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En paneldatastudie av inkomsttakets effekt
p̊a mäns uttag av föräldrapenning.



Sammanfattning

I denna uppsats undersöks huruvida en reform med ekonomiska incitament

p̊averkar hur stor andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män. Med

hjälp av paneldata för svenska kommuner görs en regressionsmodell som skat-

tar mäns andel av föräldrapenninguttaget. Enligt resultatet av undersökningen

har ekonomiska incitament betydelse för fördelningen av uttaget men hypo-

tesen om att reformen skulle leda till ett ökat uttag f̊ar inget stöd. Även om

resultatet kan ifr̊agasättas d̊a data p̊a kommunniv̊a används ges en indikation

p̊a att ekonomisk ersättning inte är den avgörande faktorn när det gäller den

ojämna fördelningen av föräldrapenningdagar mellan män och kvinnor.

Nyckelord: föräldraförsäkring, föräldrapenning, jämställdhet, humankapital-

teorin, signalteorin.
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1 Inledning

Den generella välfärden i stort och socialförsäkringen i synnerhet syftar till att

utjämna ekonomiska resurser och levnadsförh̊allanden. En viktig del i social-

försäkringssystemet är föräldraförsäkringen, som ska underlätta för föräldrar

att kombinera arbetsliv med familjeliv. Ett m̊al med familjepolitiken är att

skillnaden i uttag av föräldrapenning ska minska mellan barnets föräldrar,

eftersom det antas vara viktigt att b̊ada föräldrarna tar ansvar för barnet

och är delaktiga i dess uppväxt (Finansdepartementet 2005). Utöver bar-

nets bästa spelar jämställdhetspolitiska skäl en stor roll vid politiska åtgärder

rörande föräldraförsäkringen. Detta eftersom åtgärderna ocks̊a p̊averkar mäns

och kvinnors deltagande p̊a arbetsmarknaden. Även om andelen dagar som

tas ut av män ökat sedan föräldrapenningen introducerades 1974 och män tog

ut 0,5 procent, s̊a finns idag med knappt 25 procent en bra bit kvar till m̊alet

p̊a en 60/40-procentig fördelning (Inspektionen för socialförsäkringen 2012)

(Försäkringskassan, 2014a).

Hur m̊alet om ett jämställt uttag ska uppn̊as är en högaktuell fr̊aga som

debatteras livligt, bland annat finns förslag om att föräldrapenningen ska bli

helt individualiserad. För att kunna utröna vilka incitament som fungerar är

det viktigt att titta p̊a vilka tidigare reformer som har haft önskat resultat.

Exempel p̊a reformer som genomförts för att främja ett mer jämställt uttag

av föräldrapenning är reserverade m̊anader, jämställdhetsbonus, informations-

kampanjer och höjt inkomsttak. Höjningen av inkomsttaket genomfördes år

2006 och ans̊ags vara ett sätt att med ekonomiska incitament förm̊a de män

som har en inkomst över taket att öka sitt uttag av dagar med föräldrapenning

(Socialdepartementet 2006). Vid samma tidpunkt genomfördes även en höjning

av ersättningen p̊a lägstaniv̊a fr̊an 60 kronor till 180 kronor, en åtgärd som

enligt propositionen i första hand förväntades stärka föräldralediga kvinnors

ekonomi men ocks̊a s̊ags som ett incitament för män att ta ut en större andel

av föräldrapenningdagarna.

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning ekonomis-

ka överväganden orsakar den ojämna fördelningen av uttagna föräldrapenning-

dagar mellan män och kvinnor. Enligt humankapitalteorin bör fördelningen

p̊averkas av ekonomiska incitament. Ett sätt att titta närmare p̊a om s̊a är

fallet är att undersöka en reform som innefattar en förändring av ersättningen
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i syfte att öka mäns uttag av föräldrapenning. Höjningen av inkomsttaket år

2006 är ett exempel p̊a en s̊adan reform. Den huvudsakliga fr̊ageställningen

för uppsatsen är därmed huruvida reformen 2006 ökat andelen dagar med

föräldrapenning som tas ut av män. Eftersom statligt anställda oftare har ge-

nerösa arbetsgivaravtal om föräldralön undersöks även mäns uttag i privat

sektor separat.

Undersökningen görs med en regressionsmodell där data p̊a kommunniv̊a

används. I modellen skattas andelen dagar med föräldrapenning som tas ut av

män. För att se reformeffekten används en förklarande variabel som innefattar

andelen män i den inkomstgrupp som bör p̊averkas mest av reformen. Ett an-

tal kontrollvariabler förankrade i ekonomisk teori samt fr̊an tidigare studier i

ämnet inkluderas ocks̊a. Om reformen haft förväntad effekt bör en signifikant

positiv p̊averkan p̊a fördelningen av dagar finnas. Huruvida reformen har haft

effekt eller inte är intressant för syftet att utreda om ekonomiska incitament

är styrande för föräldrars fördelning av föräldrapenningen. Med grund i hu-

mankapitalteorin förväntas en effekt i form av en ökad andel uttagna dagar.

Om en s̊adan effekt inte kan visas, kan det vara s̊a att andra teorier bättre

förklarar hur föräldrar väljer att fördela uttaget av föräldrapenning.

2 Föräldraförsäkringen som institution

I och med utvecklingen mot en tv̊aförsörjarmodell där även kvinnor deltar

i arbetslivet ersattes moderskapspenningen år 1974 av en föräldraförsäkring

som gav b̊ada föräldrarna rätt att vara hemma med barnet (Försäkringskassan

2011a).

