberoende av hur familjens förhållanden såg ut. Regeln 
omfattade även adoptivpappor.18 
1 Januari 1995 infördes möjligheten att överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning till en person 
som istället för föräldern avstår förvärvsarbete för att vårda barnet.19 

Från år 2001 så kan en annan person än förälder ta del av de tio pappadagarna med tillfällig 
föräldrapenning. Pappadagarna gjordes möjliga att överlåta.20

Den 1 augusti 2000 implementerade Sverige EU-direktivet som innebar att mamman tvingas ta ut 
14 dagars obligatorisk ledighet i samband med förlossningen.21 

Den 1 januari 2002 införs ytterligare en pappamånad, denna går inte att överlåta till den andra 
föräldern.22

Den 1 juli 2008 infördes jämställdhetsbonusen, ett ekonomiskt incitament för att öka jämställdheten 
vid fördelandet av föräldraledigheten mellan föräldrarna.23

I januari 2012 infördes en förenklad jämställdhetsbonus som innebär att bonusen betalas ut utan 
ansökan i samband med föräldrapenning av Försäkringskassan.24 Samtidigt infördes även 
möjligheten att ta ut 30 dagar samtidig ledighet för föräldrarna under barnets första levnadsår, 
alternativt under det första år som man har barnet i sin vård som adoptivförälder.25

3.1 Det svenska synsättet
Det svenska synsättet på modern i arbetslivet kan beskrivas som skydds- respektive 
frigörelseaspekten.26 Ursprungligen var skyddsaspekten den dominerande inom den svenska rätten, 
med detta menas att kvinnan måste skyddas från de faror som arbetslivet utsätter henne för. 
Exempel på skyddsaspekten är förbudet att arbeta fyra veckor efter sin förlossning som infördes i 
1900 års lag. I mitten av 1900-talet utvecklades frigörelseaspekten, rätten för kvinnan att själv välja 
om hon ville vara ledig. Denna kom dock till att segra först på 1970 talet, då även den könsneutrala 
föräldraförsäkringen som infördes 1974 introducerades. Genom Sveriges inträde i Europeiska 
Unionen så är skyddsaspekten åter aktuell. Sedan den 1 augusti 2000 är kvinnor tvungna att ta ut en 
ledighet om 14 dagar i samband med förlossningen, något som Sverige implementerat.27

ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ38zUxMDDwt3fwMnXx8jMJczfQLsh0VAWyW7lk!/ 
[Hämtad 2013-01-01].
18 http://www.inblick.se/Default.aspx?ID=141&PID=1907&Action=1&NewsId=814 [Hämtad 2013-01-01].
19 Proposition 1996/97:41 s.49
20 http://www.forsakringskassan.se/press/statistik_och_analys/barn_och_familj/tillfallig_foraldrapenning/!  

ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ38zUxMDDwt3fwMnXx8jMJczfQLsh0VAWyW7l
k!/ [Hämtad 2013-01-01].

21 http://ec.europa.eu/finland/news/press/101/10858_sv.htm   [Hämtad 2013-01-01].
22 Proposition 2000/01:44 s.2
23 Proposition 2007/08:93 s.2
24 SFS 2011:1085 Lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus 
25 SFS 2011:1082 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
26 Eklund, Ronnie, Obligatorisk mammaledighet - nytt vin i gamla 
     läglar, Normativa Perspektiv, Festskrift till Anna Christensen, Juristförlaget i Lund, 2000, s.72
27 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 

för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött eller ammar.
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Enligt uppgifter från Riksförsäkringsverket ökade andelen pappor som nyttjade föräldrapenningen 
från 50 % år 1993-1994 (det vill säga före lagen kom till stånd) till cirka 80 %. När barn födda 1995 
hade fyllt fyra år så hade deras pappor i genomsnitt nyttjat 41 ersättningsdagar av 
föräldrapenningen. Vidare hade totalt 50 % av papporna tagit ut motsvarande av den så kallade 
pappamånaden.28 

4 Socialdemokraternas välfärdspolitik
Begreppet välfärdsstat introduceras 1928 av socialdemokraten Gustav Möller. När 
Socialdemokraterna tog makten 1932 blev Möller socialminister. Tillsammans med finansministern 
formulerades partiets tänkta välfärdsprogram. Den primära uppgiften var att skapa ett tryggt 
samhälle där befolkningen kunde befrias från fattigdom. Genom olika arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder skulle Socialdemokraterna få arbetslösa i arbete. Redan under 1930-talet 
uppmärksammades detta internationellt där ”den svenska modellen” beskrevs som en tredje väg 
mellan kapitalism och socialism.29 

Möller har i efterhand blivit den som sammankopplats med välfärdspolitik då denne satt som 
socialminister i nästan 20 år för Socialdemokraterna. För Möller var det viktigt att den aktuella 
socialpolitiken inte förknippades med välgörenhet, utan en rättighet för medborgarna.30 

Den svenska modellen förknippas generellt med låg fattigdom, låg grad av ojämlikhet, jämställdhet, 
hög sysselsättning, och att utsatta grupper som funktionshindrade och ensamstående i högre grad än 
i andra länder, lever som den resterande befolkningen.31 

Efter andra världskrigets slut inleddes planeringen för den ekonomiska och sociala utvecklingen. 
Arbetet resulterade i ett program i tre delar: Arbetarrörelsens efterkrigsprogram där målen var full 
sysselsättning, rättvis fördelning och höjd levnadsstandard, samt högre effektivitet och mer 
demokrati i näringslivet.32 

En viktig del av den svenska modellen har varit dess hållning till strukturomvandling som kom till 
uttryck i den solidariska lönepolitiken. I löneförhandlingar skulle principen om lika lön för lika 
arbete tillämpas. Ineffektiva företag som inte kunde bära sina kostnader slogs ut. De effektiva 
företagen som hade kunnat betala sina arbetstagare högre löner gjorde stora vinster. Genom olika 
metoder försökte modellen säkerställa att dessa vinster investerades i ny produktion och nya 
arbeten. Detta gav den friställda arbetskraften nya försörjningsmöjligheter, majoriteten av dessa var 
kvinnor. Genom arbetspolitiken skulle de arbetslösa ges lämplig utbildning men också ekonomiskt 
stöd för att flytta dit jobben fanns. Genom strukturomvandlingen skulle förlorare göras till vinnare, 
med hjälp av utbildning och uppmuntran till flytt.33

Politiken efter 1945 omfattade en rad åtgärder inom arbetsrätten med nya lagar inom folkpension 
(1946), allmänna barnbidrag (1947), lag om semester från en vecka (1938), enhetsskola (1950), 
grundskola (1962), obligatorisk sjukförsäkring (1955), socialhjälp (1957) och föräldraledighet 

28 Proposition 2000 /01:44 s.24
29 Lundmark, Kjell. Staberg, Ulf. Halvarson, Arne. Sveriges statsskick. Fakta och perspektiv. Upplaga 13:2. 

Malmö:Liber AB 2010 s.33-34
30 Hadenius, Stig. Sveriges politiska historia från 1865 till våra dagar. Konflikt och samförstånd.  Upplaga 7. 

Stockholm:Hjalmarsson och Högberg Bokförlag 2008 s.92
31 Tallberg, Jonas, Aylott, Nicholas. Bergström, Carl Fredrik, Casula Vifell, Åsa. Palme, Joakim. Demokratirådets 

rapport 2010. Europeiseringen av Sverige. Stockholm:SNS Förlag 2010 s.110
32 Lundmark, Kjell mfl. 2010 s.35
33 Tallberg, Jonas mfl. Demokratirådets rapport 2010. 2010 s.111-112

10



(1974).34 

Jämställdheten som förknippas med den svenska modellen har sin grund i de minskade skillnaderna 
i sysselsättningsgrad mellan de två könen och detta är en konsekvens av flera faktorer. Utvecklingen 
började i samband med att kvinnorna tog del av utbildningssystemet och fortsatte med utbyggnaden 
av äldreomsorg och barnomsorg. Dessa åtgärder gjorde det numera möjligt för kvinnor som tidigare 
haft huvudansvaret för barn och åldriga föräldrar att numera kombinera detta ansvar med 
förvärvsarbete. 

4.1 Genusordning
I nutid, och i synnerhet i stora delar av Europa kan en manlig familjeförsörjarmodell beskådas. 
Grunden är olika rättigheter som är kopplade till den som arbetar och därigenom betalar sociala 
avgifter och skatter, samt att bidragssystemet främst gynnat familjer där bara en av föräldrarna 
arbetar. Välfärdstjänstsektorn är även allmänt sämre utvecklad i dessa länder, i synnerhet i 
Sydeuropa, men även medlemsländer från Öst och Centraleuropa visar på en utveckling gentemot 
en manlig familjeförsörjarmodell.35 

I Sverige kan man beskåda liknande system under tidsperioden 1920-1960-talet. Mannen hade 
under denna tid huvudansvaret för familjeförsörjningen. Skillnaden mellan könen återspeglades 
även i lönen där kvinnorna tjänade ca två tredjedelar av männens löner. Sverige hade de lägsta 
födelsetalen i Europa under mellankrigstiden, debatten gjorde att lagstiftningen utvecklades under 
de kommande decennierna. Detta märks genom den lag om allmänna barnbidrag som kom 1948 och 
ändringen i allmänna moderskapsförsäkringen som kom 1962. Den sistnämnda förutsatte dock att 
det var gifta kvinnor som förvärvsarbetade. Moderskapsförsäkringen var ett steg mot jämlikhet 
eftersom kvinnor från 1950-talet och framåt sökte sig ut i arbete. Först 1974 kom den allmänna 
föräldraförsäkringen, det revolutionerande med försäkringen var att den även omfattade fadern. 
Staten hade i detta skede accepterat en tvåförsörjarmodell. Kvinnan hade gått från husmorskontrakt, 
via jämlikhetskontrakt till ett jämställdhetskontrakt.36  

Fram till 1950-talet så var programmen i svensk socialpolitik ordnade efter genusprinciper. Staten 
tilldelade män och kvinnor olika roller i familjen genom olika regelsystem. Den politik som 
Socialdemokraterna genomförde under Möllers ledning stärkte kvinnornas ställning gentemot 
männen. Detta blev högst påtagligt bland ensamma kvinnor vars ställning stärktes kraftigt.37 

5 Föräldraförsäkringens framväxt
Föräldraförsäkringen och behovet av denna grundas på bristen av arbetskraft som ledde till att även 
kvinnor började förvärvsarbeta. På 1960-talet så rådde en nästintill permanent högkonjunktur och 
bristen på arbetskraft i landet var stor. För att täcka denna brist användes grupper från egna 
befolkningen som tidigare stått utanför arbetsmarknaden, framför att importera arbetskraft. En av 
dessa grupper var de gifta kvinnorna. För att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden så var samhället 
tvunget att ingripa med styrmedel av social- och skattepolitisk art. Daghem behövde byggas och 
organisationen av arbetslivet för att möjliggöra deltidsarbete var förändringar som behövde 
genomföras. Tidigare hade inte gifta kvinnor omfattats som potentiell arbetskraft då de inte hade 

34 Lundmark, Kjell mfl. Sveriges statsskick. 2010 s.35
35 Tallberg, Jonas mfl. Demokratirådets rapport 2010.2010 s.112
36 Lundmark, Kjell mfl. Sveriges statsskick. 2010 s.36-37
37 A.a. s.37
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möjlighet att utföra heltidsarbete, men arbetskraftsbristen under 1960-talet gjorde även deltidsarbete 
attraktivt.38

Då kvinnorna ökade sitt förvärvsarbete kom nya krav på familjepolitiska åtgärder som kunde 
underlätta att förena förvärvsarbete med barnomsorg. Sådana krav uppkom även i debatten om 
mäns och kvinnors roller under 1950-1960-talet. Denna debatt gav upphov till den svenska 
jämställdhetsideologin.
Mannen ansågs ha en roll medan kvinnan ansågs ha två roller. Kritik fördes mot detta som menade 
att kvinnan outtalat endast ansågs kunna arbeta om hon uppfyllde sin huvuduppgift att ta hand om 
barn och hem. Detta kallas ”Kvinnans villkorliga frigivning”39

Begreppet kvinnosak blev bannlyst, kvinnors problem var även männens problem. Att förändra 
kvinnans ställning utan att ändra männens ställning var omöjlig. Om vardera kön delade med sig av 
sin roll till det andra könet, skulle jämlikhet uppnås. Vilket båda könen skulle vinna på. 
Föreställningen om att båda vinner och könsneutralitet utgör grunden för den svenska modellen för 
vägen mot ökad jämställdhet mellan könen.40 Jämställdhetsrörelsen ledde fram till att både41 LO 
(Landsorganisationen som är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer)42 och TCO 
(Tjänstemännens centralorganisation)43 antog familjepolitiska program. Budskapet var att kvinnor 
och män skulle ha dubbla roller, en yrkesroll och en föräldraroll och detta skulle barnen förberedas 
på redan i skolan.44

Synen på familjen och familjemönstrets förändringar kom också till uttryck i lagstiftningen. 
Änkepensionen avskaffades 1988, detta Riksdagsbeslut innebar att hemmafru-epoken var slut. Det 
var inte längre statens uppgift att gå in om mannen som familjeförsörjare gått bort. Kvinnor ansågs 
genom sitt förvärvsarbete ha egen försörjningsförmåga. Mannen sågs inte längre som 
familjeförsörjare och familjen var inte längre en försörjningskälla för kvinnan.45

5.1 Föräldraledighet
Arbetstagare har en lagfäst rätt till ledighet utöver semester, 2009 fanns förutom semesterlagen åtta 
andra lagar om anställdas rätt till ledighet, föräldraledighetslagen (1995:584) är en av dessa lagar 
och anses dessutom vara den viktigaste av ledighetslagstiftningarna.46 

De som omfattas av föräldraledighetslagstiftningen utöver föräldrar är rättslig vårdnadshavare som 
har barnet i sin vård, den som stadigvarande har barn för fostran och vård i sitt hem, den som 
sammanbor med förälder samt är eller har varit gift med denna eller har eller har haft barn med 
föräldern.47 Enligt lagkommentaren till FLL 3§ så menas med vård av barn den faktiska 
omvårdnaden av barnet. Ledighet för vård av barn får alltså inte användas för annat ändamål såsom 
förvärvsarbete eller liknande.  

När föräldraförsäkringen kom 1974 så var den unik i sitt slag. I efterhand har den fått många 

38 Baude. Kvinnans plats på jobbet.1992 s.16
39 A.a. s.17
40 A.a. s.18
41 A.a. s.19
42 http://www.lo.se/   [Hämtad 2013-01-01].
43 http://www.tco.se/Default.aspx?id=7   [Hämtad 2013-01-01].
44 Baude. Kvinnans plats på jobbet. 1992 s.19
45 A.a. s.19
46 Sigeman, Tore. Arbetsrätten 5 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2010 s 190
47 Föräldraledighetslag (1995:584) 1§
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internationella efterföljare.48 Föräldraförsäkringen var ett sätt att stärka Sveriges ekonomi då det 
faktum att kvinnor inte arbetade var ett enormt resursslöseri.49 Genom detta skulle föräldrarna 
kunna förena förvärvsarbete med föräldraskapet och även kvinnor med småbarn kunde arbeta. 
Sedan föräldraförsäkringens tillkomst 1974 har papporna haft möjlighet att ta ut hälften av 
föräldraledigheten. Något som få pappor har utnyttjat.

5.2 Föräldraförsäkringens utveckling
Idag är den svenska föräldraförsäkringen individualiserad enligt Försäkringskassans konstruktion, 
vilket innebär att mamman och pappan står för vardera hälft av föräldraförsäkringen. Det går att 
överlåta alla sina månader utom två. Lagstiftarens motiv med att knyta dessa två månader till 
individen är att öka pappornas uttagande av föräldraledighet.50 Föräldraförsäkringen som uppkom 
för att öka jämställdheten ses idag som en kvinnofälla då föräldrarna kan överlåta den större delen 
av föräldraledigheten. Denna möjlighet bevarar den ordning där kvinnan tar ut den större andelen av 
föräldraledigheten.51 Även om flexibiliteten i föräldraförsäkringen kan ses som ett hot för 
jämställdheten så är dess existens bra eftersom familjer är olika och behöver därmed olika lösningar 
av sin föräldraledighet.52

Från och med den 1 januari 2012 får föräldrarna möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt för 
samma barn under 30 dagar av barnets första levnadsår.53 För adopterade barn gäller ett år från det 
att föräldrarna fått barnet i sin vård.54 Bakgrunden till denna lagändring är att det funnits en stark 
vilja hos föräldrarna att få en möjlighet att vara hemma tillsammans under en viss tid i samband 
med barns födelse eller adoption. Tidigare har de tio så kallade pappadagarna inom den tillfälliga 
föräldrapenningen tagits ut samtidigt som den andra föräldern tagit ut föräldrapenning. Dessa dagar 
har i många fall använts till att ta hand om äldre barn i familjen medan modern vistats på sjukhus 
efter förlossningen. Något som inte varit motivet med pappadagarna.55

5.3 Skälen bakom 30 dagars samtidigt uttag av föräldraledighet
Skälen till regeringens förslag är att stärka föräldrarnas makt över sin livssituation och öka 
valfriheten för familjen. Att bli förälder innebär en stor omställning och det kan ta tid att lära känna 
den nya familjemedlemmen samt hitta nya rutiner. Föräldrarna kan behöva tid till att lägga grunden 
för det gemensamma ansvaret och hitta sina roller i den nya familjen. Sedan tidigare finns de tio 
pappadagarna. Dessa ger en möjlighet som de flesta familjer väljer att nyttja och vissa tycker att tio 
dagar är tillräckligt. Andra anser att det är för kort tid. Behovet av att vara hemma med barnet är 
som störst under de första veckorna. Av denna anledning så föreslår regeringen att det ska bli 
möjligt för föräldrarna att vara hemma samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Gällande 
adopterade barn räknas den tidpunkt från inom ett år från att föräldrarna fått barnet i sin vård. De 

48 Håkansson, Per. Efter 30 år med föräldraförsäkring -varför tar mån ut mindre föräldraledighet än kvinnor gör. 
Ekonomihögskolan Lunds Universitet. s. 4 http://lup.lub.lu.se/luur/download?
func=downloadFile&recordOId=1334979&fileOId=1647276 [Hämtad 2013-01-01]. 

