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Föräldraförsäkringen
- trender, mönster och utveckling över tid
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Kvinnor och män i förvärvsarbete

Källa: SCB/AKU
2018

1970-talet 

Barnomsorgen byggs ut

1971: Sambeskattning 

avskaffas

1979: Förbud mot 

könsdiskriminering i 

arbetslivet

1974: Könsneutral 

föräldraförsäkring införs 
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Föräldrapenning
Föräldrapenningen består av 480 dagar, hälften till varje förälder 

90 dagar är reserverade

240 dagar240 dagar
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Uttag av föräldrapenning

%

1995: 30 

reserverade 

dagar

2002: 60 

reserverade 

dagar

2008: 

Jämställdhets-

bonus

2016: 90 

reserverade 

dagar

Källa: Försäkringskassans statistik
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VAD PÅVERKAR UTTAG AV 
FÖRÄLDRAPENNING?
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Vad påverkar uttag av föräldrapenning?
Reserverade dagar

”För en femtedel av 

papporna med barn födda 

2010 brann 60 dagar eller 

fler inne.”

Källa: Jämställd föräldraförsäkring, socialförsäkringsrapport 2019:2
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Vad påverkar uttag av föräldrapenning?

• Ensamstående föräldrar med låg inkomst 

tar ut flest dagar under första året 

• Föräldrar med hög inkomst har större 

möjlighet att nyttja föräldrapenningen 

flexibelt än föräldrar med låg inkomst

• Föräldrar med hög inkomst delar mer 

jämställt på dagarna

Inkomst

Men, inkomstskillnader 

inom familjen är inte det 

som avgör vem som tar 

flest dagar!

Källa: Försäkringskassan, korta analyser 2018:4



Sid 8

Vad påverkar uttag av föräldrapenning?

• Föräldrapar där båda har hög utbildning delar 

mer jämställt på dagarna

• Män med eftergymnasial utbildning tar ut fler 

dagar än män utan eftergymnasial utbildning. 

För kvinnor är det tvärtom

• Arbete i offentlig sektor ökar sannolikhet för 

jämställt uttag

• Män i kvinnodominerade yrken tar ut fler dagar 

än män i mansdominerade yrken

• Vd:ar och verkschefer bryter mönstret (kvinnor 

delar lika och män tar ut få dagar)

Yrke och utbildning

Källa: Föräldrapenning och yrke, Försäkringskassan korta analyser 2016:1

De jämställda föräldrarna, socialförsäkringsrapport 2013:8
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Vad påverkar uttag av föräldrapenning?
Stereotypa föreställningar om kön

• Stereotypa föreställningar om kön och 

jämställda ideal existerar parallellt

• Ettårs-norm för kvinnor 

• Kön går före lön 

• Ett ojämställt uttag leder till ojämn 

fördelning av obetalt hem- och 

omsorgsarbete

Källa: Föräldraskapsideal och deras förverkligande, Socialförsäkringsrapport 2018:3

Ojämställd arbetsbörda, Socialförsäkringsrapport 2013:9
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Försäkringskassan 
ska verka för ett 

jämställt 
användande av 
föräldrapenning
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När kan vi nå ett jämställt uttag?
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År 2000 = 12 % v.s. 88 %

År 2018 = 29 % v.s.71 % 

År 2031 = 40 % v.s. 60 % 

vid allt annat lika

Troligtvis avmattande trend 

ju närmare jämställt uttag 

vi kommer. 

2000 2018 2031

Källa: Försäkringskassans statistik
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Tack för idag

Åsa Trotzig

asa.trotzig@forsakringskassan.se

010 116 45 42


