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Jämställdhet och 
jämställdhetspolitiken



Jämställdhet
• handlar om att människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

på livets alla områden oavsett kön

• handlar om kvinnor respektive män som grupp – alltmer lyfts också icke-binära

• synliggöra strukturer kring kön

Jämlikhet
• handlar om alla människors lika värde

• jämställdhet är en viktig jämlikhetsfråga

Vad innebär jämställdhet?



De jämställdhetspolitiska målen

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

2. Ekonomisk jämställdhet

3. Jämställd utbildning

4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

5. Jämställd hälsa

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra



Några saker att ha med oss
• Tvåkönsnorm

• Heteronorm

• Tvåsamhetsnorm

• Strukturer kontra individer



Föräldraförsäkringen 
tidigare och idag



1939

1995

Graviditet och 
förlossning kan inte 
längre användas som 
skäl för avsked i 
statlig tjänst

En månad av föräldra-
penningen reserveras 
till vardera förälder. 
Föräldrapenning i 450 
dagar (15 månader)

1901

Rätt till ledighet
efter förlossning

Moderskapsförsäkring 
införs

Föräldrapenningen 
utökas till 280 dagar 
(9 månader). Varje 
förälder får nu rätt 
till hälften av 
ersättningsdagarna.

2002

En andra månad 
reserveras till 
vardera förälder. 
Föräldrapenning i 
480 dagar (16 
månader). 

2016

2008

En tredje månad 
reserveras till 
vardera förälder

Jämställdhets
-bonusen
införs

Kvinnor får bli 
förmyndare för 
sina egna barn 
om maken dör

1951

1955

Rätt till 90 dagars 
mammaledighet när 
sjukförsäkringen 
förstatligas

2017

Jämställdhets
-bonusen
avskaffas

1974
Män tog i 

snitt ut 
0,5 %

1998
Män tog i 

snitt ut 10 %

2006
Män tog i 

snitt ut 
20 %

2013
Män tog i 

snitt ut 
25 %

2018
Män tog i 

snitt ut 
29 %

Källa: jamstall.nu, Göteborgs 
universitetsbibliotek, 
Försäkringskassan

1978

Föräldraförsäkringen 
införs och pappor får 
rätt till ledighet med 
barn. 
Föräldrapenning i 
180 dagar (6 
månader).

1980

Föräldrapenningen utökas 
till 360 dagar (12 månader). 

1931 1974



• Vårdnadshavare

• Alla barn under 18 år ska stå under en eller två vuxna personers vårdnad.

• Vårdnadshavare behöver inte vara förälder.

• Vårdnad innebär juridiskt ansvar, men ofta också faktisk vårdnad (försörjning, bo 
med, sköta om m.m.). Primär rätt till föräldraförsäkringen.

• Förälder (t.ex. Föräldrabalken, Föräldraledighetslagen)

• Enligt lagen ett barns mamma och/eller pappa – biologiskt eller via adoption.

• Barn förutsätts i regel ha en mamma och en pappa och äktenskapet väger starkt 
– t.ex. kan endast gifta par adoptera.

• Ett barn kan ha en eller två föräldrar av olika eller samma kön.

• En förälder behöver inte vara vårdnadshavare. 

• Inom föräldraförsäkringen kan förälders make/sambo likställas med föräldrar, dock 
först om vårdnadshavaren överlåter dagar.

Föräldraskap



• Föräldraförsäkring – rätt till ledighet från anställning,  graviditetspenning, 

föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. (Föräldraledighetslag 1995:584)

• Föräldrapenning – den ersättning en förälder kan få från Försäkringskassan vid 
föräldraledighet. Räknas om till hela dagar.

• Tillfällig föräldrapenning (främst VAB) – ersättning när barnet är sjukt. Inkluderar 

även 10 dagar vid barns födsel för föräldern som inte fött barn – 5 dagar var vid 

adoption.