49 Hirdman, Yvonne, Med kluven tunga. Bokförlaget Atlas: 1998, s.197
50 Försäkringskassan, ”Föräldraförsäkringen 30år” 2004, s.1

51 Riksförsäkringsverket, ”Brinnande dagar” RFV Analyserar 2002:12, 2002 s.1
52 Riksförsäkringsverket, Socialförsäkringsboken, 2003, s.25
53 Socialförsäkringsbalk SFS 2010:110 12 kap §4
54 Proposition 2010/11:146 s.15
55  Förbättringar inom familjepolitiken, Promemoria 2011-02-22 S2011/2036/FST Socialdepartementet. s.16 

http://regeringen.se/content/1/c6/16/22/91/d5ea421d.pdf [Hämtad 2013-01-01].
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pappadagarna inom den tillfälliga föräldrapenningen bör behållas.56 Detta då möjligheten att 
använda dessa dagar fungerat väl. Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning är två helt olika 
förmåner med olika konstruktion. Föräldrabegreppet skiljer sig åt, där den tillfälliga 
föräldrapenningen har ett vidare begrepp, vilket innebär att personer andra än föräldrarna kan nyttja 
denna rätt i vissa situationer. Ett exempel på detta kan vara en ensamstående mamma som behöver 
hjälp under första tiden med sitt nyfödda barn. Då kan en vän eller någon närstående uppbära 
tillfällig föräldrapenning under de så kallade pappadagarna. Liksom övriga dagar med 
föräldrapenning där nettodelsberäkning används, att del av dagar som tagits ut med föräldrapenning 
räknas samman till hela dagar. Denna metod ska även tillämpas på dagar då föräldrapenning tagits 
ut samtidigt av föräldrarna.

Vid samtidigt uttag av föräldrapenning utges inte jämställdhetsbonus. Även om denna möjlighet till 
30 dagars samtidigt uttag av föräldrapenning har till syfte att föräldrar skall dela föräldraledigheten 
mer jämställt mellan sig så ses ingen koppling mellan detta och kvinnors återgång i arbete. Syftet 
med jämställdhetsbonusen är att främja kvinnors återgång i arbete. Målet uppfylls inte vid samtidigt 
uttag av föräldrapenning vilket leder till att jämställdhetsbonus inte utgår. Under de dagar som 
reserverats för vardera förälder får inte samtidigt uttag av föräldrapenning ske. För att undvika 
oklarheter om det är fråga om samtidigt uttag av föräldrapenning i det enskilda fallet bör gemensam 
ansökan av föräldrarna ske.

Förslaget om 30 dagar samtidig ledighet för vård av barn är ett avsteg från principen att det inte 
finns någon anledning till att två föräldrar får föräldrapenning för att vårda ett barn. Regeringen 
ansåg att principen i huvudsak fortfarande gäller och att detta undantag från principen är motiverat 
då tiden efter barnets födelse är en viktig tid. Barnet har behov av nära kontakt med båda sina 
föräldrar. Det är viktigt att föräldrar tidigt engagerar sig i sina barn för att etablera en god kontakt, 
då detta främjar en bra utveckling mellan förälder och barn.57

Försäkringskassan ville dock att införandet av reformen skulle ske januari 2013 på grund av 
kostnadsskäl, då detta förslag kräver omprioritering av befintliga resurser. Skulle införandet 
senareläggas kan handläggningen effektiviseras genom en ökad automatisering. Regeringen ansåg 
dock att förslaget som var ett starkt önskemål från föräldrar var en mycket viktig reform. Skälen att 
genomföra reformen så fort som möjligt överväger vid en samlad bedömning. Ett samtidigt uttag 
kan göras först efter ikraftträdandet. Gällande barn födda 2011 kan möjligheten till 30 dagars 
samtidig ledighet endast nyttjas mellan ikraftträdandet och den dag som barnet fyller ett år. För 
adopterat barn gäller tid mellan ikraftträdandet och den dag då föräldrarna haft barnet i sin vård i ett 
år.58 Propositionen godtogs av riksdagen och den 1 januari 2012 infördes i socialförsäkringsbalkens 
12 kapitel 4a§, som innebär att föräldrar kan ta ut högst 30 dagars samtidig ledighet under barnets 
första levnadsår.

5.4 Olika former av föräldraledighet
Föräldraledighetslagen anger sex olika former av ledighet.
 
-14 veckors hel ledighet för kvinnlig arbetstagare i samband med barns födelse och för amning, så 
kallad mammaledighet enligt föräldraledighetslag 4§
-Hel ledighet tills barnet blivit 18 månader med eller utan föräldrapenning, samt tid därutöver om 
föräldrarna får del av föräldrapenning

56 Proposition 2010/11:146 s.15
57 Prop. A.a s.16
58 Prop. A.a .s.17
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-Delledighet med föräldrapenning
-Delledighet utan föräldrapenning tills barnet fyllt 8 år
-Ledighet med tillfällig föräldrapenning (ex vård av barn, 10 pappadagar)
-Ledighet med vårdnadsbidrag enligt föräldraledighetslag 3§

Gällande amning av barnet anger inte lagen hur lång denna ledighet får vara, i 
arbetsskyddslagstiftningen där regeln ursprungligen hämtats från anges att kvinnan har rätt till 
erforderlig ledighet.59

I linje med EG-direktivet 92/85 har kvinnor numera rätt till mammaledighet enligt FLL 4§, sju 
veckor före förlossning och sju veckor efteråt. Av dessa är två veckors ledighet i samband med 
förlossningen numera obligatorisk, vilket innebär att modern skall vara ledig vare sig hon vill eller 
inte.60 

Föräldraledighetslagen innehåller regler beträffande föräldrars rätt till ledighet och förkortad 
arbetstid för vård av barn, den innehåller däremot inga regler om ersättning vid ledighet. Dessa 
regler finns i Socialförsäkringsbalkens 11 kapitel.61

5.5 Pappadagar
De så kallade pappadagarna är tio dagar per barn i samband med barnets födelse eller vid adoption 
av ett barn som pappan eller den andra föräldern har rätt till tillfällig föräldrapenning om denne 
avstår från förvärvsarbete. Vid adoption har föräldrarna rätt till fem pappadagar var. Dagarna får tas 
ut senast 60 dagar efter att barnet kommit hem eller adoptivföräldrarna fått barnet i sin vård. 
Pappadagarna infördes 1980. Syftet med de tio pappadagarna var att ge pappan eller någon annan 
möjlighet att vara med vid förlossningen, samt möjligheten att skapa en god kontakt med det 
nyfödda barnet. Men även delta i barnets vård och hjälpa mamman första tiden efter förlossningen. 
Fadern har sedan tidigare haft möjlighet att vara ledig i samband med detta men då avräknades 
dessa dagar från tillgängliga dagar med sjukpenning för vård av barn.62 

5.6 Pappa/Mammamånaderna
De två månader som föräldrarna inte kan överlåta till den andra föräldern kallas 
pappa/mammamånaderna. Som tidigare nämnts så infördes den första pappamånaden 1995. Syftet 
var att öka fädernas uttag av föräldraledighet och på så vis öka jämställdheten. Tidigare insatser som 
informationskampanjer hade inte varit tillräckliga för att öka fädernas uttag av föräldraledighet och 
lagstiftaren ansåg att det var rätt tidpunkt att introducera en ny lösning.63 Föräldraledigheten mellan 
föräldrarna delades, med en möjlighet att överlåta allt utom 30 dagar. Detta ansågs vara ett stöd för 
fäder som ville ta ut föräldraledighet men som hindrades av attityder hos arbetskamrater och chefer. 
Dessutom förutspåddes att om fler fäder skulle nyttja föräldrapenning skulle attityderna och 
åsikterna hos chefer och arbetskamrater på sikt förändras. Synen på föräldraledighet skulle bli 
positivare. Erfarenheten av att vårda barn och hem under sin föräldraledighet skulle ses som en 
erfarenhet även på arbetsplatsen. Trots sitt förbud att överlåta 30 dagar, ansågs systemet var mycket 

59 lagkommentar nr 7 4§ FLL
60 Sigeman. Arbetsrätten 2010 s.191
61 Socialförsäkringsbalk SFS 2010:110
62 http://www.forsakringskassan.se/press/statistik_och_analys/barn_och_familj/tillfallig_foraldrapenning/!  

ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ38zUxMDDwt3fwMnXx8jMJczfQLsh0VAWyW7l
k!/ [Hämtad 2013-01-01].

63 Proposition 1993/94:147 s.70
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flexibelt då dessa dagar kan tas ut fram tills barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår. Detta ger 
utrymme till att ta ut dessa dagar till den tidpunkt där det passar bäst ur inkomst och 
arbetsförhållanden.64 

Attityder hos arbetsgivare om föräldraledighet har visat sig ha stor betydelse, och det är därför 
viktig att försöka förändra synsättet genom information och opinionsbildning. Nya arbetsformer och 
arbetsorganisatoriska förändringar behövs för att underlätta och öka möjligheterna att kombinera 
förvärvsarbete med föräldraledighet.65 

Då pappamånaden visat sig ha tydlig påverkan på pappornas uttag av föräldrapenning beslutades 
det att införa ytterligare en pappamånad 2002.66 Detta beslut kom att kritiseras hårt då det ansågs 
inskränka familjens rätt att forma sin vardag efter eget behov.67 Moderaterna ansåg att ”Regeringens 
förslag förtar icke desto mindre det faktum att de föreslagna ändringarna inom föräldraförsäkring 
och föräldraledighet utgör ytterligare detaljstyrning och omyndigförklarade av föräldrarna.” 
Kristdemokraterna ansåg att förslaget och den socialdemokratiska familjepolitiken strider mot 
viktiga principer som valmöjligheter, rättvisa och fördelningspolitik.68 Trots kritiken valde utskottet 
att godkänna regeringens proportion, då de var av meningen att en ytterligare pappamånad var ett 
steg till att öka männens intresse av att ta del av det praktiska ansvaret för sina barn när detta inte 
behövde innebära att de riskerar sina möjligheter i arbetslivet. Att papporna skulle ta en ökad del av 
föräldraledigheten ansåg utskottet inte enbart skulle leda till att de fick en bättre kontakt med sina 
barn, utan även att mammorna skulle få en stärkt ställning på arbetsmarknaden.69

Att utöka pappamånaderna var ingen ny idé, redan 1994 så föreslogs detta i pappagruppens rapport. 
Pappagruppens uppgift var att utreda frågan om förutsättningar för att få män att ta ut en större del 
av föräldraledigheten. Pappagruppen ville redan vid denna tidpunkt utöka pappamånaden med 
ytterligare två månader, vilket hade medfört totalt tre pappamånader.70

5.7 Föräldraledighetens förläggning
Föräldraledighetslagen ger arbetstagare som är föräldrar en större rätt att bestämma över ledighetens 
förläggning än vad de har genom exempelvis semesterlagen. De kan givetvis inte bestämma 
hursomhelst utan anmälan om ledighet (exkluderat ledighet med tillfällig föräldrapenning) skall 
anmälas minst två månader i förväg. Arbetstagaren måste dessutom samråda med arbetsgivaren, då 
ledigheten skall förläggas så att arbetsgivarens verksamhet skall kunna pågå utan påtaglig störning. 
Något som inte får medföra allvarlig olägenhet för arbetstagaren.

Då föräldraledighet tas ut som förkortad arbetstid skall denna läggas efter arbetstagarens önskemål 
om detta inte medför påtaglig störning av verksamheten för arbetsgivaren. Om inte arbetsgivaren 
följer arbetstagarens önskemål skall besked om detta lämnas senast två veckor innan ledighetens 
början.71

Föräldraledighet kan fördelas i högst tre perioder per kalenderår.72 Arbetstagaren har rätt att avbryta 

64 Prop. A.a s.71
65 Prop. A.a s.72
66 Proposition 2000/01:44 s.24
67 Motion till riksdagen 2000/01:Sf11 s.3
68 Motion till riksdagen 2000/01:Sf12 s.2
69 Betänkande 2000/01:SfU 10, s.10
70 Proposition 1996/97:41 s.14
71 Källström. Anställningsförhållandet. 2006 s.236-237
72 Föräldraledighetslag 1995:584 §10
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påbörjad föräldraledighet och återgå till sitt arbete i samma omfattning som innan 
föräldraledigheten. Om arbetstagaren vill göra detta ska denne så fort som möjligt meddela detta till 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan förskjuta på återgången högst en månad om ledigheten varit 
avsedd att pågå minst en månad.73 

6 Föräldraledighet i Europa
Länder anslutna till EU garanterar kvinnor en sammanhängande mammaledighet till minst 14 
veckor. Ledigheten består av två veckor före eller efter förlossningen som är obligatoriska, kvinnan 
är alltså tvungen att vara ledig denna tid vare sig hon vill eller inte.74 Dessutom har 
småbarnsföräldrar rätt till minst tre månaders föräldraledighet vid barnets födelse eller adoption. 
Lönen under barnledigheten bestäms av den nationella lagstiftningen, men bör minst utgöra den 
inkomst som kvinnan skulle ha haft om hon var sjukskriven.75 Uttrycket skälig ersättning i samband 
med barnledighet skall utgöra en teknisk utgångspunkt för att fastställa en ersättningsnivå som är 
skälig. Detta uttryck får inte tolkas som att graviditet skall likställs med sjukdom.76

Längden på föräldraledigheten varierar kraftigt mellan länderna. I Tyskland kan kvinnan ta 
mammaledighet från miniminivå på 14 veckor, efter det föräldraledighet upp till tre år. I Belgien är 
mammaledigheten 15 veckor och föräldraledigheten upp till tre månader. Genom medlemskapet i 
EU så var Malta tvungna att förlänga sin mammaledighet som tidigare varit 13 till 14 veckor och 
även införa föräldraledighet i den privata sektorn.