Föräldraförsäkringssystemet innefattar idag en rad olika förm̊aner som alla

syftar till en ökad möjlighet att kombinera föräldraskap och arbetsliv utan att

det bidrar till en stor ekonomisk förlust. Föräldrapenning är en delvis inkomst-

baserad ersättning som utg̊ar d̊a föräldern v̊ardar barnet istället för att arbeta,

studera eller söka arbete. Föräldrapenning är en planerad ledighet, till skill-

nad fr̊an tillfällig föräldrapenning som ger ersättning när en förälder stannar

hemma för v̊ard av sjukt barn (VAB). Antalet dagar med föräldrapenning har

utökats ett flertal g̊anger sedan införandet, fr̊an ursprungligen 180 dagar till

de 480 dagars föräldrapenning försäkringen innefattar sedan år 2002. En jämn

fördelning av dagarna anses eftersträvansvärt för att män och kvinnor ska ha
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lika stora möjligheter b̊ade till deltagande p̊a arbetsmarknaden och till att

knyta an och skapa en relation med barnet. Föräldrapenningen är därför idag

individualiserad p̊a s̊a sätt att vardera förälder vid gemensam v̊ardnad tillde-

las hälften av dagarna. Om föräldrarna vill fördela dagarna annorlunda finns

dock möjlighet att avst̊a dagar till varandra. P̊a senare år har möjligheten att

avst̊a dagar begränsats av jämställdhetspolitiska skäl, år 1995 reserverades 30

dagar för vardera föräldern och 2002 ytterligare 30 dagar (Försäkringskassan

2011a). Sedan 2002 är allts̊a 60 dagar vikta för vardera förälder, samtidigt som

resterande 180 dagar fortfarande kan avst̊as till den andre föräldern. Att män

ännu inte utnyttjar hälften av dagarna visas i Figur 1. Männens andel dagar

med föräldrapenning hade 2013 n̊att knappt 25 procent.

Figur 1: Andel dagar med föräldrapenning efter kön.

Det finns olika ersättningsniv̊aer för föräldrapenningen. Idag betalas 90

dagar ut p̊a lägstaniv̊a, för närvarande 180 kr per dag, och 390 dagar p̊a

sjukpenningniv̊a (Försäkringskassan 2014). Alla reserverade dagar är dagar

med ersättning p̊a sjukpenningniv̊a. Hur stor ersättningen p̊a sjukpenning-

niv̊a blir beror p̊a förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Har man

ingen SGI betalas ersättningen istället ut p̊a grundniv̊an 225 kr per dag. Vid

ersättning p̊a sjukpenningniv̊a f̊ar föräldern ungefär 80 procent av sin SGI upp

till en årsinkomst p̊a 10 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs enligt 2 kap
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9 § socialförsäkringsbalken (2010:110) varje år av regeringen. För år 2014 är

prisbasbeloppet 44 400 kr och den högsta årsinkomst föräldrapenningen kan

beräknas p̊a år 2014 är s̊aledes 444 000 kr (Försäkringskassan 2014b). Detta

inkomsttak är högre än det som gäller för andra förm̊aner som exempelvis

sjukpenning, graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning, där taket är 7,5

prisbasbelopp. Män har generellt sett en högre löneniv̊a än kvinnor och som

Figur 2 visar har fler män därmed en lön som överstiger inkomsttaket.

Figur 2: Antal personer med en förvärvsinkomst över taket.

År 2006 genomfördes en höjning av inkomsttaket för föräldrapenning till

10 prisbasbelopp med ett uttalat syfte att f̊a pappor att ta ut en större andel

av föräldraledigheten (Socialdepartementet 2006). Det argumenterades för att

pappor ekonomiskt sett skulle förlora mindre p̊a att vara hemma med sina barn

om taket höjdes och därmed skulle andelen uttagna dagar öka. I anslutning

till detta finns anledning att nämna att de flesta anställda föräldrar i Sverige

utöver föräldraförsäkringen har avtal med sina arbetsgivare om ersättning vid

föräldraledighet, ofta kallad föräldralön. Föräldralönen är generellt sett mest

generös för statligt anställda, vilka har en ersättning motsvarande 90 procent

av lönen i elva m̊anader (Försäkringskassan 2011a). En s̊adan typ av komplet-

terande ersättning leder till att inkomstförlusten vid föräldraledighet minskas.

En höjning av taket fr̊an 7,5 till 10 prisbasbelopp innebär s̊aledes i prakti-
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ken ingen ekonomisk skillnad för anställda med generösa avtal om föräldralön

annat än en omfördelning av hur mycket ersättning som kommer fr̊an arbets-

givaren respektive Försäkringskassan.

En teoretisk förankring behövs för att först̊a varför reformer fungerar mer

eller mindre bra som medel för att p̊averka fördelningen av föräldrapenningen.

Med anledning av detta följer nedan en genomg̊ang av de tv̊a teorier denna

uppsats valt att fokusera p̊a.

3 Teori

3.1 Humankapitalteorin

Enligt definitionen utgörs en individs humankapital av den medfödda förm̊agan

samt kunskaper som införskaffas genom utbildning och arbetslivserfarenhet.

Humankapitalteorin säger att den lön en individ erh̊aller beror p̊a tiden som

investeras i humankapital. De kostnader som investeringen medför vägs mot

den framtida högre lönen och individen väljer att investera i humankapital

efter vad som maximerar nuvärdet av livsinkomsten (Borjas 2013).