• Föräldraledighet – tid en förälder är ledig, med eller utan ersättning. Rätt till hel 

ledighet utan ersättning tills barnet är 18 månader. (Föräldraledighetslagen 

1995:584)

• Rätt att gå ner i arbetstid fram till barnets åttaårsdag (upp till en fjärdedel utan fp)

Vad är vad?



• Bidra till att barnet får en nära anknytning till 
föräldrarna, och uppmuntrar därför till ett 
tidigt uttag av föräldrapenning

• Skapa förutsättningar för ett mer jämställt 
uttag av föräldrapenning

• Tydliggöra föräldrarnas lika rätt till 
föräldrapenningen

Kritik:

• Bygger på samarbete – en frånvarande 
vårdnadshavare kan vägra att skriva över 
sina dagar, vilket ger begränsad ledighet

Föräldraförsäkringen ska



• 480 dagar per barn

• 240 dagar var för två föräldrar, varav 90 dagar inte kan föras över till 
den andra föräldern

• 390 dagar på sjukpenningnivå (ca 80% av inkomsten vid uttag 7 
dagar/vecka), 90 dagar på lägstanivå (180 kr)

• Vid flerbarnsfödsel 180 dagar extra för varje barn utöver det första

• Fram till att barnet har fyllt 12 år eller avslutat det femte skolåret i 
grundskolan

• 384 dagar måste tas ut före barnets 4-årsdag (96 dagar kan sparas)

• Dagar kan överlåtas till en förälders sambo eller maka/make

Föräldrapenningen i korthet



• Från och med att barnet fyller ett måste den som är föräldraledig 

på heltid ta ut minst fem dagar föräldrapenning i veckan för att 

skydda sin sjukpenninggrundande inkomst

• Eftersom kvinnor i huvudsak är lediga under barnets första år 

påverkas de mindre av detta

• Det innebär i praktiken att föräldrar har olika tillgång till flexibiliteten i 

föräldraförsäkringen

SGI – sjukpenninggrundande inkomst



• Från att barnet är 8 månader till och med dagen innan barnet fyller 
12 år. Vissa undantag vid allvarlig sjukdom finns för yngre och äldre 
barn.

• Totalt 120 dagar per barn och år – ej bundna till respektive förälder.

• Generösa regler för överlåtelse av dagar till andra än föräldrarna, 
t.ex. sambo, släktingar och vänner.

Vård av barn (VAB) – tillfällig 
föräldrapenning



• Huvudregeln är att arbetstagaren får ta ut hel ledighet hen begär 

om hen meddelat ledighet två månader före ledighetens början.

• Får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl 

som har samband med föräldraledighet vid beslut om anställning, 

befordran, utbildning, fördelning av arbete, avsked eller tillämpning 

av löne- och andra anställningsvillkor.

• Förbjudet att säga upp eller avskeda med föräldraledighet som skäl.

• Viss skyldighet att omplacera gravid medarbetare vid fysiskt 

påfrestande eller farligt arbete

Arbetsgivarens skyldigheter



Hur ser det ut?



Användning av föräldraförsäkringen (2016)



TCO:s jämställdhetsindex 2019
Indexet bygger på 
statistik över antal 
dagar med 
föräldrapenning och 
tillfällig föräldrapenning.

Jönköpings index på 
70,1 betyder att kvinnor 
i Jönköpings län tog ut 
70,1 procent av alla 
dagar.

Plats Län Index % Plats Län Index %

1. Västerbotten 65,9 12. Värmland 69,8

2. Gotland 66,9 13. Kalmar 69,9

3. Stockholm 67,7 14. Kronoberg 70,0

4. Uppsala 67,9 15. Jönköping 70,1

5. Jämtland 68,1 16. Västernorrland 70,1

6. Halland 68,7 17. Södermanland 70,1

7. Västra Götaland 68,7 18. Västmanland 70,1

8. Östergötland 69,0 19. Blekinge 70,5

9. Norrbotten 69,2 20. Skåne 71,1

10. Örebro 69,8 21. Gävleborg 71,3

11. Dalarna 69,8



• Kvinnor är i genomsnitt lediga 15,3 månader, tar ut föräldrapenningdagar 

för 9,5 månader

• Män i är genomsnitt lediga 3,8 månader, tar ut föräldrapenningdagar för 

2,2 månader

• Ledigheten på heltid är i genomsnitt 14 månader för kvinnor och 3 

månader för män

Socialförsäkringsrapport 2013:9,

Försäkringskassan

Men hur ser det FAKTISKT ut..?