Länderna i norden har redan från början haft längre mamma och föräldraledighet än genomsnittet.77

Danmark ger föräldrarna 52 veckors föräldraledighet. Någon speciell del för papporna och som inte 
kan överlåtas saknas. Kvinnan har rätt till fyra veckor ledigt före förlossningen och 14 veckor efter. 
Mannen har rätt till två veckors föräldraledighet under de första 14 veckorna. De 32 veckor som 
återstår kan föräldrarna fördela fritt mellan sig.78

I Norge har föräldrarna rätt till totalt 56 veckors föräldraledighet med 80 % av sin lön, eller 46 
veckor med 100 % av sin lön. Kvinnan bör ta ut minst tre veckor före förlossningen och sex veckor 
efter. Mannen bör ta ut tio veckor av denna ledighet, för att paret ska få ut maximal föräldraledighet, 
då dessa veckor annars faller bort och inte kan nyttjas.79 

Föräldrar i Island har rätt att ta ut tre månader föräldraledighet var och dessa kan inte överlåtas till 
den andra föräldern. Utöver denna tid har föräldrarna rätt till ytterligare tre månader som de själva 
får fördela mellan sig. Mamman kan inleda sin ledighet en månad före den beräknade förlossningen 
och bör vara ledig de två första veckorna efter förlossningen. Föräldrarna kan välja att ta ut all 
ledighet i en omgång eller dela upp den i flera omgångar där ledigheten består av minst två veckor 
åt gången. När barnet blir 18 månader så upphör rätten att ta ut föräldraledighet.80

73 Källström, Anställningsförhållandet 2006 s.236-237
74 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 

för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött eller ammar.
75 http://ec.europa.eu/finland/news/press/101/10858_sv.htm   [Hämtad 2013-01-01].
76 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 

för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött eller ammar.
77 http://ec.europa.eu/finland/news/press/101/10858_sv.htm   [Hämtad 2013-01-01].
78 http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/flytta-inom-eller-till-norden/flytta-till-danmark/flytta-med-barn-till-  

danmark/foeraeldraledighet-i-danmark [Hämtad 2013-01-01].
79 Nordiska erfarenheter av föräldraledigheter och dess inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män 

http://www.jafnretti.is/d10/_files/foreldraledighet_sluttrapport.pdf [Hämtad 2013-01-01]. 
80 http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/flytta-inom-eller-till-norden/flytta-till-island/att-flytta-till-island-med-  

barn/foeraeldraledighet-paa-island [Hämtad 2013-01-01].
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Finland har en föräldraledighet på totalt 44 veckor, varav 18 veckor är moderskapsledighet och 26 
veckor föräldraledighet som kan delas fritt mellan föräldrarna. Pappan har rätt till tre veckors 
pappaledighet, om föräldrarna väljer att pappan tar ut de två sista veckorna av föräldraledigheten så 
får pappan ytterligare två veckor ledigt. Denna tidsperiod kallas för pappamånad.81

I Finland så anses löneskillnaderna mellan män och kvinnor vara en av de primära orsakerna till att 
fäderna tar ut så lite föräldraledighet och att företagen ska vara positiva till att män tar ut 
föräldraledighet. De åtgärder som finns i jämställdhetsplanen ska underlätta för kvinnor och män att 
förena föräldraskapet med förvärvsarbete. Jämlikare löner misstänks kunna resultera i att fler 
pappor tar ut föräldraledighet. Männens rätt att få växa och utvecklas med sina barn hör också till 
jämställdheten.82

I Storbritannien ändrades lagen så att rättigheter till föräldraledighet omfattade alla arbetstagare 
oavsett om arbetstagaren arbetade hel eller deltid. Detta för att lagstiftningen skulle överensstämma 
med ECI. EU-lagstiftning hade även gradvis förbättrat arbetsvillkoren för den stora andel i England 
som arbetade deltid, vilket majoriteten utgjordes av kvinnor. Orättvisa villkor gentemot arbetstagare 
som arbetade deltid betraktades nu som indirekt diskriminering.83 

Förklarar kvinnors delade ansvar det faktum att de bevisligen har en lägre lön? Vissa författare 
menar att familjeåtaganden kan minska produktiviteten om de påverkar nivån som en kvinna med 
dubbla åtaganden kan lägga på sitt arbete. I en marknadsekonomi där det förekommer fri 
lönesättning kan arbetsgivarens förväntningar på en kvinna sänkas om denne är en kvinna med 
barn. En faktor kan vara osäkerheten gällande barnomsorgen (dagis, förskola, etc) En opålitlig 
uppgörelse gällande barnets placering kan således sänka arbetstagarens produktivitet, då denne kan 
tvingas avstå från arbete. Familjen och dess skötsel kan således betraktas som en faktor som 
förklarar skillnaden i lön bland kvinnor som utför deltid/heltidsarbeten.84 Även med en ytlig 
jämförelse så blir effekten ytterst påtaglig menar vissa författare. Andelen ensamstående kvinnor 
som hade ett arbete minskade från 90 %  år 1978, till 74 % år 1991. I kontrast till gifta kvinnor där 
det istället ökade från 40 % till 59 %, och bland alla kvinnor med barn från 17 % till 46 %. Den 
påverkan som faktorn familjestatus hade i sin helhet minskat till år 1991. Andelen kvinnor som hade 
deltidsarbeten ökade dock i alla tre staplar.85 

7 Pappapolitiken
Under 1960- och 1970-talet var Sverige liksom i många andra länder en period av uppbrott och 
omvärdering. Familjen och familjens organisation var ett av dessa områden som kom att kritiseras 
och förändras. Tidigare hade mannen rollen som ekonomisk försörjare och kvinnan moderskapet, 
detta kom vid denna tidpunkt att ses som omodernt och orättfärdigt. Den nya visionen för 
könsrelationer i familj och samhälle kom att fångas upp av begreppet jämställdhet. Detta begrepp 
och dess moraliska tyngd har haft en avgörande betydelse för den svenska välfärdsstatens 
organisering och utveckling.

Etablerade könsrelationer ifrågasattes även i många andra länder under den aktuella perioden, men 

81 http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/flytta-inom-eller-till-norden/flytta-till-finland/flytta-med-barn-till-  
finland/foeraeldrafoermaaner-i-finland [Hämtad 2013-01-01].

82 RP 195/2004, sid. 14 f.
83 Joshi, Heather och Paci, Pierella. Unequal pay for women and men. Evidence from the british cohort studies. 

Massachusetts:Massachusetts Institute of Technology 1998 s.10-11
84 A.a. s.99
85 A.a. s.101
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den svenska debatten såg något annorlunda ut i ett avseende. Redan under 1960-talet ställdes krav 
om att jämställdheten inte enbart skulle omfatta kvinnor utan även män. Debattörerna stred för att 
en kvinnlig frigörelse inte var möjlig utan ett motsvarande manlig frigörelse. Kvinnlig frigörelse 
betydde rätten till yrkesarbete och ekonomisk självständighet medan den manliga frigörelsen 
handlade om ett jämlikt och aktivt föräldraskap.86 Tanken om den dubbla frigörelsen mötte mycket 
kritik, men vann snart politiskt gehör. Detta ger uttalandet av statsminister Tage Erlander som sa att 
kvinnofrågor även är mansfrågor uttryck för.87

Sverige var det första landet som antog en offentlig policy för jämställdhet mellan könen, denna 
betonade en förändring av de traditionella rollerna för såväl män som kvinnor.88 År 1970 gav 
Statsminister Olof Palme ett tal om svensk jämställdhetspolitik vid Women´s National Democratic 
Club i Washington. Där påtalade Palme att det var dags att befria männen från de av traditionen 
destruktiva och hämmande roll som mannen blivit tilldelad. Mannen var fast i föråldrade sociala 
mönster. Palme påpekade också att det måste betraktas som en politisk risk att framföra en åsikt 
som inte innebär att män och kvinnor i princip skall ha samma ansvar för försörjning och 
barnavård.89

Det främsta uttrycket för den dubbla frigörelsen kom genom föräldraförsäkringslagen som trädde i 
kraft 1974 och som gav män rätt till betald ledighet för att vårda sina småbarn. Det som skilde 
denna lag från dess föregångare var att även fäder hade rätt till ledighet, en rättighet som endast 
mödrarna hade haft tidigare.90 Det historiska unika med denna nya lag var den politiska 
markeringen av mannens reproduktiva ansvar. Föräldraförsäkringen gjorde att betydelsen av fader 
var en man som vårdar barn.

Föräldraförsäkringslagen som trädde ikraft 1974 hade grundlagts genom en lång process där 
traditionella föreställningar om könsrelationer och föräldraskap utmanades av de nya 
föreställningarna som framkommit under 1960-talets jämställdhetsdebatt. De svenska männen var 
först i världen med att få möjlighet till föräldraledighet, men intresset för detta var svalt och uttaget 
av föräldradagar mellan 1974-1975 av män som hade rätt till detta var bara 2,4 % som utnyttjade 
denna rättighet.91 1974 så uppnådde inte männen 1 % av  familjens totala tilldelning. 20 år senare, 
1994 så togs 11,4% ut av männen, mödrarna stod således för nästan 90 % av föräldraledigheten. 92

Drygt ett år efter att föräldraförsäkringsreformen trädde i kraft lade en statlig utredning fram ett 
förslag till kvotering av ersättningsdagarna. Detta dröjde 20 år innan detta förslag fick politiskt 
gehör.93

Trots att män har rätt att ta ut föräldraledighet, så kallad pappaledighet, är det fortfarande kvinnorna 
som tar ut de mesta av föräldraledigheten. Delvis för att kvinnorna fortfarande har huvudansvaret 
för barn och hem.94 TCO gör årligen en samling av andelen uttagna föräldradagar som pappor tagit 
ut och andelen män av de som är föräldralediga. Detta kallas pappaindex och redovisas årligen för 

86 Klinth, Roger. Göra pappa med barn. Den Svenska pappapolitiken 1960-1995. 2002 s.13-14
87 Kvinnans jämlikhet 1964, s.5
88 Scott, Hilda. Sweden´s ”Right to be Human” Sex-Role Equality: The Goal and the Reality.  Allison & Busby Ltd, 

London 1982, s.3
89 Palme, Olof. ”The Emancipation of Man” Journal of Social Issues, nr 2 1972
90 Abukhanfusa, Kerstin. Piskan och moroten: Om könens tilldelning av skyldigheter och rättigheter i det svenska 

socialförsäkringssystemet 1913-1980 (Diss) Stockholm: Carlsson. 1987. s.170-178
91 SOU 1975:62, s.40 De 568 fäderna använde i genomsnitt 27 dagar.
92 På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet. 2000 Stockholm: SCB s.38
93 Fürst, Gunilla. Jämställda på svenska. Svenska institutet/ Sweden books. Stockholm. 1999. s.41
94 Gabinus Göransson, Håkan. Flemström, Stefan. Slorach, Martina. Diskrimineringslagen uppl 1:2 Stockholm 

Norstedts Juridik AB 2009 s.90
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samtliga kommuner.95

TCO´s pappaindex visar att papporna ökar sitt uttag av föräldraledighet för tolfte året i rad. År 2010 
stod papporna för 23,1 % av alla uttagna föräldradagar.  Tidsmässigt är vi således långt från ett 
samhälle där papporna tar ut hälften av alla föräldraledighet.96 

För att bryta denna trend bör arbetsgivare uppmuntra både kvinnliga och manliga arbetstagare att 
förena föräldraskapet med förvärvsarbete, särskilt gällande männens rätt att ta ut föräldraledighet 
för motverka den negativa attityden som finns i samhället mot sådan ledighet. Föräldraledighet för 
bägge könen bör ses som en merit vid nyanställningar och befordringar, en sådan policy skulle vara 
lämplig att fastställa i en jämställdhetsplan. I FLL 3 kap 5§ fastställs att arbetsgivare ska underlätta 
för föräldrar oavsett kön att förena förvärvsarbete och föräldraskap. En policy bör finnas så kvinnor 
inte släpar efter i lön och kompetensutveckling.97

7.1 Föräldraförsäkringen en väg till jämställdhet
Ett familj- och jämställdhetsmål är att båda föräldrarna skall kunna förena ett aktivt föräldraskap 
med förvärvsarbete. Att dela ansvaret för barn mellan föräldrarna gagnar inte enbart jämställdheten 
utan leder också till att barnet får sitt behov av nära relation till båda föräldrarna tillfredsställt.98 
Att främja jämställdhet mellan kvinnor och män ingår som en viktig del i de nationella målen för 
familjepolitik. Detta har varit en av de grundläggande principerna när föräldraförsäkringssystemet 
utformats. Utgångspunkten för det svenska föräldraförsäkringssystemet är att barn har rätt till båda 
sina föräldrar och att både mödrar och fäder har både skyldigheter och rättigheter i förhållande till 
sina barn. Genom det ekonomiska stödet som föräldrapenningen innebär så är det möjligt för båda 
föräldrarna att förena förvärvsarbete med vården av barn. Detta har sannolikt varit ett av skälen till 
att Sverige år 1991 hade Västeuropas högsta födelsetal, 2,12 barn/kvinna och dessutom den högsta 
förvärvsfrekvensen för kvinnor.99 Att öka fädernas uttag av föräldrapenning skulle leda till att 
kvinnors möjlighet att nå jämlikhet med män på arbetsmarknaden skulle öka. Dessa är begränsade 
så länge huvudansvaret för barn och hem ligger på kvinnan. En jämnare fördelning av 
föräldraledigheten skulle leda till en jämnare fördelning av yrkesavbrotten mellan kvinnor och män, 
vilket skulle öka kvinnors möjlighet till karriär och vidareutveckling i arbetslivet. Att bättre ta 
tillvara kvinnors kompetens i arbetslivet och på andra områden, då det finns en stor tillväxtpotential 
där. Det innebär en kvalitetshöjning och samhällsekonomisk vinst att bättre ta tillvara kvinnors 
resurser.100

Försäkringens konstruktion regerar inte föräldrarnas inbördes ansvar och rättigheter, utan reglerna 
är väldigt flexibla. Detta ger en frihet för föräldrarna att själv dela upp sin föräldraledighet mellan 
sig. 1992 tog kvinnorna ut drygt 90 % av föräldraledigheten. Detta visar att föräldraförsäkringens 
intentioner, att män skulle få möjlighet att vara hemma med sina barn samtidigt som kvinnor skulle 
kunna förvärvsarbeta inte var uppfyllda. Trots ändringarna av de formella möjligheterna att dela 
föräldraledigheten så förändrades inte det traditionella uttagsmönstret.101 Psykologen Lars Jalmert 

95  http://www.tco.se/Templates/Page2____12236.aspx [Hämtad 2013-01-01].
96  TCO pappaindex http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs

%20webbplats/Publikationer/rapporter/Pappaindex/2010/Pappaindex%202010.pdf [Hämtad 2013-01-01].
97  Gabinus Göransson Diskrimineringslagen. 2009 s.90
98  Proposition 1996/97:41 s.48
99  Proposition 1993/94:147 s.63
100 Prop. A.a. s.67
101 Prop. A.a. s.64
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har visat att den svenska mannen i princip är för jämställdhet även om denne inte själv lever upp till 
detta.102  

7.2 Tidsuppdelning mellan könen
Studier från SCB (Statistiska centralbyrån) visade 1990-1991 att kvinnor förvärvsarbetade i 
genomsnitt 27 timmar/vecka och ägnar drygt 33h/vecka åt hemarbete. Män förvärvsarbetar i 
genomsnitt 41h/vecka och ägnar 20h/vecka åt hemarbete. Hemarbetet delas generellt upp efter 
typiskt manliga och kvinnliga sysslor. Kvinnornas huvudansvar för hemmet leder till att deras fria 
tid i högre grad än mäns har karaktären av jourtid.103 Män med barn under 7 år förvärvsarbetar mest, 
medan kvinnor med barn i skolålder förvärvsarbetar mest. Minst skillnad mellan den tid som 
kvinnor och män lägger på förvärvs- och hemarbete visas i gruppen 24-44 år som saknar barn.104 
När paret väl skaffar barn, ökar tidsskillnaderna kraftigt. Många kvinnor börjar arbeta deltid efter att 
de fått barn och ökar sin andel av hemarbete medan männen ökar både hemarbete och 
förvärvsarbete. Konsekvensen av detta är att kvinnors ersättning i form av lön och pension inte är 
densamma som männens. Den ojämna fördelningen av hemarbete och förvärvsarbete leder även till 
en ojämn fördelning av makt, och ekonomiska resurser mellan män och kvinnor. Detta kan medföra 
att kvinnor genom sin ekonomiska nivå blir beroende av sina män.105 

7.3 Vilka män tar ut föräldraledighet
Gifta män tar ut mer föräldraledighet än ogifta. Desto högre utbildning fadern har desto fler dagar 
med föräldrapenning tar denne ut. Fäder inom kvinnodominerande yrken tar också ut fler 
föräldrapenningsdagar än andra män. Män inom mansdominerade yrken tar ut färre dagar än 
genomsnittet. Fäder inom den offentliga sektorn tar ut fler dagar än andra. Det genomsnittliga 
uttaget av föräldraledighet ökade med stigande ålder vilket kan ses som ett oväntat resultat.
Fäderna tog ut flest dagar under senare delen av barnets första levnadsår. Fäderna som tog ut dagar 
under de första fem månaderna och sedan fortsatt ta ut föräldrapenning var de som tog ut flest dagar 
sammanlagt. Den ideala mannen avseende föräldraledighetsuttag är en äldre gift man, med hög 
utbildning. Denne arbetar inom offentlig sektor inom ett kvinnodominerat yrkesområde.106 

7.4 Varför män tar ut så lite föräldraledighet
Skälen till att fäderna inte tar ut mer föräldraledighet är många. Både arbetsmässiga, psykologiska, 
ekonomiska och sociala skäl är viktiga faktorer. Arbetsgivaren förväntar sig att en manlig 
arbetstagare skall arbeta heltid. Chefernas attityder är ofta avgörande om de anställda vågar ta ut sin 
föräldraledighet och på så vis riskera sin karriär. En annan orsak kan också vara att mödrarna inte 
vill ge fadern sin del av föräldraledigheten. Enligt en rapport från Umeå som varit pilotkommun för 
jämställdhet så ansåg männen att det största hindret för deras föräldraledighet var att kvinnan ansåg 
det som en självklarhet att denne skulle vara hemma med barnet.