En individs humankapital är i ständig förändring. Det ackumuleras b̊ade

genom internutbildning p̊a arbetet och till följd av ökad arbetslivserfaren-

het. Fr̊anvaro fr̊an arbetslivet, exempelvis vid föräldraledighet, innebär att

humankapitalet inte ackumuleras utan till och med kan deprecieras, allts̊a

sjunka i värde (Thoursie 2005). Mincer och Ofek (1982) argumenterar för att

en depreciering av individens humankapital sker d̊a individen inte arbetar. En

längre fr̊anvaro, som föräldraledighet, leder därmed till ett minskat human-

kapital och en lägre lön. Detta d̊a den främsta förklaringen till löneskillnader

p̊a arbetsmarknaden är variation i individers humankapital (Mincer 1958). En

föräldraförsäkring som innebär större möjligheter till fr̊anvaro f̊ar därigenom

effekter p̊a löneutvecklingen för de individer som väljer att vara föräldralediga

(Thoursie 2005). Thoursie menar att om kvinnor har en högre fr̊anvaro fr̊an

arbetet s̊a deprecieras kvinnors humankapital mer, vilket återspeglas i en

löneskillnad mellan kvinnor och män.

Den traditionella definitionen p̊a humankapital innefattar inte kunskaper

som erh̊alls genom hemarbete och v̊ard av barn i hemmet (Thoursie 2005). I

fortsatt resonemang antas att en individ kan tänka sig att ge upp apprecierat
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humankapital till en viss kostnad för att vara hemma med sitt barn. Vid en

höjning av ersättningstaket kan en individ som tidigare l̊ag över taket vara

hemma mer utan att nuvärdet av den totala livsinkomsten minskar. Detta kan

illustreras med ett enkelt räkneexempel. En individ som tjänar 397 000 kronor

om året kan tänka sig att ge upp ett års appreciering av humankapital. År 2006,

när prisbasbeloppet var 39 700 kr, kunde denne individ före höjningen av taket

f̊a ut 80 procent av 7,5 prisbasbelopp, det vill säga 0, 8∗7, 5∗39 700 = 238 200

kronor i ersättning per år. Efter en höjning av ersättningstaket f̊ar individen

istället 0, 8 ∗ 10 ∗ 39 700 = 317 600 kronor per år. Ett föräldraledigt år kostar

därmed 79 400 kronor mindre än tidigare, allt annat lika.

Som tidigare nämnts innebär humankapitalteorin att en individ väljer

antal år med fortbildning utifr̊an nuvärdet av framtida inkomst. Vid höjd

ersättning, under förutsättning att individen h̊aller fast vid sitt val av total

livsinkomst, kommer individen allts̊a kunna vara hemma fler dagar utan att

det p̊averkar den totala livsinkomsten. Enligt humankapitalteorin bör därför

ett ökat ersättningstak p̊averka de individer med en lön över taket att stanna

hemma fler dagar än tidigare.

3.2 Signalteorin

Med utg̊angspunkt i att en arbetsgivare är ekonomiskt rationell, kommer denne

att vara villig att betala sina arbetstagare i relation till deras produktivitet.

Enligt signalteorin observerar arbetsgivaren, i brist p̊a fullständig information,

signaler om arbetstagarens produktivitet. Arbetstagaren kan signalera hög

arbetsproduktivitet till exempel genom att stanna l̊anga dagar, arbeta mycket

övertid eller visa särskild hängivenhet.

I denna undersökning läggs fokus p̊a vilka signaler en anställd sänder ut

genom att vara föräldraledig. En teori som Albrecht m.fl. (1999) för fram är

att ingen särskild signal sänds till arbetsgivaren när en kvinna är föräldraledig

en l̊ang period eftersom de allra flesta kvinnor är föräldralediga. Är en man

däremot hemma länge signalerar han enligt Albrecht m.fl. en l̊ag hängivenhet

till sitt arbete genom att bryta mönstret för mäns uttag av föräldraledighet. En

förklaring till skillnaden i hur kvinnor och män förväntas vara föräldralediga är

normer kopplade till könstillhörighet och föräldraskap. Berggren & Duvander

(2003) finner i en studie att ojämställd fördelning av föräldraledighet till stor

9



del beror p̊a att mammor vill vara hemma mer, framför allt under barnets

första år, och att detta inte ifr̊agasätts av pappor. Enligt Ahrne & Roman

(1997) kan den vanliga uppfattningen om att mammor bör vara hemma med

barnen när de är sm̊a kopplas till att normer om föräldraskap är olika för

kvinnor respektive män. Ahrne & Roman finner att normen för vad som är

ett bra moderskap är betydligt mer entydig än den för faderskapet. En bra

mamma förväntas alltid sätta barnet i första rummet, medan normen för en

bra pappa innefattar flera olika beteenden. Till exempel kan en bra pappa

ta en försörjarroll och satsa p̊a sin karriär istället för ett aktivt deltagande i

barnets liv.

P̊a detta sätt skulle signalteorin kunna komplettera humankapitalteorin i

syfte att förklara varför män och kvinnor tar ut olika mycket föräldrapenning.

En förutsättning för att signalteorin ska p̊averka pappors uttag av föräldra-

penning är att de är medvetna om de signaler de sänder ut och att de tror

att deras arbetsgivare anpassar sina val efter dessa signaler. Eftersom det är

vanligare att män arbetar i privat än i offentlig sektor f̊ar det betydelse att

avtalen gällande föräldralön i privat sektor är mest lika det mönster som mäns

användande av föräldrapenning följer idag. Detta kan ge anställda intryck av

att det är den längden p̊a föräldraledighet som arbetsgivaren föredrar och

därmed hindra män fr̊an att ta ut längre föräldraledighet (Försäkringskassan

2011b). En ändring av inkomsttaket bör inte p̊averka vilka signaler män är

beredda att ge om sin produktivitet. Med andra ord borde reformen enligt

signalteorin inte p̊averka uttaget av föräldrapenning. Om ingen synlig effekt

av reformen kan visas finns en motverkande effekt som möjligen kan förklaras

av signalteorin. Ett s̊adant utfall ger stöd till hypotesen att humankapitalteorin

i alla fall inte ensamt kan förklara hur föräldrapenningen fördelas.