• Under barnets första två år tar kvinnor i genomsnitt 

ut 80 % av dagarna (både sett till faktisk 

föräldraledighet och föräldrapenningdagar) och 

män 20 %.

• 60 % av männen är lediga 0-3 månader under 

barnets första två år. Av kvinnorna är det 2 %.

• Av mäns använda dagar med föräldrapenning 

används nästan hälften (46 %) efter barnets 

tvåårsdag. Motsvarande för kvinnor är 16 %.

Socialförsäkringsrapport 2013:9,

Försäkringskassan



Koncentration under barnets två första år

SOU 2017:101
För dessa barn gällde gamla 
systemet, med något färre 
dagar och övre gräns vid åtta år.



• Många föräldrar försöker alltså få ut så lång ledighet de har råd med, med 
så få dagar med föräldrapenning som möjligt.

• Många föräldrar försöker också spara dagar till barnet blir äldre.

• Samtidigt är det i genomsnitt 33 dagar per barn som brinner inne. Främst 
för pappor.

• För 70 procent av alla barn födda 2010 fanns det dagar kvar som inte 
kunde betalas ut.*

Korta analyser 2019:2,
Försäkringskassan

*För dessa barn gällde gamla systemet,
Med en övre gräns vid åtta år.



Mäns ökning av uttag över tid

Korta analyser 2019:1,
Försäkringskassan



Vilka män har ökat sitt uttag?

Korta analyser 2019:1,
Försäkringskassan



SOU 2017:101



Jämställt föräldraskap, 
normer och hur vi kan 
jobba främjande



Paradoxen
Föräldraförsäkringen är så generös för att främja 
jämställdhet, men kan paradoxalt nog istället bidra till ökad 
ojämställdhet.

• En kvinna som tog ut hela föräldrapenningen på 80-talet 
var vid uttag på heltid ledig 9 månader.

• En kvinna som idag tar ut maximalt är vid uttag på heltid 
ledig 13 månader – men många är lediga längre än så.



Varför ser det ut såhär?
• Biologiska förutsättningar kopplat till graviditeten

• Ekonomiska förutsättningar

• Normer och förväntningar
• I omgivande samhället

• Pappors ledighet en rättighet snarare än skyldighet – samtidigt är 
mammors rätt till ledigheten starkare än pappornas

• Kvinnodominerade arbetsplatser måste vara flexibla – mansdominerade 
behöver inte det på samma sätt

• Hos föräldrarna

• Försäkringens utformning
• Normerande effekt
• Reformer har inneburit något förändrade uttagsmönster



Olika förväntningar på 
kvinnor och män
Starkt stöd för ett jämställt föräldraskap i 
Sverige – men i praktiken blir par mindre 
jämställda när de får sitt första barn.

Hur ser förväntningarna ut?

• Primär och sekundär förälder

• På att ta ut lång föräldraledighet

• På att ta ut kort föräldraledighet

• Vem ”bestämmer” över föräldraledigheten?

• Vems är rätten till ett uppehåll i arbetslivet?



Maskulinitet i förändring?
• Attitydundersökningar visar att pappor idag vill hitta en balans mellan 

arbete och familjeliv

• Fler män önskar minska sin arbetstid

• Hög social acceptans för att pappor tar ledigt – men lägre acceptans 

för att vara ledig länge

• Studie visade att unga män inte trodde att föräldraskap skulle påverka 

deras arbetsliv medan unga kvinnor förväntade sig att behöva planera 

för att få det att gå ihop 

• En tredjedel av papporna visste att de hade rätt till lika många dagar 

som mamman (Början av 2000-talet, SOU 2014:6)
(SOU 2014:6)



• För män innebär hög utbildning och hög inkomst generellt ett högre uttag 
av föräldrapenning.