102 Jalmert, Lars. Den svenska mannen. Tiden i samarbete med Arbetsgruppen om mansrollen. Stockholm 1984
103 Proposition 1993/94:147 s.64
104 Proposition 1996/97:41 s.25-27
105 Proposition 1993/94:147 s.64
106 Proposition 1993/94:147 s.69
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Föräldraförsäkringen anses ha haft en viktig roll bakom de positiva förändringarna som skett 
gällande jämställdhet mellan kvinnor och män. Ytterligare insatser behövs för att driva och 
påskynda utvecklingen vidare och stimulera fäder till att ta ett ökat ansvar för barn och hem.107 

1994 så tog fäderna ut 11,4 % av det totala antalet föräldrapenningsdagar, men 1995 sjönk fädernas 
andel till 9,7 % En förklaring till detta anses enligt Riksförsäkringsverket vara möjligheten att ta ut 
föräldrapenning under semester i januari 1995 togs bort. Den stora ökningen som skedde under 
1994 anses kunna bero på att garantidagarna successivt togs bort i samband med att 
vårdnadsbidraget infördes den 1 juli.108

8 Föräldraledighetens jämställdhetsproblematik före 
jämställdhetsbonusen

Även före jämställdhetsbonusen infördes har problematiken med den skeva fördelningen av 
föräldraledighet mellan könen undersökts. Statens offentliga utredningar (SOU) 2003:36 var en 
långtidsutredning som bedrevs. I samband med utredningen bedrevs även ett antal specialstudier 
vilka publicerades som bilagor till utredningens huvudrapport. Utgångspunkten i bilagan var att 
föräldrars tidsmässiga fördelning av ansvaret för barn är avgörande för jämställdheten på 
arbetsmarknaden. Bilagan analyserade den dåvarande föräldraförsäkringen och hur den dåvarande 
utformningen påverkar fördelningen av föräldraledighet. Nedan följer en summering av 
utredningen.

8.1 Uttag av föräldraledighet
Fördelningen av föräldrapenningsuttaget varierar med socioekonomisk grupp. Som tidigare nämnts 
är familjer där föräldrarna har högskoleutbildning sannolikheten störst att pappan tar ut 
föräldraledighet. Allra lägst är pappans uttag där båda föräldrarna har utbildning på grundskolenivå. 
Föräldrarnas inkomster är en viktig faktor, andelen pappor som tar ledigt ökar upp till 
inkomstintervallet 200.000-300.000 kronor (årsinkomst). Inkomster som ligger därutöver (och 
därmed över taket i sjukpenningen), minskar andelen pappor som tar ledigt. Oavsett inkomstgrupp, 
ökar andelen pappor som tar ledigt i takt med mammans inkomst.109

8.2 Utebliven inkomstgrupp
Den som tar ut föräldraledighet får 80 % av sin bruttolön, detta kan tyckas vara en neutral 
fördelning. Den skeva lönefördelning som existerar mellan män och kvinnor gör dock att 
inkomstbortfallet för familjen under föräldraledigheten blir skevt fördelat. Av denna anledning går 
det inte att utesluta att fördelningen leder till att familjen (av ekonomiska skäl) väljer att låta 
modern stanna hemma.110 

8.3 Föräldrapenning och löneskillnader
Som tidigare påpekats visar statistiken att kvinnor tenderar att arbeta inom yrken som enkelt låter 
sig anpassas till att sköta familj och hem. Männen väljer istället i större utsträckning att arbeta inom 
yrken som ger dem goda karriärvägar. Utfallet är att familjen som helhet gör val så att deras 
gemensamma tillgångar maximeras. Kvinnor som indirekt förväntar sig en diskriminerande 

107 Prop. A.a. s.65
108 Proposition 1996/94 s.50
109 SOU 2003:36 En jämställd föräldraförsäkring. Stockholm:Kashefi s.21
110 A.a. s.26
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arbetsmarknad som är svår att kombinera med yrkeslivet gör istället val som minimerar ”straffet” 
som följer av långa frånvarotider, exempelvis vid föräldraledighet.111 

SOU-utredningen har valt att studera skillnader i lön och löneutveckling över tiden mellan män och 
kvinnor. Tidsperioden är 1992-2000 och utredningen har valt att fokusera på timlönen. Fördelen 
med att analysera just timlön istället för månadslön är att den sistnämnda i större utsträckning 
avspeglar individernas produktivitet. Månadslön är en kombination av timlön och arbetstid. 
Månadslön är svårare att utvärdera eftersom kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid. I 
början av arbetstagarnas karriärer är löneskillnaderna mellan könen låg. Över tid får dock männen 
bättre ekonomisk avkastning på sin arbetserfarenhet. Enligt utredningen framkommer det att 
kvinnor har i genomsnitt 15-18 % lägre lön än män. En del av denna skillnad kan förklaras av att 
män och kvinnor har olika individkarakteristiska (ålder, utbildning, erfarenhet.) Med dessa 
inräknade minskar skillnaden mellan könen till cirka 14 %. Män och kvinnor tenderar att arbeta 
inom olika yrken, som medför att det löneskillnaden blir cirka 11 %.112

Undersöks män och kvinnor som har samma befattning på samma arbetsplats så är skillnaden enbart 
1,4%. Detta indikerar att direkt lönediskriminering enbart utgör en liten del av förklaringen till de 
totala löneskillnaderna mellan de två könen. Yrkessegregeringen förklarar omkring 30% av 
löneskillnaderna. Skillnaderna är relativt små på låg och mellaninkomstnivåer, men det finns 
betydande löneskillnader inom de högre inkomstklasserna.113 

Statistiken visar att kvinnor väljer utbildningar och yrken som går att kombinera med hem och 
familj. Dessa yrken utmärks i teorin av att de inte ”straffar” långa perioder med frånvaro eller lös 
anknytning till arbetsmarknaden. Sådana yrken karaktäriseras av låg humankapital tillväxt med 
flacka inkomstprofiler. Erfarenhet av yrket förbättrar inte den anställdes produktivitet nämnvärt. 
Desto större humankapital tillväxten är, desto mer straffas arbetstagaren av frånvaroperioder. 
Individer som väljer arbeten med stor utbildningsinnehåll får en positivt lutande lönebana, de som 
väljer arbeten utan utbildningsinnehåll får en mer flack löneprofil.114

Att skaffa barn innebär att lönen i genomsnitt minskar med 2,5 % för kvinnor och ökar med 3 % 
för män. Familjeinkomsten förblir således närmast oförändrad. Att män får en ökad lön i samband 
med att de får barn implicerar att arbetstagaren gynnar män som blir förälder, möjligtvis i ett försök 
att förhindra dem från att ta ut föräldraledighet.115

8.4 Frånvarons betydelse
Den vanligaste orsaken till karriärbrott för kvinnor är barnafödande.116 Kvinnor förlorar cirka 0,3 % 
i sin löneutveckling som direkt effekt av deras föräldraledighet. För män är motsvarande siffra cirka 
6,9 %. Skulle förlust av arbetslivserfarenhet inkluderas så hade lönebortfallet ökat ytterligare. 
Undersöks det genomsnittliga antalet dagar som mamma och pappa tar ut i föräldraledighet så blir 
den genomsnittliga förlusten i löneutveckling för en familj cirka 1,5% per barn (-0,3 kvinna, -1,2 
man).117

Sammanfattningsvis visar detta att det finns tydliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Det går 

111 A.a. s.69
112 A.a. s.72-75
113 A.a. s.75
114 A.a. s.76
115 A.a. s.81
116 A.a. s.82
117 A.a. s.83
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dock inte att säkerställa att dessa skulle vara orsakade av direkt diskriminering. Men det finns stora 
och tydliga skillnader i de karriärval som män och kvinnor gör. Familjer som söker att maximera 
sina tillgångar gör med denna information känd, klokt i att inte bryta det könsmönster som 
förekommer på arbetsmarknaden. Om familjen bryter mot detta mönster medför det en sämre 
totalinkomst.118

9 Jämställdhetsbonus
För att stimulera jämställdheten mellan kvinnor och män är numera jämställdhetsbonusen en del av 
den Svenska föräldraförsäkringen. Bakgrunden till beslutet att införa jämställdhetsbonus var att 
uttaget av föräldraledighet var ojämnt fördelat mellan könen, det förra beslutet tog 80 % av 
föräldraledigheten ut av kvinnor medan männen bara stod för 20 %. Enligt jämställdhetsbilagans 
budgetproposition så uppgår de ekonomiska konsekvenserna av föräldraskapet på en tioårsperiod 
för kvinnan till cirka 304 000 kronor, medan det för mannen uppgår till 10 000 kronor.119  

Jämställdhetsbonusen är ett ekonomiskt instrument som signalerar att det är lönsamt att bete sig på 
ett jämställt sätt. Det blir således ekonomiskt fördelaktigt att dela på ansvaret över barn och hem på 
ett sådant sätt att pappan tar ut fler föräldradagar, vilket i ett senare led signalerar till arbetsgivare 
att papporna tjänar mer på att vara hemma med barnen.120

9.1 Regeringens proposition 2007/08:93 Förslag till införandet av en  
jämställdhetsbonus

Den 13 mars 2008 överlämnade regeringen proposition 2007/08:93 till riksdagen.
Regeringen ville reformera familjepolitiken inom området föräldraledighet genom att förbättra 
förutsättningarna för både män och kvinnor och göra det möjligt att ta ett jämlikt ansvar för 
föräldraskapet. Samtidigt skulle inte familjens självbestämmande fråntas. Den politik som 
regeringen förde hade som mål att minska skillnaderna mellan könen på arbetsmarknaden genom att 
förbättra kvinnors situation.121

9.2 Bakgrund
Kvinnor har ett lägre deltagande i arbetslivet under den tidsperiod de är småbarnsföräldrar, detta 
försämrar deras möjligheter till utveckling och karriärmöjligheter på arbetsmarknaden. Genom en 
ökad jämställdhet skulle även familjeförhållanden gynnas och även bidra till stabilare 
uppväxtförhållanden för barnen. Kvinnor har tagit ut majoriteten av föräldrapenningen sedan dess 
tillkomst 1974. Männen har visserligen ökat sin andel men andelen som tog ut 40/60 var dock 
endast 7 % år 2006.122

118 A.a. s.83-86
119 Motion 2007/08:Sf16 med anledning av prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus – familjepolitisk reform
120 TCO pappaindex http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs

%20webbplats/Publikationer/rapporter/Pappaindex/2010/Pappaindex%202010.pdf s 10 [Hämtad 2013-01-01].
121 Proposition 2007/08:93 s.12
122 Prop. A.a. s.12-13
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9.3 Diagram och tabeller

9.3.1 Diagram 1
Andel föräldrapenningdagar uttagna av män respektive kvinnor.

Genom införandet av de 60 reserverade dagarna (som inte kan överlåtas till den andre föräldern) har 
medfört att skillnaderna mellan könen minskat. Kvinnorna står dock fortfarande för betydligt högre 
uttag av föräldrapenningsdagarna.123  

9.3.2 Diagram 2
Andel män som tagit ut någon dag föräldrapenning (fp), mer än en månad respektive mer än 
2 månaders föräldrapenning när barnet har fyllt 4 år.

Att enbart undersöka uttagen som föräldrarna gjort procentuellt kan vara missvisande. Detta beror 
på att antalet dagar för vilka kan lämnas föräldrapenning har ökat från 120 dagar år 1974 till 480 år 

123 Prop. A.a. s.13
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2008. Om faktorn antalet dagar som kvinnor tar ut i föräldrapenning skall beaktas är skillnaderna 
mellan könen faktiskt större i dag gentemot år 1974. Tabellen nedanför visat att det är en stor andel 
kvinnor med barn som inte har något förvärvsarbete. Personer som har föräldraledigt samt har en 
anställning, eller är egenföretagare räknas som sysselsatt.124 

9.3.3 Tabell 1
Andelen sysselsatta i befolkningen, män respektive kvinnor fördelat på det yngsta barnets 
ålder. 

Yngsta barnets                      Män                           Kvinnor                                Totalt
ålder

0 år                             90,3 67,5 78,8
1-2 år 90,7 77,1 83,8
3-6 år 93,0 81,2 86,9
                                                                                                                                                                

Undersöks istället arbetstiden inom gruppen sysselsatta framgår det tydligt att kvinnorna arbetar i 
mindre utsträckning än när barnen är små.125 

9.3.4 Tabell 2
Medelarbetstid i befolkningen, män respektive kvinnor fördelat på det yngsta barnets ålder. 
                                                                                                                                                                

Yngsta barnets Män           Kvinnor Totalt
ålder

0 år 31,6 3,5 19,5
1-2 år 32,4 22,9 28,0
3-6 år 35,0 26,9 31,1
                                                                                                                                                                

De faktiska ojämlikheterna på arbetsmarknaden, och den snedfördelning av uttaget  av 
föräldraförsäkringen avspeglad på löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Även vid beaktande 
tas till ålder, utbildning, arbetstid och sektor så uppgår kvinnors lön endast till 92 % av männens 
lön.126 

9.4 Remissinstanserna
I samband med proposition 2007/08:93 tillkomst har ett flertal olika remissinstanser getts tillfälle att 
yttra sig om jämställdhetsbonusen. Dessa var i huvudsak positiva till införandet av en 
jämställdhetsbonus, några remissinstanser ansåg dock att den föreslagna konstruktionen var alltför 
komplicerad för de berörda. Försäkringskassan var positiv till jämställdhetsbonusen men menade 
att förslaget var för komplicerat och borde därför inte genomföras. Vidare ansågs inte bonusnivån 

124 Prop.  A.a. s.14
125 Prop. A.a. s.14
126 Prop. A.a. s.15
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vara nog hög för att på allvar fungera som ett incitament att fördela mer jämlikt på 
föräldrapenningen. Statskontoret ansåg att bonusens konstruktion gjorde den för komplicerad. 
Eftersom bonusen betalades ut i efterhand skulle den få svårt att nå ut till rätt målgrupp. 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) ansåg att förslaget brast i analys ur ett 
jämställdhetsperspektiv, detta gjorde det svårt att ta ställning till förslaget. JämO ansåg istället att en 
individualiserad föräldraförsäkring skulle vara det mest effektiva sättet att skapa en jämn 
föräldraledighet. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) ansåg att bonusen borde ha ett högre 
tak för att bli ett mer effektivare incitament. Sveriges akademikers centralorganisation menade att 
förslaget var för komplicerat och att det fanns utrymme för förenklingar. Landsorganisationen i  
Sverige (LO) ansåg att förslaget var intressant. De ställde sig positiva till ett försök att genom 
ekonomiska incitament, stimulera med jämställt uttag av föräldrapenning. Tillvägagångssättet för 
jämställdhetsbonusen ansågs vara komplicerat.127 

9.5 Lagrådets yttrande
Införandet av en eventuell jämställdhetsbonus skulle främja jämställdhet gällande föräldraledighet 
och deltagande i arbetslivet. Att främja dessa skilda ändamål ansågs inte enkelt enligt Lagrådet.
Den föreslagna lagstiftningen hade en mycket komplex utformning. Detta hade redan påtalats av 
flera av de remissinstanser som uttalat sig om de promemoria förslag som låg till grund för 
lagförslaget. Lagrådet bedömde att de föreslagna reglerna var så invecklade att flertalet av de 
berörda vårdnadshavarna, inte med hjälp av lagtexten skulle kunna finna vilka beslut eller åtgärder 
som de skulle ta för att kunna nyttja de förmåner som lagstiftningen erbjöd. I motsats till 
Försäkringskassan ville Lagrådet inte motsätta sig att lagförslaget genomfördes. Lagrådet förordade 
istället att lagen kraftigt skulle omarbetades för att öka begripligheten.128  

9.6 Skälen för regeringens förslag
Regeringen ansåg att män och kvinnor skall kunna kombinera familj- och arbetsliv. Det primära 
målet var att förbättra förutsättningarna för både män och kvinnor att ta ett aktivt och jämlikt ansvar 
för föräldraskapet, utan att ta ifrån familjerna sitt självbestämmande. Ett sekundärt syfte med 
bonusen var att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Genom att stärka incitamenten att återgå 
till arbete skulle osakliga löneskillnader motverkas. Med nuvarande uttagsmönster innebar detta 
följaktligen att bonusen främst gynnade kvinnor. Fler familjer skulle således ha ett ekonomiskt 
intresse i att kvinnan återgick till arbete medan mannen tog ut föräldrapenning. Huvudprincipen för 
förslaget om jämställdhetsbonus var att högsta bonus skulle erhållas när föräldrarna delade lika på 
föräldrapenningdagarna. Detta förutsatte dock att den andra föräldern arbetade när den andra tog ut 
föräldrapenning. Det faktum att det finns 60 reserverade dagar utgör ett starkt incitament för män att 
ta ut föräldrapenning. Statistiken visade att det var betydligt fler män som tog ut föräldrapenning för 
två månader eller mer (43 %) än som tog ut föräldrapenning för mer än tre månader (8 %). För att 
bonusen skall komma till rätta bör den därför inriktas på fall där båda föräldrarna tar ut mer än 60 
föräldrapenningdagar.129

Föräldrapenning på lägstanivån tas oftast ut i slutet av tidsperioden för föräldraledigheten. Om en 
förälder arbetar upp till sju åttondelar av normalarbetstiden kan denne samtidigt ta ut hel 
föräldrapenning under de dagar som ersätts enligt lägstanivån. Föräldrapenning på lägstanivån kan 
tas ut även under arbetsfria dagar, under helger, även om föräldern arbetar heltid under veckorna.
Skulle dessa lägstanivådagar ingå i beräkningen, skulle dessa dagar således ge upphov till 

127 Prop. A.a. s.16
128 Prop. A.a. s.61
129 Prop. A.a. s.17-18

27



jämställdhetsbonus. Detta ansågs inte vara förenligt med bonusens syfte som var att bidra med ett 
jämlikt ansvar för föräldraskapet. Av dessa anledningar skulle inte de reserverade 60 dagarna eller 
de 90 lägstanivådagarna ingå i underlaget för beräkningen av jämställdhetsbonusen. Bonusen 
motsvarande maximalt 3000 kronor per månad, innebär att majoriteten av familjer gynnas 
ekonomiskt av att fördela på föräldrapenningen. Genom denna utformning skulle inte 
jämställdhetsbonusen utgöra någon skattepliktig inkomst. Förutsättningarna var att respektive 
förälder hade en inkomst som var lägre än 33 000 kronor per månad (lägre än dåvarande 
inkomsttaket för beräkning av föräldrapenning), och inkomstskillnaden mellan föräldrarna uppgick 
till högst 15 000 kronor per månad efter skatt. Då skulle familjen gynnas ekonomiskt på att den 
förälder med högst inkomst tog ut föräldrapenning. Detta med förutsättning att den andre föräldern 
arbetade under samma tidsperiod.