4 Tidigare forskning

För att kunna skatta en modell för andelen dagar föräldrapenning som tas

ut av män m̊aste det undersökas vilka faktorer som p̊averkar mäns uttag

av föräldrapenning. Resultaten av en analys gjord av Socialdepartementet

visar att ekonomin i sig inte är styrande för hur m̊anga dagar pappan tar

ut (Finansdepartementet 2005). En faktor som har betydelse för hur m̊anga

föräldrapenningdagar pappan tar ut är inkomsten i förh̊allande till taket, men
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andra faktorer som till exempel utbildningsniv̊a kan p̊averka valet i lika stor

utsträckning. Enligt analysen är effekten av enskilda faktorer inte s̊a stor,

snarare kan vissa kombinationer av faktorer hos olika grupper av familjer ge

mycket stora skillnader. Ett för denna undersökning intressant resultat fanns i

familjer där inkomsten skilde sig mellan föräldrarna. Familjer där mamman ha-

de en inkomst över taket och pappan hade en inkomst under taket jämfördes

med familjer där situationen var den omvända. Resultatet visade att pap-

pan med en inkomst under taket tog ut en större andel föräldrapenning än

pappan med inkomst över taket, vilket pekar p̊a ett ekonomiskt rationellt

beteende i enlighet med humankapitalteorin. Däremot var pappans uttag in-

te större än mammans i n̊agot av fallen, vilket indikerar att humankapital-

teorin inte räcker som förklaringsmodell. Istället för ekonomi har kön, eller

kanske snarare normer kopplade till könstillhörighet, i senare forskning ut-

pekats som den enskilt viktigaste förklaringen till hur föräldrar fördelar sina

föräldrapenningdagar (Försäkringskassan 2013). En s̊adan slutsats kan vara

en förklaring till varför ekonomiska incitament inte alltid ger s̊a stor effekt p̊a

mäns uttag av föräldrapenning.

Att kön skulle vara den viktigaste förklaringen utesluter dock inte att eko-

nomin fortfarande har stor p̊averkan p̊a föräldrars fördelning av föräldrapen-

ningen. Sundström & Duvander (2002) visar att pappor tar ut färre dagar med

föräldrapenning om deras inkomst ligger över taket. Amilon (2007) undersöker

takets effekter p̊a uttaget av tillfällig föräldrapenning. I undersökningen visas

att effekten av en förändring av inkomsttaket framförallt gäller de par där den

ene av föräldrarnas inkomst ligger över taket. Amilon visar att i de fall d̊a

mannen i förh̊allandet har en inkomst över taket för tillfällig föräldrapenning

delar föräldrarna mindre lika jämfört med par där b̊adas inkomst ligger under

taket. Detsamma gäller inte om det är kvinnans eller b̊adas inkomst som ligger

över taket. I dessa fall delar föräldrarna mer lika. Eriksson (2011) framh̊aller

att den skeva fördelningen av tillfällig föräldrapenning i själva verket kan be-

ro p̊a försäkringens konstruktion i den meningen att ersättningen baseras p̊a

föräldrarnas inkomst. Inkomstskillnader mellan könen och en s̊adan uppbygg-

nad i kombination med ett inkomsttak leder till att pappor inte f̊ar samma

fördelar av försäkringen. Eriksson argumenterar för att inkomsttaket spelar

en betydande roll d̊a par delar upp dagarna för tillfällig föräldrapenning.

Vid Erikssons undersökning av huruvida en höjning av taket för tillfällig
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föräldrapenning, som genomfördes 2006 och följdes av en sänkning igen 2007,

ledde till ett mer jämställt uttag fanns dock ingen effekt. En möjlig förklaring

till den uteblivna effekten sades vara att höjningen varat för kort tid.

Huruvida ovan nämnda argumentation gäller även föräldrapenningen kan

diskuteras. Sett till ekonomiska aspekter och arbetsmarknadens struktur bör

inkomsttaket spela roll även vid uttag av föräldrapenning. Den huvudsakliga

skillnaden mellan de tv̊a försäkringarna är dock att medan tillfällig föräldra-

penning ofta tas ut vid oväntade avbrott fr̊an arbetet är föräldrapenningen

planerad. Detta kan p̊averka även inkomsttakets betydelse.

5 Datamaterial och metod

För att undersöka om det höjda ersättningstaket haft n̊agon jämställdhetsef-

fekt görs en regression med andel dagar pappan tagit ut som beroende varia-

bel. D̊a ingen data p̊a individniv̊a finns tillgänglig används Sveriges kommuner

som observationer. Det datamaterial som används best̊ar av 288 av Sveriges

290 kommuner åren 2000 till 2012, vilket innebär ett paneldatamaterial med

3744 observationer. Heby och Knivsta är borttagna d̊a data saknas för vissa år

till följd av förändrade kommungränser. Data för den beroende variabeln har

beställts fr̊an Försäkringskassan, övriga variabler har hämtats fr̊an Statistiska

centralbyr̊an (SCB).

Syftet med den regressionsmodell som ska användas är att förklara hur stor

andel föräldrapenningdagar i kommunen som tagits ut av män. Som nämnts

tidigare bör effekten av den reform som undersöks vara störst i privat sek-

tor eftersom statligt anställda ofta kompenseras av sin arbetsgivare även för

inkomst över taket. Den beroende variabeln begränsas därför i en andra regres-

sionsmodell till andel dagar uttagna av män i privat sektor.