• För kvinnor innebär låg utbildning och låg inkomst generellt ett högre 
uttag av föräldrapenning.

• När mammans inkomst utgör en majoritet av den totala hushållsinkomsten 
kan den avvaras en längre tid. När pappan är i motsvarande situation kan 
hans inkomst sällan avvaras.

• Både kvinnor och män i privat sektor tar ut kortare tid än de i offentlig 
sektor.

• Kön anses vara den enskilt viktigaste förklaringen till hur föräldraledigheten 
fördelas.

Socialförsäkringsrapport 2013:8 och 2013:9,

Försäkringskassan

Vad påverkar uttaget?



Konsekvenser av ojämställd föräldraledighet
• Svagare förankring på arbetsmarknaden för kvinnor

• Lång föräldraledighet och deltidsarbete ger lägre inkomster och 
lägre pension
• Kvinnans inkomst ökar med 7 % för varje extra månad hennes partner är 

föräldraledig (IFAU)

• Bidragande orsak till kvinnors sjukskrivningar
• Unga kvinnor riskerar ses som en osäker rekrytering medan män inte 

gör det

• Ojämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

• Risk för skilda förutsättningar till nära kontakt med sina barn
• Äldre män ångrar att de jobbat för mycket och spenderat för lite 

tid med sina barn
• Sämre kontakt med sina barn vid separation
• Barn får sämre tillgång till båda sina föräldrar



Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas 

där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer 

skapas, måste jämställdhetsperspektivet finnas med i 

det dagliga arbetet.

Regeringen, faktablad jämställdhetsintegrering

Synliggör/
Undersök

GenomförAnalysera

Jämställdhetsintegrering



Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet

Kvantitativ jämställdhet
• Siffror och kartläggning

• Jämn representation

Kvalitativ jämställdhet
• Analys – varför är det ojämnt? Vad får det för konsekvenser?

• Det räcker inte med jämn representation för att nå jämställdhet

• Det går att arbeta med jämställdhet i en enkönad verksamhet



Jämställdhetsinsatser kan omfatta…
• Individer

• Fokus på enskilda personers förutsättningar. Stor skillnad för individen men 
liten skillnad för samhällsutvecklingen.

• Ex: Jag tog faktiskt ut mer föräldraledighet än min fru

• Ex: Föräldern som jobbar mest för över pension till föräldern som är hemma 
mest

• Grupper
• Ex: Informera män om föräldraförsäkringen

• Strukturer
• Ex: Se över rutiner och arbetssätt för att underlätta att kombinera arbete 

med familjeliv

• Ex: Arbeta med att utmana fördomar och stereotyper



Vad kan göras på arbetsplatsen?
• Arbetsgivarens ansvar att prata föräldraledighet

• Informera om rätten att vara ledig och om eventuell 
föräldralön

• Samtal om föräldraledighet oavsett kön
• Håll kontakt med föräldralediga medarbetare

• Chefer som är föräldralediga
• Positiva förebilder
• Normerande effekt

• Klimatet på arbetsplatsen har betydelse
• Positiva förebilder
• Markera mot ifrågasättande



• Insatser för att det ska gå att 
kombinera arbete med familjeliv 
på er arbetsplats gynnar alla
• De som i dagsläget tar störst ansvar 

för hem- och omsorgsarbete

• De som idag inte anser att de kan 
göra det

• Ta stöd av fackförbunden
• Samarbeta kring frågor om 

föräldraskap och arbete

• Många fackförbund har stor 
kunskap och bra material att ta del 
av



Frågor?



Diskussion

1. Hur ser det ut hos oss?

2. Vilka problem hinder/finns och hur kan vi minska dem?

3. Vad kan vi konkret göra för att främja jämnare uttag av 
föräldraledighet, föräldrapenning och vab?