Exemplet nedan visar en familj där mannen har en bruttoinkomst på 25 000 kronor per månad och 
kvinnan en inkomst på 15 000 kronor per månad. När mannen är hemma med föräldrapenning, 
samtidigt som mamman arbetar så får familjen 1600 kronor mer (netto) per månad. Denne erhåller 
då jämställdhetsbonus, kvinnan får 5100 kronor mer per månad  medan mannen får 3500 kronor 
mindre per månad.130

                                                                                                                                                             

                                    Lön                         Föräldrapenning (fp)
Kvinna 15 000 12 000
Man 25 000 20 000
                                                                                                                                                              

Kvinna Man Skillnad, Skillnad, Inkl.
(fp) (fp) inkomst netto bonus

Kvinna 12 000 15 000 +3000 +2100 +5100
Man 25 000 20 000 -5000 -3500  -3500
Familjeinkomst 37 000 35 000 -2000 -1400 +1600
                                                                                                                                                                

Regeringen hade valt att använda föräldrars arbetsinkomst som mått på arbetad tid, eftersom 
uppgifter om faktisk arbetad tid inte finns registrerade. Hade regeringen valt att godta en låg 
inkomstnivå i detta sammanhang så skulle föräldrar som arbetade i mycket begränsad omfattning 
kunnat erhålla jämställdhetsbonus. Detta var inte i linje med jämställdhetsbonusens ursprungliga 
syften. Jämställdhetsbonusen hade dubbla syften; främja jämställdhet såväl föräldraledighet som 
deltagande i arbetslivet. För att detta skulle uppnå sin avsedda effekt var det viktigt att föräldrarnas 
deltagande i arbetslivet kunde beaktas på månadsbasis. Dessutom skulle bonusen tillföras årsvis 
alltefter föräldraledigheten togs ut. Bonusen skulle kopplas till uttaget av föräldrapenning, denna 
bygger på ett komplext regelverk. Sammantaget ansåg regeringen att introduktionen av 
jämställdhetsbonusen skulle göra systemet mer komplext. Detta kunde inte förbises genom att 
införa schablonregler eftersom regeringen befarade att dessa inte skulle ge en godtagbar och rättvis 
träffsäkerhet på de förhållanden som bonusen faktiskt avsåg.131 

9.7 Berörda av jämställdhetsbonus
Regeringen föreslog att jämställdhetsbonus skulle lämnas ut till föräldrar som hade gemensam 

130 Prop. A.a. s.18
131 Prop. A.a. s.21
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vårdnad om ett barn. Med föräldrar likställdes rättslig vårdnadshavare som inte är förälder och som 
har vård om barnet. Även person som med socialnämndens medgivande tagit emot ett barn i syfte 
att adoptera barnet omfattades.132 

Remissinstanserna: Försäkringskassan ansåg att utformningen av bonusen inte borde vara upplagd 
så den diskriminerade de familjer som valt att inte ha gemensam vårdnad. Förslaget borde enligt 
dessa förtydligas när i tid vårdnaden skulle vara gemensam för att rätt till bonus skulle föreligga.
Sveriges Kommuner och Landsting ansåg att regeringens bedömning om vilka som skulle omfattas 
av jämställdhetsbonusen var rimlig. Tjänstemännens centralorganisation ansåg att ensamma 
vårdnadshavare borde omfattas av jämställdhetsbonusen, samt att i de fall där vårdnadshavarna inte 
levde tillsammans skulle bonusen ges till båda vårdnadshavarna. Landsorganisationen i Sverige  
ansåg att effekten av jämställdhetsbonusen skulle bli orättvis om sammanboende föräldrar gynnades 
ekonomiskt jämfört med ensamlevande. Ensamlevande föräldrar är de som har det tyngst 
ekonomiskt.133 

9.8 Handläggning
Regeringens förslag var att jämställdhetsbonusen skulle handläggas av Försäkringskassan, utom 
tillgodoförandet. Föräldrarna var tvungna att ansöka om jämställdhetsbonus till Försäkringskassan 
senast den 1 mars året efter det år som ansökan avsåg.

Ovanstående förslag mottogs olika av remissinstanserna. Kammarrätten i Jönköping ansåg att 
administrationen skulle bli hög med hänsyn till de ekonomiska effekter förslaget skulle medföra de 
som berättigades till jämställdhetsbonus. Försäkringskassan ansåg att tiden att meddela föräldrar 
som kunde vara berättigade till jämställdhetsbonus skulle vara väldigt kort. Vidare ansågs 
administrationskostnaderna som oroväckande höga. Statskontoret  ansåg att för att 
jämställdhetsbonusen på allvar skall kunna påverka föräldrars uttag av föräldrapenning så måste den 
vara tydlig och även enkel. Den av regeringen föreslagna utformningen var inte okomplicerad, 
dessutom skulle jämställdhetsbonusen betalas ut i efterhand (om inte jämkning hade beviljats).
Tjänstemännens centralorganisation ansåg att föräldern inte skulle behöva ansöka om 
jämställdhetsbonus. Istället borde detta vara Försäkringskassans uppgift att meddela den enskilde 
när denne var berättigad till bonusen.134 

Regeringen ansåg att jämställdhetsbonusen skulle tillgodoföras föräldern genom kreditering på ett 
skattekonto. Bonusen som beslutas vid årlig beräkning skulle sedan avräknas mot den slutliga 
skatten.135 

Remissinstanserna: Skatteverket ansåg inte att bonusen skulle betalas ut genom kreditering via 
Skatteverket i samband med uttaget av den bonusberättigade förälderns besked om slutlig skatt. 
Istället ansåg Skatteverket att bonusen skulle betalas ut tidsmässigt nära uttaget av föräldrapenning.
Regeringens förslag innebar att föräldrar skulle kunna få vänta i nästan två år på bonusen från det år 
det tjänades in. Skatteverket ansåg att Försäkringskassan skulle betala ut bonusen eftersom de hade 
ett befintligt system för utbetalningar. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ansåg att det var 
komplicerat att lösa hur utbetalningen av bonusen skulle ske. SKL ansåg att det fanns en risk att 
bonusen inte skulle skulle kunna nyttjas optimalt och därmed skulle förslaget inte uppnå de avsedda 
effekterna. När föräldrar skall beräkna uttaget av föräldradagar kan det vara svårt för dessa att 

132 Prop. A.a. s.22
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134 Prop. A.a. s.23
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beräkna effekten i den privata ekonomin. SKL ansåg att det av dessa anledningar var nödvändigt att 
utvärdera jämställdhetsbonusens effekter på fördelningen av föräldraledigheten samt kvinnors 
deltagande i arbetslivet. Statskontoret ansåg att för att jämställdhetsbonusen skall kunna påverka 
föräldrarnas beslut om uttag av föräldrapenning så skulle det krävas att utformningen var enkel och 
tydlig.136 

9.8.1  Konsekvenser
Regeringens bedömning var att de föreslagna reglerna skulle leda till minskade inkomster till 
statsbudgeten. Beräkningarna baserades på ett antagande att männen skulle ta ut cirka 25 % mer i 
förhållande till det dåvarande uttagsmönstret. Före förslaget hade männens uttag trendmässigt ökat 
ca 1-2 % årligen. Nedan visas en tabell som redovisar de ekonomiska konsekvenserna för förslaget. 
År 2008 beräknades inte bonusen få någon större effekt eftersom förslaget endast berörde föräldrar 
med barn födda från och med 1 juli 2008.

Tabell 1. Minskade inkomster 2008-2011 (mnkr.)137 
                                                                                                                                                                
                                                         2008 2009 2010 2011
Minskade inkomster 0,1 100 150 200
Antal föräldrar 150 20 000 40 000 60 000
                                                                                                                                                                

9.8.2  Jämställdhetskonsekvenser
Föräldrapenning togs till största delen ut av kvinnor. Detta läge har inte förändrats. Även om 
männens uttag har ökat så uppgick det 2008 endast till drygt 20 % av uttagna dagar med 
föräldrapenning. Kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande under åren då de har små barn försämrar 
deras möjligheter till utveckling på arbetsmarknaden, vilket medför osakliga löneskillnader.
Familjer som har en jämn fördelning av föräldrapenningen får en jämställdhetsbonus för fler dagar 
än de som har en ojämn fördelning av föräldrapenningen. Om föräldrarna skulle dela lika på 
föräldrapenningen och kravet på arbetsinkomst var uppfyllt kan föräldrarna erhålla en bonus på 
13 500 kronor per barn. Regeringen menade vidare att det skulle bli svårt att beräkna hur står 
påverkan förslaget skulle få, då liknande ekonomiska drivkrafter inte hade prövats. Forskningen 
inom området var även begränsat. Förslaget skulle med all sannolikhet medföra en positiv inverkan 
på jämställdheten eftersom det skulle bli mer ekonomiskt lönsamt att dela på föräldrapenningen 
gentemot före bonusens tillkomst.

9.8.3  Barnkonsekvenser
Föräldrar har ett gemensamt ansvar för sitt barn, dess uppfostran och utveckling. Därför borde 
familjepolitiken underlätta för föräldrar att kombinera sitt yrkesliv med familjeliv. Genom att 
förbättra villkoren för bägge föräldrarna att delta i arbetslivet och ta hand om barnen när de är små.
Genom barnkonventionen följer att staten ska respektera det ansvar och de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer föräldrar. Staten ska göra sitt bästa för att säkra att båda föräldrarna 
har ansvar för barnets utveckling och uppfostran. Det är av stor betydelse för barnet att samhället 
stöttar föräldrarna i sin roll. Barnet har rätt till båda föräldrarna, detta ligger till grund för hur 
samhället väljer att stimulera föräldrarna att i början av barnets liv ta hand om barnet. Det är viktigt 
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för barnet att föräldrarna erbjuds reella möjligheter att vara föräldralediga. Jämställdhetsbonusen 
skulle grundas på fördelningen av föräldrarnas uttag av föräldrapenning. Denna kan ses som en 
indikator på hur omsorgsansvaret för barnet fördelas.138 Det är inte enbart kvinnor och män som har 
att vinna på att föräldraledighet och ansvar för barnen fördelas jämlikt, utan ett jämlikt föräldraskap 
är av största vikt även för barnen. 139

9.8.4  Konsekvenser för arbetsutbud och sysselsättning
I kontrast till vårdnadsbidragets positiva effekter mellan föräldrar och barn så kommer 
arbetsutbudet och sysselsättningen att påverkas negativt. Hur stor denna nedgång skulle bli kunde 
inte beräknas. Konjunkturinstitutet kunde inte göra en kvantitativ bedömning på grund av 
osäkerheten gällande reformens dåvarande omfattning. Regeringen menade dock att de åtgärder 
(jämställdhetsbonusen är en av dessa) som tagits för att stimulera arbetsutbudet och höja 
sysselsättningen, mer än väl skulle vägas upp av de negativa effekterna av vårdnadsbidraget. Norge 
hade tidigare infört en likande reform som också bidrog till betydande negativa effekter. Av dessa 
anledningar ansåg regeringen att det var viktigt att jämställdhetsbonusen utvärderades grundligt 
under de kommande åren efter implementeringen. Detta för att undersöka till vilken grad den 
uppfyllde sitt mål.140 

9.9 Lag 2008:313 om jämställdhetsbonus
Resultatet av proposition 2007/08:93 blev Lag 2008:313 om jämställdhetsbonus.
Jämställdhetsbonusen var uppbyggd så att den förälder som oftast tar ut de flesta föräldradagarna 
fick en ekonomisk belöning för de dagar som den andre föräldern tog ut föräldraledighet och den 
förälder som tagit ut flest föräldradagar arbetade. Hade föräldrarna tagit ut föräldraledighet under 
lika många dagar så lämnades jämställdhetsbonus till den förälder som var yngst.141 Motivet var att 
stimulera männen att ta ut mer av föräldraledigheten, eftersom de oftast tar ut minst dagar. Desto 
mer jämställd fördelning av föräldraledighet desto mer bonus fick individen.

Kravet för jämställdhetsbonus var att barnet var fött efter 1 juli 2008 och att föräldrarna hade 
gemensam vårdnad, det fanns inget krav gällande civilstatus, eller bo tillsammans. Vid denna 
tidpunkt var jämställdhetsbonusen tvungen att ansökas om senast den 1 mars året efter att den 
intjänats och betalades ut till skattekontot som en skattereduktion till den förälder som varit ledig 
längst. Jämställdhetsbonusen som regeringen infört var ett försök att få det mer lönsamt att dela på 
föräldraledigheten. Bonusens konstruktion, gjorde att den sökande i efterhand var tvungen att 
ansöka om skatteavdrag, vilket var relativt komplicerat och effekten riskerade därmed att utebli.142 

I rättsfallet KamR 4363-11 Jämställdhetsbonusen så tydliggörs problemet med kravet på gemensam 
vårdnad om barnet för att få ta del av jämställdhetsbonus. Rättsfallet rör en pappa som menar att 
han skall ha rätt till jämställdhetsbonus för de dagar under 2009 som han och barnets mamma inte 
haft gemensam vårdnad om barnet. Dagar då de inte haft detta kan inte räknas som bonusgrundande 
dagar vilket gör att paret inte kan få ut maximal bonus. Som stöd för sin sak anförde mannen att 
hans fru har gemensam vårdnad om deras son. Men när sonen föddes var de inte gifta utan enbart 
sambos vilket ledde till att mamman fick ensam vårdad om sonen. En kort tidsperiod efter sonens 
födelse lämnades handlingarna avseende sonens födsel in till socialkontoret. Beskedet om 

138 Prop. A.a. s.32-33
139 Författarnas egna reflektion
140 Proposition 2007:08:93 s.34-35
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gemensam vårdnad fick mannen sedan av Skatteverket 11 februari 2009. Hustrun var föräldraledig 
fram till 5 juli 2009 och efter det hade pappan varit föräldraledig från 6 juli 2009 till 16 januari 
2010.143

Enligt lag (2008:313) om jämställdhetsbonus så är jämställdhetsbonusen begränsad till de föräldrar 
som har gemensam vårdnad. Men i 3§ 1 stycket framgår det inte att de dagar som det inte förelegat 
gemensam vårdnad inte ska ligga till grund för beräkning av bonusen.

Försäkringskassan vidhåller beslutet att inte beräkna dessa dagar som bonusgrundande och 
använder proposition 2007/08:93 som stöd för sin sak.144 I denna proposition så framförde 
Försäkringskassan att lagens utformning skulle utformas så att den inte diskriminerade föräldrar 
som inte har gemensam vårdnad. Något som lagstiftningen inte tog hänsyn till vilket ledde till 
ovanstående problematik. Det framkommer inte uttryckligen i Lag om Jämställdhetsbonus 3§ att 
gemensam vårdnad sedan födseln är ett krav för att vara berättigad till jämställdhetsbonus. I 
förarbetena framgår dock att endast de dagar då föräldrarna har gemensam vårdnad som kan utgöra 
underlag för jämställdhetsbonusens beräkning.145 En sådan tillämpning av lagrummet anses också 
bäst överensstämma med lagstiftningens syfte att främja jämställdheten. Förvaltningsrätten kom 
fram till slutsatsen att med ovanstående bakgrund så hade Försäkringskassan fog för sitt beslut och 
överklagandet avslogs.