Eftersom det visat sig att pappor med en lägre inkomst använder föräldra-

penningen i lägre grad än de med högre inkomst är inkomstniv̊a relevant att

ha med som förklarande variabel (Duvander 2006). Årlig statistik för genom-

snittlig förvärvsinkomst för män mellan 20 och 64 år i de 288 kommuner-

na inkluderas därför i datamaterialet. Den skattade parametern för inkomst

väntas ha ett positivt värde d̊a inkomst antas ha en positiv inverkan p̊a andel

dagar tagna av män (Försäkringskassan 2013). P̊apekas bör att den kausala

riktningen därmed antas vara att förvärvsinkomst p̊averkar andelen dagar ut-
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tagna av pappan och inte tvärtom. Det kan dock vara s̊a att andelen dagar

uttagna av pappan p̊averkar förvärvsinkomsten för densamme, vilket kan vara

viktigt att ha i åtanke vid fortsatt analys. Inkomsten för män i privat sektor

har inte kunnat särskiljas, därför används genomsnittlig inkomstniv̊a för alla

män i kommunen även för att förklara andelen dagar uttagna av män i privat

sektor.

P̊a grund av attitydskillnader med grund i de normer som diskuterats ovan

väntas pappor vara föräldralediga längre när föräldrarna har högre utbildning

(Duvander 2006). Variationen i andel dagar uttagna av pappan bör därför

ocks̊a kunna förklaras av utbildningsniv̊a. I denna undersökning används mam-

mans utbildningsniv̊a. Denna variabel bör p̊averka fördelningen av uttaget men

bör inte korrelera med pappans inkomst i lika stor utsträckning som pappans

egen utbildning. Variabeln som används är andelen kvinnor mellan 20 och 64 år

med eftergymnasial utbildning, vilken väntas ha ett positivt parametervärde.

Inte heller utbildningsniv̊an har kunnat särskiljas för endast privat sektor, ge-

nomsnittlig utbildningsniv̊a för samtliga kvinnor i kommunen används därför.

Även föräldrarnas ålder kan ha en p̊averkan p̊a fördelningen av uttaget.

Enligt Duvander (2006) väntas yngre pappor och äldre mammor vara föräldra-

lediga längre. Detta förklaras med att yngre pappor kan ha en mer jämställd

syn samtidigt som äldre kvinnor kan ha en mer säker position p̊a arbetsplatsen.

I modellen kontrolleras för ålder genom att inkludera en variabel för kvinnans

genomsnittliga ålder vid första barnets födelse.

Reformen år 2002 som utökade föräldraförsäkringen med ytterligare en re-

serverad m̊anad har enligt en tidigare undersökning av Försäkringskassan haft

effekt p̊a mäns uttag av föräldrapenning generellt (Försäkringskassan 2010).

För att ta hänsyn till det används en dummyvariabel som antar värdet 0 före

reformen och 1 när reformen införts. För att f̊anga en eventuell trend över de

12 åren inkluderas även en trendvariabel.

För att kunna skatta effekten av reformen 2006 interageras den med in-

komstgruppen som bör p̊averkas mest av höjningen. Enligt tidigare forskning

bör reformen framför allt p̊averka de som tidigare legat över inkomsttaket

och nu hamnar under taket, det vill säga män i inkomstgruppen med en

årlig förvärvsinkomst mellan 297 750 kronor och 397 000 kronor. I denna

undersökning avrundas värdena till 300 000 och 400 000 kronor. Om andelen i

gruppen har en förändrad p̊averkan p̊a fördelningen av uttaget efter reformen
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antas det bero p̊a just reformen. En dummyvariabel för genomförandet av re-

formen samt andelen män i denna inkomstgrupp inkluderas även var för sig i

modellen för att ta hänsyn till dess p̊averkan p̊a den beroende variabeln. Även

här antas en kausal riktning. Andelen dagar tagna av män antas inte p̊averka

hur stor andel av inv̊anarna som befinner sig i den nämnda inkomstgruppen.

Det kan inte uteslutas att det finns individspecifika skillnader som är kon-

stanta över tid och är relaterade till andra förklarande variabler. Till exempel

kan medelvärdet för antalet år i skolan öka i en stad med större andel utbild-

ningskrävande jobb. För att ta hänsyn till s̊adana individspecifika skillnader

mellan kommuner används en cross-section fixed effect model (FEM). Om en

fix effekt utelämnas trots att det finns en s̊adan korrelation medför det ett

snedvridet resultat. En modell som bygger p̊a ett starkare antagande gällande

individspecifika skillnader är en random effect model (REM). En skattning

med denna typ av modell kräver att den individspecifika feltermen inte är kor-

relerad för olika kommuner, samt att den är okorrelerad med de förklarande

variablerna (Gujarsati 2009). Detta är ett starkt antagande vilket inte finns

tillräckliga belägg för i denna undersökning. För att vara säker p̊a att en FEM

inte är olämplig i detta fall ska parameterskattningarnas konfidensintervall

kontrolleras. Allt för breda intervall kan tyda p̊a att modellen inte är lämplig.

Följande modell skattas i Eviews med minsta kvadratmetoden (OLS):

Andel dagar toti,t = β0,i + β1Rel ink gruppi,t ∗Reform 2006+

β2Rel ink gruppi,t + β3Reform 2006 + β4Utb kvinnori,t+

β5Ink mani,t + β6Alder kvinnori,t + β7Reform 2002 + λt + εi,t

(1)

Andel dagar privi,t = β0,i + β1Rel ink gruppi,t ∗Reform 2006

+β2Rel ink gruppi,t + β3Reform 2006 + β4Utb kvinnori,t+

β5Ink mani,t + β6Alder kvinnori,t + β7Reform 2002 + λt + εi,t

(2)

där i = 1, . . . , 288 och t = 2000, . . . , 2012. Den beroende variabeln är i ett

första skede andel dagar uttagna av män totalt. I ett nästa steg görs en re-

striktion till andel dagar uttagna av män i privat sektor. I modellen är β0,i den

i:te kommunens specifika intercept. Variabeln Rel ink gruppi,t anger andelen
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män i den inkomstgrupp som bör p̊averkas mest av reformen år 2006. Denna

interageras med en dummyvariabel, där antar värdet noll för åren 2000 till

och med 2005 och värdet ett för åren 2006 till och med 2012. För att kon-

trollera för effekten av andelen män i denna inkomstgrupp samt för reformens

införande p̊a andel dagar uttagna av män inkluderas även dessa variabler var

för sig. De oberoende kontrollvariabler som används för individ i vid tidpunkt t

är Utb kvinnori,t för kvinnors utbildningsniv̊a, Ink mani,t för mäns inkomst

samt Alder kvinnori,t för kvinnors genomsnittliga ålder vid första barnets

födelse. Dummyvariabeln för 2002 års reform betecknas Reform 2002, och λt

är trendeffekten för år t och εi,t är en errorterm.

Fr̊an denna regressionsmodell bör reformeffekten kunna urskiljas och skat-

tas. Parameterskattningen för interaktionen mellan inkomstgrupp och dummy-

variabel visar hur stor p̊averkan 1 procentenhet större andel män i inkomst-

gruppen 300 000 till 400 000 kronor per år har p̊a den beroende variabeln efter

jämfört med före reformens införande.

6 Resultat

För att f̊a en överblick av andel dagar uttagna av män över tid presenteras i

Figur 3 uttaget mellan åren 2000 och 2012, b̊ade totalt och i privat sektor.

Figur 3: Andel dagar uttagna av män 2000 - 2012.
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Figur 3 visar att år 2000 var den genomsnittliga andelen dagar uttagna av

män ungefär 12 procent. År 2012 var motsvarande siffra ungefär 24 procent.

Andelen för privat sektor var märkbart högre, 21 procent år 2000 samt 36

procent år 2012.

Den genomsnittliga andelen dagar uttagna av män ökar alla år utom mellan

2006 och 2007, vilket är ett trendbrott. Detta f̊ar anses vara mycket intressant

d̊a den reform som undersöks genomfördes just 2006 och d̊a förväntades ha en

positiv effekt p̊a andel dagar tagna av män.

I Tabell 1 nedan presenteras beskrivande statistik för variabler av intresse.

Tabell 1: Beskrivande statistik.

Andel

dagar, män

totalt

Andel

dagar, män

privat

Andel i

relevant

inkomst-

grupp

Utbildning,

kvinnor

Inkomst,

män

Ålder,

kvinnor

Medelvärde 0,20 0,30 0,21 0,26 255,06 27,78

Median 0,20 0,30 0,21 0,24 249,5 27,69

Minimum 0,08 0,11 0,04 0,12 166,6 20,87

Maximum 0,31 0,60 0,42 0,63 649,4 33,08

St.Dev 0,04 90,07 0,07 0,08 47,01 1,34

Obs 3744 3744 3744 3744 3744 3744

Den lägsta andelen dagar tagna av män under denna period var ungefär 8

procent i Årjäng år 2000. Den högsta siffran p̊a 31 procent mättes i Bräcke år

2009. Den lägsta siffran för andel dagar tagna av män i endast privat sektor

uppmättes i Gnosjö år 2000. Den d̊a rapporterade andelen var ungefär 11

procent. Den högsta siffran p̊a 60 procent mättes i Dorotea år 2004. I just

sm̊a kommuner kan andelen variera mycket fr̊an år till år d̊a det räcker att

f̊a pappor tar ut mer eller mindre för att siffrorna ska svänga kraftigt. Det

övergripande genomsnittet för åren 2000 till 2012 var 20 procent totalt och 30

procent för privat sektor.

D̊a det gäller genomsnittlig förvärvsinkomst för kommunerna under denna

period bör det återigen p̊apekas att dessa siffror endast avser de totala kom-

munerna, män i privat sektor har inte kunnat särskiljas. Genomsnittet för de

13 åren ligger p̊a 255 060 kronor. Den högsta observationen finns för Danderyd
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år 2011. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten var detta år 649 400 kronor.

För andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning kan noteras att den

sträcker sig mellan 12 procent i Bjuv år 2000 och 63 procent i Lund år 2012.

Medelvärdet totalt över åren ligger p̊a 26 procent, vilket kan tyckas l̊agt d̊a

4 av 10 svenskar har n̊agon form av eftergymnasial utbildning enligt utbild-

ningsstatistiken för år 2014 (SCB 2014). För andelen kvinnor med eftergym-

nasial utbildning uppdelat per år är siffran år 2012 ungefär 30 procent, vilket

stämmer n̊agot bättre överens med SCB:s statistik.

Den genomsnittliga åldern för kvinnor vid första barnets födelse var knappt

28 år. Den minsta uppmätta åldern var knappt 21 år i Åsele 2011 och den

högsta åldern p̊a drygt 33 år fanns i Danderyd 2004.

Andelen män som befinner sig i inkomstgruppen som bör ha p̊averkats

mest av reformen ökar mellan 2000 och 2012 fr̊an 10 procent till 29 procent.

För att f̊a en överblick över hur dessa variabler samvarierar presenteras

korrelationenkoefficienterna i Tabell 2.