Fadern överklagade domen som togs upp i kammarrätten. Kammarrätten hade invändningar mot 
förvaltningsrättens resonemang angående lagstiftningens tolkning enligt förarbetena skulle uppnå 
lagstiftningens syfte att uppnå jämställdhet. Kammarrätten ansåg att det inte fanns något stöd till en 
sådan slutsats och att en sådan rättstillämpning istället skulle motverka syftet att uppmuntra 
föräldrarna att dela på ansvaret om barnet så lika som möjligt. Att utesluta dagarna före beslutet om 
gemensam vårdnad förtar det incitament som genom den aktuella lagstiftningen skapats. Det är 
ostridigt att lagen inte uttryckligen begränsar beräkningen av jämställdhetsbonusen som 
Försäkringskassan gör gällande. Det framgår dock i förarbetena att endast de dagar med 
föräldrapenning då föräldrarna haft gemensam vårdnad av barnet utgör underlag för 
jämställdhetsbonusens beräkning. Detta leder till att Försäkringskassan enligt kammarrätten haft fog 
för sitt beslut att neka pappan jämställdhetsbonus för de dagar som paret inte haft gemensam 
vårdnad.146 

9.10  Resultat av kritiken mot jämställdhetsbonusen
Kritiken mot jämställdhetsbonusens konstruktion har gett resultat. Många av de synpunkter som 
remissinstanserna haft under propositionen till jämställdhetsbonusen har iakttagits. Den 1 Januari 
2012 implementerades en ändring av lag 2008:313 om jämställdhetsbonus. Ändringen innebär att 
jämställdhetsbonusen numera betalas ut månadsvis utan ansökan.147 Bonusen betalas ut till vardera 
av barnets föräldrar med ett belopp om 50 kr per bonusdag.148 Syftet med jämställdhetsbonusen när 
den kom 2008 var att ge föräldrar bättre ekonomiska möjligheter och samtidigt stimulera det 
önskvärda beteendet att fördela föräldraledigheten mer jämlikt. Detta skulle kunna medföra en ökad 
jämställdhet på arbetsmarknaden och förbättra förutsättningarna för detta. Att jämställdhetsbonusen 
tidigare utbetalades som ett skatteavdrag till den förälder som tagit ut mest av 
föräldraledighetsdagarna har mött mycket kritik. Det ansågs vara ett allt för komplicerat system och 

143 KamR 4363-11
144 KamR 4363-11
145 Proposition 2007/08:93 s.22
146 KamR 4363-11
147 Lag 2008:313 om jämställdhetsbonus §2
148 Lag 2008:313 om jämställdhetsbonus §5
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det faktum att föräldern får bonusen långt efter den tid som ger rätt till bonus uppfattades 
negativt.149 

Enligt en rapport från Försäkringskassan så är jämställdhetsbonusen inte särskilt känd bland 
föräldrar. Detta kan bero på att det ännu inte fötts så många barn där föräldrarna omfattas av 
bonusen. Bonusen ansågs också vara svåröverskådlig och att det var svårt att beräkna vilken effekt 
bonusen skulle medföra till familjens ekonomi. Detta medförde att det var svårt att se sambandet 
med utbetalningen av bonusen och ett jämställt uttagande av föräldraledighet.150 En annan fråga som 
kritiserades redan innan Lag 2008:313 tillkom var kravet på gemensam vårdnad för att få ut 
jämställdhetsbonus. Detta kritiserades av Försäkringskassan redan i proposition 2007/08:93. Även i 
Proposition 2010/11:146 ansåg Försäkringskassan att kravet på gemensam vårdnad inte bör vara 
något krav.151 Regeringen ansåg dock att det var mest naturligt att fortsätta rikta ett incitament mot 
föräldrar med gemensam vårdnad då dessa har ett gemensamt ansvar för barnet.152 En förälders 
första 60 dagar med föräldrapenning skall kunna avräknas före föräldrarna har gemensam vårdnad 
då dessa ändå inte ingår i beräkningen av jämställdhetsbonusen.153 Liksom tidigare så måste alltså 
kravet om gemensam vårdnad vara uppfyllt under de de dagar som utgör underlaget för 
jämställdhetsbonusen. Däremot behöver detta krav inte vara uppfyllt under de dagar som inte utgör 
bonusdagar enligt Lag 2008:313 om jämställdhetsbonus 7 § 2 st, då dessa inte utgör underlag för att 
beräkna jämställdhetsbonus. 

9.11  Vad förenklingen innebär
Förslaget av ändring som regeringen introducerade var en förenkling av jämställdhetsbonusen där 
krediteringen av skattekontot upphävs. Bonusen utbetalas istället i nära samband med uttaget av 
föräldrapenning. Kravet på arbetsinkomst tas bort och bonusen skulle vara 50 kr per förälder och 
uttagen bonusdag. Detta har således medfört att krånglig administration för både föräldrar och 
myndigheter numera elimineras. Genom förslaget skulle endast Försäkringskassan hantera 
förmånen, vilket skulle leda till att hanteringen av ärendet påskyndas betydligt. Som förälder 
behöver denne inte längre ansöka om jämställdhetsbonus, vilket leder även till att föräldrar som är 
omedvetna om bonusen, får ta del av den om de beter sig jämställt rörande uttaget av 
föräldraledighet. Genom den föreslagna förenklingen så stärks det gemensamma föräldraskapet.154

9.12  Varför jämställdhetsbonusen behövs
Jämställdhetsbonusen behövs även i framtiden då det fortfarande råder stora löneskillnader som 
innebär att det för många familjer blir för kostsamt genom inkomstbortfall att dela 
föräldraledigheten jämlikt. Bonusen kommer att fortsätta grunda sig på uttaget av föräldrapenning 
då detta dels påverkar förutsättningarna för en jämställd karriär, men också då detta kan ses som en 
indikator på hur föräldraskapets ansvar fördelas. Liksom i den tidigare propositionen 2007/08:93 s 
22 så kommer jämställdhetsbonusen endast omfatta föräldrar som har gemensam vårdnad av barnet. 
De har ett gemensamt ansvar över barnet och det är mest naturligt att inrikta ett incitament på dem. 
Förändringen av hur bonusen betalas ut och att den numera utbetalas till båda föräldrarna ger en 
tydligare signal om jämställdhet även för separerade föräldrar.155  

149 Proposition 2010/11:146 s.18
150 Prop. A.a. s.19-20
151 Prop. A.a. s.19
152 Prop. A.a. s.20
153 Prop. A.a. s.21
154 Prop. A.a. s.28-29
155 Prop. A.a. s.19-20
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Jämställdhetsbonusen betalas ut till bägge föräldrarna med 50 kronor vardera, när den förälder som 
tagit ut lägst antal dagar av föräldraledigheten sedan barnets födelse tar ut föräldrapenning. Bonusen 
beräknas så att antal bonusdagar multipliceras med bonusbeloppet (50 kronor) och summeras per 
månad. Vid flerbarnsfödsel så räknas bonusen gemensamt för barnen och endast en 
jämställdhetsbonus per förälder betalas ut vid föräldrapenningsuttag för dessa barn. 
Även delar av dagar beräknas inom jämställdhetsbonusen. Partiella dagar räknas om till hela dagar 
vilket innebär att om man tagit ut två halvdagar med föräldrapenning så räknas de samman till en 
heldag med föräldrapenning.

9.13  Syftet med förenklingen
Syftet med att förenkla jämställdhetsbonusen är dels att föräldrar ska fördela föräldrapenninguttaget 
mer jämlikt mellan sig men också att underlätta kvinnors återgång i arbete.156 Majoriteten av de 
kvinnor som får föräldrapenning har ett förvärvsarbete och genom jämställdhetsbonusens 
konstruktion så ökar incitamentet att återgå i arbete för kvinnan genom att ett jämställt uttag av 
föräldraledighet blir ekonomiskt gynnsamt. Ett annat incitament för ett mer jämställt uttagande av 
föräldrapenning är de 60 dagar som är reserverade och inte kan överlåtas till den andre föräldern. 
Med detta som bakgrund föreslår regeringen att de första 60 dagarna med sjukpenning eller 
grundnivå som förälder ensamt tagit ut, de 90 dagarna med lägsta nivå eller de dagar som föräldrar 
valt att ta ut samtidigt skall räknas som bonusdagar för jämställdhetsbonusen. På grund av 
ovanstående uppgår beloppet som föräldrarna kan få i jämställdhetsbonus för ett barn till 13 500 
kronor. Om föräldrarna väljer att utnyttja möjligheten till samtidigt uttag av föräldrapenning på 
sjukpenning- eller grundnivå medför detta att bonusdagarna reduceras med 30 dagar, vilket medför 
att den maximala jämställdhetsbonusen minskar med 3000 kronor.

9.14  Regler gällande jämställdhetsbonusen
Jämställdhetsbonusen är inte skattepliktig, trots att Skatteverket anser att den borde vara det, liksom 
föräldrapenningen. Jämställdhetsbonusen utgör dock inte en socialförsäkringsförmån utan är en 
särskild stimulansåtgärd till att öka jämställdheten mellan föräldrar. De förändringar som gjorts med 
jämställdhetsbonusen innebär inte att den bör göras skattepliktig.157

Bestämmelserna om återkrav av jämställdhetsbonus bör kompletteras så att återkrav kan beslutas 
om bonus betalats ut felaktigt eller med för högt belopp. Då Försäkringskassan utan ansökan betalar 
ut jämställdhetsbonus utefter föräldrarnas uttag av föräldrapenning och inte arbetsinkomster ligger 
till grund för bonusen. Föräldrarna lämnar inte längre in några uppgifter angående 
jämställdhetsbonus, därför bör bestämmelser om att oriktig uppgift och underlåtenhet att fullgöra 
uppgiftsskyldighet inte längre utgöra grund till återkrav, då någon sådan skyldighet inte längre 
finns.

Som grund för jämställdhetsbonusen är uttaget av föräldrapenning. Om förutsättningarna för rätten 
till jämställdhetsbonusen, att den förälder som tagit ut minst föräldrapenning tar ut föräldrapenning, 
är uppfyllda så skall utbetalning med 50 kronor till vardera förälder ske. Då det är detta som avgör 
utbetalningen av jämställdhetsbonusen så är det mest ändamålsenligt att förlägga handläggningen 
och utbetalningen av denna till Försäkringskassan. Detta då Försäkringskassan redan har de 
uppgifter som avgör om rätt till jämställdhetsbonus föreligger, eftersom Försäkringskassan är den 

156 Prop. A.a. s.20-21
157 Prop. A.a. s.21
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myndighet som sköter utbetalningen av föräldrapenning.158

Jämställdhetsbonus betalas ut först när en nettodag uppnåtts under en hel månad. En dag med halv 
föräldrapenning medför således inte att jämställdhetsbonus betalas ut. Har föräldern två halvdagar 
resulterar detta i att en nettodag betalas ut. Som tidigare nämnts är ett av syftena med den 
förenklade föräldrapenningen är att föräldrarna skall kunna se sambandet mellan utbetalningen av 
jämställdhetsbonus och en jämställd föräldraledighet. För att uppnå det syftet är det viktigt att 
bonusen betalas ut i så nära anslutning till utbetalningen av de föräldrapenningsdagar som ger rätt 
till bonusen. Vilket uppnås om bonusen betalas ut månadsvis159 istället för som tidigare genom 
skattereduktion för den förälder som nyttjat mest föräldrapenning och betalas ut året efter.

Gällande jämställdhetsbonus får år 2011 och tidigare år så kommer denna omfattas av tidigare 
bestämmelser och utbetalas som skattereduktion under 2012, efter att Skatteverket fått uppgifter 
från Försäkringskassan. Vid beräkning av jämställdhetsbonus för 2012 ska de bonusdagar 
uppkomna före januari 2012 avräknas oberoende om rätt till jämställdhetsbonus förelegat.

Enligt de nya bestämmelserna så betalas jämställdhetsbonusen ut månadsvis. Den kan dock inte 
betalas ut förrän det klarlagts att förutsättningarna är uppfyllda. För att underlätta övergången till de 
nya bestämmelserna så bör det införas en övergångsbestämmelse som innebär att bonusen enligt de 
nya bestämmelserna betalas ut första gången mars 2012.160 

Genom ett antagande att fler män kommer använda föräldrapenningen beräknas att statens utgifter 
med Föräldraförsäkringen kommer öka med 60 miljoner kronor per år. Ändringen kommer också att 
medföra ökade kostnader för Försäkringskassan, beräknade till 2 miljoner för utveckling av IT, 
däremot anses det inte medföra några ökade handläggningskostnader.

Regeringen anser inte att lagändringen står i strid med gällande EU-rätt då jämställdhetsbonusen 
utgör en stimulansåtgärd och därför inte kan anses vara en socialförsäkringsförmån eller annan 
social förmån enligt unionsrätten. Syftet med förenklingen är i likhet med den ursprungliga 
bonusen, att öka familjens ekonomiska möjligheter till en mer jämlik fördelning av 
föräldraledigheten. Detta förbättrar förutsättningarna till en stärkt relation mellan barnet och bägge 
föräldrarna och dessutom jämställdhet. Bonusens syfte är inte något försörjningsstöd eller avsedd 
för att täcka några särskilda kostnader.161 Syftet är inte heller att ge föräldrarna möjlighet att vara 
hemma med ett barn utan endast ses som ett ekonomiskt incitament för att få föräldrarna att fördela 
föräldraledigheten så jämställt som möjligt.162

10 Diskriminering
Förbud mot missgynnande

Genom införandet av förbudet mot missgynnande i samband med föräldraledighet så har 
lagstiftaren ytterligare försökt skydda föräldrar mot missgynnande och diskriminering. Detta kan 
också ses som ett led mot att uppnå en ökad jämställdhet i samhället.163 2006 tillfördes nya regler i 
föräldraledighetslagen, 16-17 §§ som förbjuder missgynnande behandling av arbetssökande eller 

158 Prop. A.a. s.22
159 Prop. A.a. s.22
160 Prop. A.a. s.23
161 Prop. A.a. s.24
162 Prop. A.a. s.25
163 Proposition 2005/06:185
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arbetstagande med skäl som har samband med föräldraledighet.164 Anledningen till denna lagregel 
är att föräldrar inte enbart har praktiska problem med att få tiden att räcka till för barn och 
förvärvsarbete utan även att attityden mot föräldraledighet hos arbetsgivare kan vara ett problem. 
Arbetsgivare kan göra det svårt för arbetstagarna att ta ut sin föräldraledighet eller att hantera 
situationen på arbetsplatsen när någon är föräldraledig på ett bristfälligt sätt. Försämrade 
anställningsvillkor och att provanställningar avbrutits i förtid är exempel på vad undersökningar 
visat att föräldralediga anställda har utsatts för. Detta är således en faktor som förhindrar jämlikhet 
mellan könen, och i förlängningen kan detta förhindra utvecklingen i samhället vilket kan ses som 
ett stort samhällsproblem. Men detta som bakgrund är det att anses som mycket viktigt att förhindra 
diskriminering av föräldralediga.165 

I FLL 16§ tas det upp 7 punkter där tillämpningsområdet för förbudet anges. 

Punkt 1 omfattar arbetssökande, då så gott som alla beslut rörande en rekrytering omfattas, allt från 
urval till intervju, lämplighetstester och andra förfaranden som en arbetsgivare kan tänkas vidta vid 
ett anställningsförfarande och alltså inte enbart beslutet om vem som tilldelas tjänsten. Det är ingen 
förutsättning att ett anställningsbeslut fattas och arbetsgivaren kan således inte undkomma 
diskrimineringsanklagelserna genom att underlåta att anställa någon alls.166 

Undantag: Om anställningen skall ske endast en kort och den arbetssökande har för avsikt att vara 
ledig en stor del eller hela anställningstiden är det normalt inte meningsfullt att denne skall kunna 
göra anspråk på tjänsten. Att en arbetsgivare kan bli tvungen att anställa en vikarie för den tjänst för 
den nyanställdes ledighet är däremot en omständighet som normalt inte betyder att arbetsgivaren 
kan neka den arbetssökande anställningen. Här spelar anställningens och ledighetens längd en 
avgörande roll, samt arbetsgivarens förutsättningar att kunna möta denna situation. Små 
arbetsgivare kan självfallet få problem att kunna hantera dessa förändringar i arbetsstyrkan, något 
som vägs in i bedömningen.167  

I rättsfallet AD 2011 nr 23 ansågs en kvinnlig arbetssökande dels bli könsdiskriminerad och dels bli 
missgynnad i strid mot föräldraledighetslagen då hon som gravid arbetssökande uppgav detta på 
anställningsintervjun och sedan inte fick tjänsten.

Punkt 2 gäller befordran eller vid utbildning för befordran, inom detta område är inte 
gränsdragningen alltid lika självklar.168 Undantag: Arbetsgivaren beslutar om en befordran eller tar 
ut arbetstagaren till utbildning för en befordran. Vid befordran så kan samma typ av omständigheter 
för nödvändig följd av ledigheten åberopas som när det gäller anställning.169  

Punkt 3 rör arbetsgivarens beslut eller åtgärder som rör yrkespraktik. Med yrkespraktik menas 
lärlingars och arbetstagares praktik. Praktik som studenter gör i ett led av sin utbildning,
studiebesök på en arbetsplats eller andra liknande scenarion omfattas inte av förbudet.               

Punkt 4 reglerar situationen att arbetsgivaren beslutar eller vidtar åtgärd som omfattar annan 
utbildning eller yrkesvägledning. Orden ”annan utbildning” menas arbetstagares utbildning i alla 
typer av former som anordnas av arbetsgivaren och som inte omfattas av punkt 2.