Tabell 2: Korrelationsmatris.
Andel

dagar

tot

Andel

dagar

priv

Andel i

rel.

ink.grupp

Reform

2006

Utb.

kvinnor

Inkomst,

män

Ålder,

kvinnor

Reform

2002

Andel

dagar

tot

1

Andel

dagar

priv

0,77 1

Andel i

rel.

ink.grupp

0,68 0,58 1

Reform

2006
0,68 0,57 0,78 1

Utb.

kvinnor
0,46 0,11 0,23 0,29 1

Inkomst

män
0,57 0,20 0,49 0,49 0,75 1

Ålder

kvinnor
0,19 -0,14 -0,03 0,01 0,66 0,53 1

Reform

2002
0,62 0,50 0,57 0,46 0,35

1
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Korrelationen mellan andel dagar uttagna av män och förvärvsinkomst är

0,57. Korrelationen kan anta värden mellan minus 1 och 1 och ett värde p̊a 0,57

kan därmed anses vara relativt starkt positiv. Andel dagar uttagna av män och

andel män i den undersökta inkomstgruppen har en högre korrelation p̊a 0,68.

Korrelationskoefficienten för kvinnors utbildning och andelen dagar uttagna

av män är n̊agot lägre, 0,46. Studeras endast privat sektor kan noteras att

korrelationen mellan andel dagar uttagna av män i privat sektor och inkomst,

utbildning respektive ålder vid första barnets födelse är l̊ag. Korrelationen

mellan kvinnors utbildning och männens inkomst respektive kvinnors ålder

vid första barnets födelse är hög, 0,75 och 0,66. Detta kan innebära multikol-

linearitet i regressionsmodellen och därmed snedvridna parameterskattningar,

vilket bör has i åtanke vid tolkning av resultatet.

För att undersöka modellen läggs variablerna till en i taget. Därigenom

kan fastställas huruvida variablerna är relevanta för att förklara variationen i

den beroende variabeln. I ett första steg, Modell 1, används andel dagar tagna

av män totalt som beroende variabel. Resultatet presenteras i Tabell 3.

Tabell 3: Test av kontrollvariabler genom skattning av modell (1).
Modell

1.1

Modell

1.2

Modell

1.3

Modell

1.4

Modell

1.5

Modell

1.6

Ink.grupp

*reform

2006

-0,23*** -0,16*** -0,17*** -0,16*** -0,04* -0,04**

Ink.grupp 0,40*** 0,07*** 0,07*** 0,07*** -0,04** -0,07***

Reform

2006
0,07*** 0,04*** 0,03*** 0,01*** 0,01*** 0,01***

Utb.

kvinnor
1,13*** 0,56*** 0,55*** 0,53*** 0,34***

Inkomst

män
0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00***

Ålder

kvinnor
0,00*** 0,00*** 0,00***

Reform

2002
0,02*** 0,02***

Tid 0,00***

R2 0,7194 0,8269 0,8407 0,8418 0,8539 0,8554

R2
justerad 0,6959 0,8123 0,8272 0,8283 0,8414 0,8430

*signifikant vid 5 procent, **signifikant vid 1 procent, ***signifikant vid 0,1 procent.
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D̊a modellen förutom individspecifika intercept skattas med interaktions-

variabeln av intresse samt de tv̊a variablerna var för sig är förklaringsgraden

71,94 procent med en justerad förklaringsgrad p̊a 69,59 procent.

D̊a det kontrolleras för utbildningsgrad stiger den justerade förklarings-

graden märkbart, till 81,23 procent, samtidigt som de skattade parametrarna

är signifikanta. När männens genomsnittliga förvärvsinkomst läggs till ökar

den justerade förklaringsgraden ännu lite till. Detsamma gäller vid kontroll

för kvinnans ålder vid första barnets födelse samt den reform som infördes

2002. I ett sista skede kontrolleras även för en linjär trend. Denna variabel

ökar den justerade förklaringsgraden med bara n̊agra hundradelar, men d̊a

den änd̊a ger en liten ökning samtidigt som skattningen är signifikant skild

fr̊an noll beh̊alls den i modellen. Det kan därmed uteslutas att resultatet är

snedvridet p̊a grund av en förbisedd trend. I och med denna kontroll indikeras

att de fem kontrollvariablerna bör finnas med i modellen och de signifikanta

resultaten tyder p̊a att multikollinearitet inte bör orsaka ett alltför snedvridet

resultat.

Alla parameterskattningar är signifikant skilda fr̊an noll p̊a 5 procents sig-

nifikansniv̊a. Inga intercept presenteras eftersom individspecifika intercept för

alla kommuner inkluderas i modellen. Kvinnors utbildning har det största skat-

tade parametervärdet. Enligt modellen förväntats en procentenhets ökning i

kvinnors utbildningsniv̊a göra att andelen dagar tagna av män i genomsnitt

ökar med 0,36 procentenheter d̊a alla andra variabler i modellen h̊alls konstan-

ta. Detta är i linje med vad som förväntades. Den skattade parametern för den

genomsnittliga förvärvsinkomsten för män har ett förv̊anansvärt l̊agt värde,

den exakta skattningen är 0,000476. Allt annat lika väntas därmed en ökning

p̊a 100 000 kronor i årlig förvärvsinkomst öka andelen dagar uttagna av män

med i genomsnitt 0,0476 procentenheter, vilket f̊ar anses vara en marginell

ökning. Parametern är dock signifikant skild fr̊an noll. Även kvinnans ålder

vid första barnets födelse, reformerna 2002 och trendvariabeln har mycket sm̊a

men signifikanta effekter p̊a fördelningen av uttaget.

Detta arbete syftar till att undersöka huruvida 2006 års höjda inkomsttak

p̊averkat andelen dagar uttagna av män. För att komma åt denna effekt läggs

fokus p̊a huruvida andelen män som befinner sig i den relevanta inkomstgrup-

pen efter reformens införande p̊averkar andelen dagar som tas ut av män. En-

ligt humankapitalteorin väntas, som diskuterats ovan, en större andel i denna
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inkomstgrupp leda till en större p̊averkan p̊a andelen dagar uttagna av män.