164 Sigeman Arbetsrätten 2010 s.163
165 Gabinus Göransson Diskrimineringslagen s.157
166 Proposition 2005/06:185 s.123
167 Prop. A.a. s.125
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169 Prop. A.a. s.125
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Yrkesvägledning rör information och stöd inför olika val av utbildning och arbete.170 

Punkt 5 gäller löner och andra anställningsvillkor, med villkor menas främst villkor som följer av 
ett enskilt anställningsavtal, kollektivavtal eller författning. Vilket kan röra exempelvis semester och 
rätt till studieledighet. En arbetstagare som är föräldraledig skall normalt ha likadan löneutveckling 
och villkor övrigt under ledigheten som denne har när denne arbetar sin normala arbetstid.
Avsikten har varit att den föräldralediga under sin ledighet inte skall tappa i lönehänseende 
gentemot sina arbetskamrater eller gentemot hur löneutvecklingen kan antas ha blivit om denne inte 
skulle varit ledig. Får du som anställd årliga lönerevisioner skall man således kunna utgå från att 
dessa kommer att komma även om man är ur tjänst på grund av föräldraledighet.171  
Föräldraledighet skall i princip inte påverka lönesättningen eller övriga villkor, det kan dock inträffa 
att lönen sänks: om den anställde väljer att byta från nattskift till dagtid. Då faller skifttillägg och 
tillägg för obekväm arbetstid bort eftersom personen inte arbetar under obekväm arbetstid.172 
Exempel: I rättsfallet AD 2009 nr 56 ansågs arbetsgivaren ha missgynnat den föräldralediga 
arbetstagaren då denna inte fått någon löneökning till skillnad från de icke föräldralediga 
arbetstagarna.

Punkt 6 gäller arbetsgivarens sätt att leda och fördela arbetet. Exempel på arbetsledningsbeslut kan 
vara hur många och vilka arbetstagare som skall utföra ett specifikt arbete, hur det skall organiseras 
och vem som skall få genomgå utbildning. Dessa är förhållanden som arbetsgivaren ensidigt 
beslutar om.173 Här kan arbetsgivaren göra ett avsteg från huvudregeln och åberopa att arbetstagaren 
på grund av sin partiella ledighet omöjliggör att själva arbetet organiseras på ett ändamålsenligt vis 
(om personen vill gå från till exempel nattskift till dagtid). Vidare finns det ett exempel om 
arbetstagaren efter ledighet inte utan adekvat utbildning kan fullgöra sina arbetsuppgifter. Då kan 
arbetsgivaren ordna en tillfällig omplacering.174 
Punkt 7 omfattar uppsägningar, avskedanden, permitteringar och andra direkt ingripande åtgärder. 
Med orden ingripande åtgärd menas specifika åtgärder som är till nackdel för arbetstagaren, till 
exempel indragning av en viss förmån. Omplaceringar eller förflyttningar inom företaget och som 
har en mindre ingripande påverkan på individen är att jämföra till arbetsledningsbesluten, medan en 
omplacering som påtagligt försämras arbetstagarens inkomst och arbetsförhållanden med ett 
underliggande syfte att provocera arbetstagaren att säga upp sig själv anses höra till denna 
kategori.175

Arbetsgivaren skall som skäl för uppsägning eller permittering åberopa att själva åtgärden omfattar 
alla arbetstagare, även den som på grund av sin föräldraledighet har förkortat sin arbetstid. 
Utrymmet för att på grund av föräldraledighet avbryta provanställningen i förtid är väldigt liten, tex 
om arbetstagaren under provanställningen tagit ut ledighet under sådan stor omfattning att 
arbetsgivaren inte kan bedöma arbetstagaren när prövotiden gått ut.176 

Reglerna förutsätter liksom diskrimineringslagen att missgynnande och att detta har samband med 
föräldraledigheten.177 De som omfattas av diskrimineringsförbudet i FLL är de som har rätt till 
föräldraledighet samt gravida och gäller såväl arbetstagare, arbetssökande och provanställda. Trots 

170 Prop. A.a. s.123

171 Prop. A.a. s.123-124)
172 Prop. A.a. s.125
173 Prop. A.a. s.124
174 Prop. A.a. s.125
175 Prop. A.a. s.124
176 Prop. A.a. s.125
177 Sigeman, Arbetsrätten 2010 s.163
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att provanställda inte har något anställningsskydd enligt Lag om anställningsskydd 1982:80, men då 
en provanställning avbryts i samband med föräldraledighet så kan det misstänkas att diskriminering 
skett. I en sådan situation måste arbetsgivaren vara beredd på att visa skäl för avslutandet av 
provanställningen för att freda sig från anklagelserna. Undantag finns dock från detta och det är om 
den provanställda varit ledig så pass mycket att arbetsgivaren inte kunnat avgöra om denne är 
lämplig för arbetet eller ej.178 

10.1   EG-rätten
En fråga som uppmärksammats och som belysts i flera EG-rättsliga avgörande är diskriminering av 
gravida kvinnor. Genom EG-domstolens rättspraxis mål C-177/88, Decker så har det fastställts att 
det inte behöver finnas någon manlig jämförelseperson för att någon skall anses diskriminerad på 
grund av kön. EG-domstolen har konstaterat att en arbetsgivare inte får säga upp en anställd för att 
denna är gravid. Detta gäller även vid visstidsanställning oavsett om kvinnan berättat för 
arbetsgivaren att hon är gravid eller ej vid anställningsavtalet ingående.

10.2   Principiell lögnrätt
Advokat Erik Danhard menar att avgörandet i princip har gett den gravida kvinnan ”principiell 
lögnrätt” då hon inte bara kan undanhålla graviditeten utan också kan ljuga på en sådan fråga utan 
risk för att bli uppsagd. Det anses dessutom vara av god sed på arbetsmarknaden att inte ställa den 
typen av frågor till den arbetssökande kvinnan. Professor Birgitta Nyström menar att domstolen i C-
109/2000 Tele Danmark målet drivit likabehandlingsprincipen så långt att balansen mellan den 
gravida kvinnans rättigheter och arbetsgivarens ekonomiska intressen rubbats, vilket kan leda till att 
arbetsgivare undviker att anställa kvinnor i barnafödande ålder på visstidsanställningar.179 

10.3   Missgynnande
Om arbetstagare eller arbetssökande visar på omständigheter som visar på att denne blivit 
missgynnad på grund av föräldraledighet, så ligger bevisbördan på arbetsgivaren att visa att så inte 
skett, alternativt att missgynnande är en nödvändig följd av föräldraledigheten enligt 
Föräldraledighetslagen 24§  

Ett exempel där missgynnande har varit en nödvändig följd av föräldraledigheten kan vara att en 
arbetstagare som varit helt föräldraledig inte får någon lön av arbetsgivaren eller att en anställd som 
varit delvis föräldraledig får minskad lön i proportion till ledighet och att OB-tillägg för skift, denne 
inte arbetat faller bort. Vid kortare tidsbegränsade anställningar kan det även anses berättigat att 
neka någon anställning som en nödvändig följd av föräldraledighet.180 Det räcker inte med en policy 
som förbjuder att föräldrar ska ha sämre löneutveckling, utan det kan vara ett skadeståndsgrundande 
brott.181 Skadestånd skall betalas av arbetsgivare som bryter mot föräldraledighetslagen för den 
kränkning som inträffat och  den ekonomisk förlust som uppkommit enligt FLL 22§

Diskriminering är som huvudregel förbjuden i majoriteten av alla beslutssituationer som kan tänkas 
ske mellan en arbetsgivare och arbetstagare. Kan arbetsgivaren visa att diskrimineringsgrunden är 
en nödvändig följd av föräldraledigheten så kan arbetsgivaren gå fri från ansvaret för 

178 Gabinus Göransson, Diskrimineringslagen 2009 s.157-158
179 A.a. s.63-64
180 Proposition 2005/06:185 s.124
181 Gabinus Göransson, Diskrimineringslagen 2009 s.90
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diskriminering. För att konstatera att diskriminering skett i strid med FLL 16§ så måste tre frågor 
besvaras:
-Har arbetsgivaren missgynnat någon arbetssökande eller arbetstagare?
-Har missgynnande skett i någon av situationerna som anges i lagen?
-Finns det något orsakssamband mellan missgynnande och föräldraledigheten?
Om dessa tre frågor besvaras jakande och arbetsgivaren inte kan visa att missgynnande var en 
nödvändig följd av föräldraledigheten så anses arbetsgivaren har brutit mot 
diskrimineringsförbudet.182 

Vad lagstiftaren menar med kravet ”missgynnande” är att person som är arbetssökande eller 
arbetstagaren försätts i sämre läge genom handling eller underlåtenhet eller där en behandling kan 
orsaka skada eller obehag för honom eller henne. Saker förenat med faktisk förlust, obehag eller 
liknande är typiskt sett att anses som missgynnande. För att fastställa missgynnande kan jämförelse 
göras med en annan verklig person och hur denna behandlades i jämförbar situation, denna 
jämförelse behöver dock inte göras med en verklig person. Jämförelsen kan nämligen göras mot hur 
någon enligt normal standard behandlar en person i en sådan situation. Missgynnande kan vara ett 
flertal olika saker. Att hamna efter andra arbetstagare i lön och kompetensutveckling, 
provanställningar som avbryts, mobbning och trakasserier från arbetsgivare är exempel på några 
typer av missgynnande som föräldralediga kan råka ut för på sina arbetsplatser  Ett missgynnande är 
typiskt sett om arbetsgivaren avviker från hur denna normalt borde eller skulle ha behandlat den 
arbetssökande eller arbetstagaren om denna inte begärt att ta ut föräldraledighet. Med detta som 
bakgrund går det att göra en jämförelse om hur den föräldralediga behandlats, mot hur denna skulle 
ha behandlats om föräldraledighet inte skulle ha varit aktuell. Viktigt att ha i åtanke är att den 
anställde inte har någon ”rätt” till löneutveckling men att lagen ger den anställda rätt att inte 
missgynnas på grund av föräldraledighet.183 

Om missgynnande skett är ofta lätt att fastställa, men att missgynnande som skett har ett 
orsakssamband med föräldraledigheten är svårare att bevisa.184 För att orsakssamband skall anses 
föreligga behöver inte föräldraledigheten vara det enda eller ens det övervägande skälet till 
missgynnande. Att föräldraledigheten är en av flera anledningar räcker som orsakssamband. Även i 
fall där arbetsgivare grundar sitt beslut på att denna felaktigt tror att arbetssökande har planer på att 
ta ut föräldraledighet anses som ett tillräckligt orsakssamband.185 Av denna anledning så finns det en 
lättnad i bevisbörda för kärande jämfört med andra civilrättsliga mål.186

11 AD 2009 nr 45
Rättsfallet AD 2009 nr 45 behandlar en tvist mellan diskrimineringsombudsmannen och 
Stockholms läns landsting, C.H som är en gravid kvinna ansökte om att gå en kurs veckan innan 
beräknad förlossning. C.H fick avslag på sin ansökan då arbetsgivaren menade att de nyförvärvade 
kunskaperna som kursen skulle ge skulle vara svåra att förankra då C.H skulle ha en sådan pass lång 
frånvaro från arbetet efter kursen. Frågan är om arbetsgivaren genom att avslå ansökan har brutit 
mot förbudet mot könsdiskriminering i  jämställdhetslagen (1991:433)  eller i andra hand förbudet 
mot missgynnande i föräldraledighetslagen (1995:584) Jämställdhetslagen är upphävd genom 
ikraftträdandet av diskrimineringslagen (2008:567) men då fallet utspelar sig innan detta så är 
jämställdhetslagen tillämplig.
182 A.a. s.158-159
183 Lagkommentar nr 13 16§ FLL
184 Gabinus Göransson, Diskrimineringslagen 2009 s.159
185 Lagkommentar nr 14 16§ FLL

186 Gabinus Göransson, Diskrimineringslagen 2009 s.159
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Diskrimineringsombudsmannen (DO) yrkade på att Stockholms Läns Landsting skall utge 
skadestånd med 40 000 kronor i första hand enligt jämställdhetslagen 25§ eller i andra hand enligt 
föräldraledighetslagen 22§. Det har även yrkats på ränta enligt räntelagen 6§ från dagen för 
delgivning av stämning tills dess betalning sker. Landstinget har bestritt yrkandena. Ränteyrkandet 
har vitsordats då det anses skäligt. Inget belopp har vitsordats som skäligt.

Distriktsombudsmannen redogör följande för C.Hs talan: C.H är anställd som sjukgymnast hos 
Landstinget och arbetat på primärvårdsrehab Innerstaden sedan februari 2006. C.H hade under 
våren 2007 ett utvecklingssamtal med sin platschef, under detta så kom de gemensamt överens om 
att C.H skulle fördjupa sina kunskaper om axelbesvär. Platschefen som var medveten om att C.H 
var gravid, bad C.H att undersöka om det fanns något utbildning inom detta område som var 
lämplig. Ett par veckor senare hittade C.H en broschyr om den aktuella utbildningen. I maj 2007 
lämnade hon in en ansökan om ledighet med lön för att kunna genomföra kursen. Kursen skulle 
pågå i tre dagar och kosta 7 500 kronor. 18 juni 2007 får C.H beskedet om avslag eftersom hon efter 
kursen skulle ha en längre ledighet och de nya kunskaperna av den anledningen skulle bli svåra att 
förankra. På grund av vad som tidigare sagts vid utvecklingssamtalet hade C.H räknat med att få gå 
kursen och avslaget gjorde henne mycket besviken. Vid tillfället för kursansökan hade C.H inte 
ansökt om föräldraledighet eller informerat arbetsgivaren om under hur lång tid hon planerat vara 
föräldraledig.

Landstinget hade vid tillfället av C. CHs ansökan en kurspolicy som innebar att varje anställd hade 
en kurspott om 5000 kronor och fem dagar betald ledighet per år. Dessa kunde inte sparas till 
nästkommande år. Policyn innehöll inget krav om att den anställde skulle arbeta i nära anslutning 
till kurstillfället. Policyn har ersatts av en kompetensutvecklings policy men inte heller i denna 
framgår det något krav om att den anställda ska arbeta i nära anslutning till kurstillfället.

I EG-domstolens praxis så finner man att ogynnsam behandling av kvinnor som är relaterad till 
graviditet är diskriminering, denna praxis har kodifierats till det så kallade likabehandlingsdirektivet 
(76/207/EEG som ändrats genom direktiv 2002/73/EG.) I direktivets artikel 2.7 föreskrivs att en 
mindre förmånlig behandling av en kvinna som har samband med mammaledighet eller graviditet 
som avses i direktiv 92/85/EEG (mödraskyddsdirektivet) anses utgöra diskriminering. I artikel 3 
anges vilka situationer som omfattas. 

Kursen som blev avslagen kan jämställas med antingen punkt b, yrkesutbildning eller punkt c 
arbetsvillkor. Att bryta mot diskrimineringsbestämmelserna ses som en allvarlig kränkning enligt 
EG-domstolen och skadestånd ska dömas ut på en högre nivå än i andra arbetsrättstvister. Det är ett 
absolut skydd mot missgynnande av gravida i både likabehandlingsdirektivet och 
jämställdhetslagen. Det finns ingen möjlighet att göra undantag från detta skydd på grund av 
verksamhetsmässiga eller ekonomiska skäl. Jämställdhetslagen innehåller inget uttryckligt förbud 
mot diskriminering av gravida. Ett förbud finns dock mot att missgynna någon genom att behandla 
denna sämre än arbetsgivaren behandlat eller skulle behandla någon annan i en jämförbar situation 
om detta har samband med kön. Missgynnande av gravida framkommer i förarbetena till denna lag 
som att utgöra direkt könsdiskriminering och detta kan förekomma även om det inte finns någon 
jämförelseperson.

Missgynnande?
Att inte låta C.H genomgå kursen och få den kompetensutveckling som kursen hade gett är en form 
av missgynnande. Detta kan också påverka hennes löneutveckling.
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Orsakssamband?
Ansökan avslogs på grund av C.H:s graviditet och att hon skulle vara föräldraledig. Även om 
Landstinget menar att det är ledigheten som är orsaken till avslaget så anses det enligt vad EG-
domstolen anförde i Dekker domen vara graviditeten som är orsaken.

Jämförbar situation?
Det är inte nödvändigt att göra en jämförelse, det räcker med att göra en hypotetisk jämförelse med 
hur hon skulle ha behandlats om hon inte var gravid. C.H hade inte behandlats sämre än en man 
som avsåg ta en längre ledighet och vid det ta förhållande så har inte landstinget handlat i strid med 
föräldraledighetslagen eller jämställdhetslagen. Hade hon fått gå utbildningen hade hon gynnats i 
förhållande till andra arbetstagare som velat utbilda sig innan en längre frånvaro.

DO har inte visat att det förekommit någon diskriminering mot C.H enligt jämställdhetslagens 15§ 
Detta då mannen som velat utbilda sig innan en längre ledighet också fått avslag på sin ansökan. 
Det är inte heller graviditeten som är orsaken till avslaget utan av den långa ledigheten. Det 
indirekta sambandet mellan graviditeten och föräldraledigheten betyder inte att orsakssamband 
föreligger enligt lagens mening. Avslaget grundas på den långa ledigheten och har inte samband 
med ledighetens karaktär som föräldraledighet, vilket gör att C.H inte blivit missgynnad i 
föräldraledighetslagens mening. Förbudet mot diskriminering i föräldraledighetslagen är inte 
absolut, möjlighet till undantag finns om det är en nödvändig följd av ledigheten
En nödvändig förutsättning för direkt könsdiskriminering är att det föreligger ett samband mellan 
könstillhörigheten och missgynnande. Det räcker att könstillhörigheten är en av flera orsaker till 
missgynnande.

Arbetsdomstolens bedömning: I målet har inte gjorts gällande att C.H behandlats sämre än någon 
existerande person. Istället måste jämförelsen ske mot en hypotetisk person, i detta fall hur C.H 
hade behandlats om hon inte varit gravid. Eller som landstinget påstår med en annan arbetstagare 
som skulle ha en längre ledighet oberoende av skäl till denna. EG-domstolen har i tidigare fall 
rörande gravida kvinnor med tillämpning på likabehandlingsdirektivet ansett att det har förelegat 
könsdiskriminering utan att jämförelse med en faktisk person av motsatt kön. Exempel på dessa 
domar är Dekker, Hertz och Webb. Det är endast kvinnor som kan nekas anställning på grund av 
graviditet, om det sker så anses detta som direkt diskriminering på grund av kön.

I målet är det inte ifrågasatt om C.H skulle hade fått genomföra kursen om hon inte varit gravid och 
på grund av detta förväntats vara föräldraledig. Hon skulle inte heller ha planerat föräldraledigheten 
om hon inte hade varit gravid. Frågan är om den huvudsakliga grunden till avslagsbeslutet var 
föräldraledigheten, som en lång ledighet eller själva graviditeten.

Om det är den längre ledigheten som är grunden till beslutet så är anser Arbetsdomstolen att det 
finns skäl att göra en jämförelse med en man som fått avslag på sin kursansökan av samma skäl. 
Och av denna bakgrund så blir föräldraledighetslagens regler tillämpliga. Det finns inte klarlagt i 
målet hur mycket föräldraledighet C.H planerade att ta ut. Från landstingets sida hade dessa utgått 
från att hon skulle ta ledigt i minst sex månader vilket var vanligt förekommande. Detta trots att 
C.H inte lämnat in någon ansökan om föräldraledighet. Det finns i lagstiftningen ingen större 
åtskillnad för föräldraledighet mellan mammor och pappor, och då det fanns en man som fått avslag 
på sin kursansökan på grund av föräldraledighet så ansågs C.H befinna sig i en jämförbar situation 
enligt Arbetsdomstolens mening.

Frågan för den slutliga bedömningen var enligt Arbetsdomstolen om sambandet mellan graviditet 
och föräldraledighet anses vara i ett sådant direkt samband att det ska medföra skydd mot 
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könsdiskriminering. Enligt EG-domstolens tidigare avgöranden så ska skyddet mot diskriminering 
för gravida kvinnor även gälla under viss efterföljande ledighet och inte endast under själva 
graviditeten. Mammaledigheten bör därmed ha ett sådant samband så att kraven uppfylls för att det 
ska vara fråga om diskriminering enligt Artikel 2.7 likabehandlingsdirektivet med hänvisning till 
mödraskyddsdirektivet. Däremot ansåg Arbetsdomstolen det tveksamt om föräldraledighet som tas 
ut långt efter barnets födelse ska betraktas på samma sätt. Arbetsdomstolen saknar anledning att ta 
definitiv ställning till hur den aktuella situationen ska bedömas i förevarande fall. Domstolen 
övergår istället till att pröva frågan om landstinget gjort sig skyldig till brott mot 
föräldraledighetslagen.

Arbetsdomstolen anser att avslaget på C. H:s kursansökan är att bedömas som missgynnande enligt 
lagens mening. Det är ostridigt att det är den långa ledigheten som är orsaken till avslaget. Då 
ledigheten är just föräldraledighet som har ett sådant samband med de missgynnande som avses i 
föräldraledighetslagen 16§. Det som då återstår är att bedöma om avslaget är en nödvändig följd av 
föräldraledigheten. Föräldraledigheten anses vara särskilt skyddsvärd och i förarbetena kan 
undantagsreglerna lokaliseras, dessa ska tillämpas med stor restriktivitet. Syftet med 
undantagsbestämmelserna är att föräldralediga inte skall gynnas så att det framstår som orättvist för 
andra arbetstagare. Denna undantagsbestämmelse är enligt landstinget tillämplig eftersom om C.H 
hade fått gå kursen så hade hon gynnats i förhållande till andra arbetstagare som nekats på grund av 
längre ledighet. Arbetsdomstolen anser att inte låta C.H att gå kursen inte är någon nödvändig följd 
av ledigheten enligt Föräldraledighetslagen 16§ sista stycket. Genom att landstinget avslag på 
C. H:s kursansökan har de brutit mot föräldraledighetslagens 16§ och skall därför utge skadestånd 
enligt föräldraledighetslagen 22§ för den kränkning som skadan genom missgynnande inneburit.

11.1   Reflektion av AD 2009 nr 45
AD 2009 nr 45 är ett intressant fall ur diskrimineringssynpunkt för föräldrar och gravida då de 
utreder jämställdhetslagen (som påpekats tidigare numera är upphävd), diskrimineringsförbudet i 
föräldraledighetslagen och även EG-rättens syn. Frågan som skulle utredas var om anledningen till 
att C.H fått avslag på sin kursansökan var för att hon var gravid eller skulle vara föräldraledig, och 
om detta skulle betraktas som diskriminering. Det fastställdes tidigt i fallet att om C.H inte skulle 
varit gravid med en efterföljande föräldraledighet så skulle hon ha fått gå kursen. Motiveringen till 
avslaget av kursansökan var att det skulle blir svårt att förankra kunskapen då C.H kommer vara 
frånvarande från arbetsplatsen efter kurstillfället.

Våra egna reflektioner är att det var förvånande att Arbetsdomstolen inte ansåg att det var ett brott 
mot likabehandlingsdirektivet att avslå C.H:s kursansökan. Längre fram framkommer det dock att 
de anser att en längre föräldraledighet inte är att likställas med mammaledighet som har direkt 
anknytning till graviditeten. Något som delvis förklarar domstolens åsikt. Arbetsdomstolen ansåg 
sig sakna skäl till att ta definitiv ställning till hur den aktuella situationen skall bedömas i 
förevarande fall. Föräldraledigheten är anledningen till avslaget men själva ledigheten anses inte ha 
sådant samband med graviditet att könsdiskriminering i linje med EG-direktivet skall anses 
föreligga.

Det kan även påpekas att en man tidigare fått avslag på sin kursansökan av samma skäl. Att mannen 
fått avslag på sin kursansökan på grund av föräldraledighet är ett bevis på att C.H inte blivit 
behandlad sämre än en annan person i jämförlig situation. Mannen är förvisso inte gravid men det 
är inte heller graviditeten som var orsaken till avslaget utan ledigheten. Vid utredningen om 
landstinget brutit mot jämställdhetslagen så tas ovanstående faktum upp och är en av anledningarna 
till att rekvisiten för diskriminering inte anses vara uppfylld. Detta då C.H behandlats likadant som 
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en annan person i jämförlig situation. Det intressanta med detta är dock att det är just detta faktum 
som gör föräldraledighetslagens regler tillämpliga. I denna lag finns det nämligen undantag från 
diskrimineringsbestämmelserna som har som syfte att föräldralediga inte skall gynnas i jämförelse 
med andra anställda. Genom att anse att denna undantagsbestämmelse inte är tillämplig i det 
aktuella fallet anser vi att CH gynnas gentemot mannen som tidigare fått avslag på sin kursansökan. 
Att landstinget gett avslag till en anställd på grund av föräldraledighet, om detta sedan anses vara 
felaktigt inte berättigar att fortsätta behandla sina anställda missgynnsamt bara för att de tidigare 
gjort så.
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12 Slutsatser och diskussion
Det råder inget tvivel om att vi har kommit långt från den tid då arbetande kvinnor inom industrin 
tvingades vara hemma upp till sex veckor utan någon ekonomisk kompensation efter de fött barn. 
Det kommer dock krävas omfattande åtgärder från lagstiftaren för att kunna förbättra den 
långsamma förbättring av föräldraledighet som de facto sker.

Vi anser att tvångskvotering rent generellt är fel metod för att nå de uppsatta målen i samhället 
eftersom kvoteringen genom sitt existerande indirekt godtar de skillnader som faktiskt finns. Istället 
för att försöka bearbeta dessa. Kvotering skulle dock kunna påverka nuvarande trend i en positivare 
och framförallt hastigare utvecklingstempo. Samtidigt kan hävdas att kvotering rent allmänt slår fel 
mot de som inte anses utgöra normen i samhället. Vidare ger den inte heller rum för flexibilitet 
inom de olika och komplexa familjesammansättningar som existerar. 

Samhället och dess medborgare torde ställa sig frågande till det faktum att det skall finnas en regel 
som hindrar självbestämmande av vårdnadshavarna inom den egna och privata familjesfären. Är det 
lagstiftarens uppgift att genom väldigt ingripande regler bestämma och kontrollera hur familjen 
väljer att fördela exempelvis föräldraledighet? Eller skall de som själva berörs fritt få kunna göra 
sina egna val? Vill vi ha ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle där medborgarna är jämställda? 
Eller ett samhälle där vi genom lagstiftning tvingas till jämställdhet?

Under vårt arbete med denna uppsats har vi diskuterat frågan om hur föräldraledigheten skall 
fördelas och hur stor makt lagstiftaren skall få. Vi har träffat personer av olika åsikter. Vissa menar 
att kvotering är det enda sättet att uppnå fullständig jämställdhet. Det skall alltså vara lagstiftarens 
ansvar att genom fördelning av föräldraledigheten utan flexibilitet för familjen för att uppnå 
jämställdhet.

Andra menar att det viktigaste är att föräldrarna själva får besluta över de val som påverkar 
familjen, exempelvis föräldraledighet. Småföretagare påpekar problematiken i ett system där 
lagstiftaren skulle tvinga dem till föräldraledighet, vilket skulle medföra att de tvingades anställa 
någon för att utföra deras arbete. Detta skulle istället belasta företaget ytterligare ekonomiskt. Att 
dessutom vara föräldraledig hemma och fundera på vad som sker på arbetet när denne inte själv är 
där skulle enbart bli en potentiell stressfaktor. Som anställd så är det lättare att släppa arbetet och 
vara hemma med barnet då det personliga ansvaret gentemot arbetsgivaren är klart svagare.

Ett ytterligare problem som är mindre omtalat att män tar ut lite föräldraledighet är i många fall att 
kvinnorna inte vill dela med sig. Vissa kvinnor resonerar att eftersom de har varit gravida och fött 
barnet så har de rätt till majoriteten av all ledighet. Detta kan dock vara en generationsfråga som 
håller på att förändras. Många kvinnor idag vill och längtar tillbaka till arbetet, samtidigt som 
männen kräver att även de ska få vara hemma med barnet.

Det kan tyckas cyniskt att samhället ska ha ekonomiska incitament som motivering för att uppnå 
jämställdhet, men det kan också ses som en ekonomisk hjälp till att överbygga löneskillnaderna och 
göra det ekonomiskt möjligt för föräldrar att fördela föräldraskapet och ledigheten jämställt. Trots 
det faktum att de kanske inte har likvärdiga löner.

Den förbättring som skett gällande utbetalningen av jämställdhetsbonusen är något som vi tror kan 
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medföra en bättre effekt av bonusen. Det blir lättare att sammankoppla föräldraledighetsuttaget med 
utbetalningen av bonusen som numera kommer att komma närmare anslutning till uttaget. Att 
dessutom dela upp bonusen på bägge föräldrarna istället för att enbart kreditera den ena kan vara en 
klar fördel i sådana fall där föräldrarna lever åtskilda. Det kan annars kan bli problem med att dela 
på bonusen enligt det tidigare systemet och den ena parten kanske inte anser att denne vill dela 
föräldraledigheten jämlikt då pengarna betalas ut endast till den ena parten. Detta är en del av den 
kritik som framfördes av remissinstanserna i propositionen om införandet av en jämställdhetsbonus. 
I samband med att jämställdhetsbonusen numera ändrats märker vi en klar tendens att i efterhand, 
applicera de lösningar på problematiken som remissinstanserna redan från början föreslagit.

En annan fråga som vi funderat över är hur jämställdheten ser ut längre fram i föräldraskapet, med 
uttag av tillfällig föräldrapenning vid exempelvis ett sjukt barn. Då vi undersökte denna fråga så 
verkade det som att denna fördelades mer jämställt än föräldraledigheten. År 1992 tog män ut 34,3 
% och kvinnor 65,7 % av dessa dagar. Anledningen till att vi funderat på denna fråga är att detta 
ibland ses som ett hinder då kvinnor med barn anställs. Barn blir sjuka och föräldern måste vara 
hemma med vård av barn. Detta verkar inte vara en avvägningsfråga när män med barn anställs men 
däremot kvinnor. Vår tolkning av detta är att det oftast är kvinnan som tar ut vård av barn. Med 
detta som bakgrund kan det vara en god idé att öka jämställdheten även inom detta område gällande 
familjens omsorg av sina barn. Hur detta skall uppnås lämnar vi dock osagt.

Generellt sett är många emot kvotering gällande föräldraledigheten och många kan börja med att 
påpeka sitt motstånd mot kvotering. Samtidigt kan de avsluta med hur positiva de är till 
pappamånaderna. Just namnet pappamånader gör förmodligen att många inte inser att 
pappamånaderna faktiskt är en form av kvotering även om det inte gäller hela föräldraledigheten 
utan enbart en del.

Arbetsgivare diskriminerar sina arbetstagare och arbetssökande, genom ett flertal olika metoder och 
med olika motiv. Vi lever i ett upplyst samhälle där det fortfarande råder en dubbelmoral i det 
faktum att vi i teorin skall ha samma rättigheter men att det samtidigt är kvinnans uppgift att se efter 
familjen. Därigenom anses denna kvinna och moder inte vara lika pålitlig som arbetstagare sett från 
arbetsgivarens perspektiv. Genom detta agerande riskerar personer av kvinnligt kön att missgynnas 
och deras kompetens att inte tillvaratas. Det borde ligga i statens intresse att motverka att halva 
befolkningen inte får en reell chans att maximera sin potential på arbetsmarknaden.

Sverige ses av många andra nationer som ett typexempel på ett samhälle där lagstiftning främjar 
individens rätt och motverkar diskriminering. Sverige ligger i framkant gällande jämställdhet, 
samtidigt är vi ändå ytterligare cirka 31 år bort tills jämställdheten är uppnådd gällande uttaget av 
föräldraledighet. Tyvärr visar detta hur lite som skett. Det är länge tills vi uppnår fullständig 
jämställdhet. Därigenom ger vi indirekt kommande generationer av framtida arbetsgivare rätt att 
diskriminera sina arbetstagare.

Jan Björklund, utbildningsminister och ledare för Folkpartiet har i media öppnat för möjligheten att 
utöka pappamånaderna om jämställdhetsbonusen inte uppnått önskad effekt. Den kommande 
effekten av lagförslaget om införandet av jämställdhetsbonusen var något som remissinstanserna 
redan från början ansåg vara viktigt att dokumentera. Liknande reformer inom familjepolitiken i 
Norge har visat sig kosta staten stora summor i utebliven inkomstskatt. Av denna anledning, samt av 
hänsyn till den riktning familjepolitiken avser att bedrivas är det ytterst viktigt att de kommande 
beslut som fattas uppnår de högt uppsatta målen. Här har det även framförts kritik gentemot 
bonusens maximala belopp på 13 500 kronor under den aktuella tidsperioden. Kritik från vissa av 
remissinstanserna menade att detta ekonomiska incitament är för lågt för att på allvar kunna bryta 
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det uttagsmönster som existerar.

Från lagstiftarens sida återstår således att noggrant utvärdera de resultat som bonusen skapat sedan 
dess tillkomst 2008. Redan under sin korta existens har bonusen utsatts för ett flertal viktiga 
förändringar. Detta gör det enkelt att förvänta sig även ytterligare förändringar. Sedan 
pappamånadens tillkomst har uttagsmönstret av föräldraledighet bland män sakta förändrats. Att 
utöka pappamånaderna med ytterligare en månad, tillsammans med en mer märkbar 
jämställdhetsbonus kan säkerligen bidra till att förändra det nuvarande uttagsmönstret. 
Problematiken blir att analysera till vilken kostnad som samhället har råd att genomföra dessa 
ingripande metoder. Minskade skatteintäkter och andra negativa påföljder kommer att drabba hela 
samhället, inte bara småbarnsfamiljer. 

Efter arbetet med denna uppsats kvarstår många frågor, dessa kan endast framtiden utgöra facit för. 
Hur mycket är jämställdhet egentligen värd? Ska jämställdhet uppnås genom tvång eller 
attitydförändring? Gränsdragningen är inte alltid enkel och tydlig. Hur mycket är staten och 
samhället beredd på att betala för att uppnå jämställdhet?
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