I Tabell 3 framg̊ar att interaktionsvariabeln har en signifikant p̊averkan p̊a

fördelningen av föräldrapenningdagar. En procentenhets ökning av andelen

män i den relevanta inkomstgruppen efter reformens införande väntas leda till

en minskning p̊a i genomsnitt 0,04 procentenheter av andelen dagar uttagna

av män d̊a övriga variabler h̊alls konstanta. För att försöka isolera effekten av

reformen ytterligare görs i Modell 2 en avgränsning med andel dagar uttagna

av män i endast privat sektor som beroende variabel. Resultatet av denna

regression presenteras i Tabell 4.

Tabell 4: Test av kontrollvariabler genom skattning av modell (2).
Modell

2.1

Modell

2.2

Modell

2.3

Modell

2.4

Modell

2.5

Modell

2.6

Ink.grupp

*reform

2006

-0,34*** -0,24*** -0,25*** -0,24*** -0,08** -0,09**

Ink.grupp 0,60*** 0,19*** 0,18*** 0,18*** 0,04 -0,03

Reform

2006
0,10*** 0,06*** 0,05*** 0,05*** 0,03*** 0,03***

Utb.

kvinnor
1,43*** 0,90*** 0,88*** 0,85*** 0,41***

Inkomst

män
0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00***

Ålder

kvinnor
0,00*** 0,00*** 0,00***

Reform

2002
0,03*** 0,03***

Tid 0,01***

R2 0,6951 0,7505 0,7544 0,7554 0,7619 0,7645

R2
justerad 0,6695 0,7295 0,7337 0,7347 0,7416 0,7444

*signifikant vid 5 procent, **signifikant vid 1 procent, ***signifikant vid 0,1 procent.

Kontrollvariablernas skattade parametervärden är signifikant skilda fr̊an

noll och liknar resultatet d̊a andelen dagar uttagna av pappan totalt används

som beroende variabel. Enligt denna modell förväntas en procentenhets ökning

i kvinnors utbildningsniv̊a göra att andelen dagar uttagna av män i privat sek-

tor i genomsnitt ökar med knappt en halv procentenhet d̊a övriga variabler i

modellen h̊alls konstanta. Även här har den skattade parametern för genom-
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snittlig förvärvsinkomst för män ett signifikant om än l̊agt värde. Allt annat

lika väntas en ökning p̊a 100 000 kronor i årlig förvärvsinkomst öka andelen

dagar uttagna av män med i genomsnitt 0,0214 procentenheter. Precis som

tidigare har kvinnans ålder vid första barnets födelse, reformen 2002 samt

trendvariabeln sm̊a men signifikanta effekter p̊a fördelningen av uttaget.

Enligt skattningen har andelen män i den relevanta inkomstgruppen åren

2000 till 2012 inte en signifikant p̊averkan p̊a fördelningen av uttaget. Interak-

tionsvariabeln är dock signifikant skild fr̊an noll. En procentenhets ökning av

andelen män i den relevanta inkomstgruppen efter reformens införande väntas

leda till en minskning p̊a i genomsnitt 0,09 procentenheter av andelen dagar

uttagna av män d̊a övriga variabler h̊alls konstanta. Reformens införande ver-

kar därmed ha en större p̊averkan p̊a andelen dagar tagna av män i privat

sektor, vilket ocks̊a förutsp̊addes. N̊agot förv̊anande är att reformen enligt

denna undersökning har haft en negativ effekt p̊a andelen dagar uttagna av

män.

Vidare kontrolleras skattningarnas konfidensintervall för att undersöka huru-

vida det är rimligt att använda en FEM i detta fall. D̊a dessa inte visar p̊a

n̊agra extrema värden finns ingen anledning att tvivla p̊a valet av modell (se

Tabell 5 i Appendix A) D̊a en modell skattas med en andel som beroende

variabel är det ocks̊a viktigt att kontrollera att de skattade värdena ligger

mellan 0 och 1. Genom att plotta de skattade värdena för andel dagar tagna

av män mot utbildningsniv̊a kan konstateras att s̊a är fallet (se Figur 4 a och b

i Appendix A). Modellen verkar därmed vara lämplig för detta datamaterial.

7 Slutsatser och avslutande diskussion

Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida det ojämna uttaget av föräldra-

penningdagar kan ha ekonomiska orsaker genom att titta p̊a hur ekonomiska in-

citament p̊averkar fördelningen av dagarna. Den huvudsakliga fr̊ageställningen

för uppsatsen är huruvida reformen 2006 har ökat andelen dagar med föräldra-

penning som tas ut av män. En statistiskt signifikant effekt av reformen kan

genom den skattade modell konstateras, dock inte i enlighet med den upp-

ställda hypotesen. Enligt resultatet väntas reformen, skattad genom en inter-

aktionsvariabel med andelen män i den för reformen relevanta inkomstgruppen

samt en dummyvariabel för reformens genomförande, ha en signifikant nega-
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tiv p̊averkan p̊a fördelningen av uttaget. En procentenhets ökning av andelen

män i den relevanta inkomstgruppen efter jämfört med före reformen väntas

leda till en minskning p̊a i genomsnitt 0,04 procentenheter av andelen dagar

uttagna av män d̊a övriga variabler h̊alls konstanta. Motsvarande minskning

för privat sektor är 0,09 procentenheter och effekten är som väntat tydligare i

privat sektor. Detta kan vara ett resultat av att statlig sektor, där arbetstagare

oftare har generösa avtal om föräldralön, uteslutits. Övriga parameterskatt-

ningar visar inga större skillnader i p̊averkan p̊a de beroende variablerna.

Resultatet av denna undersökning tyder därmed p̊a att ekonomiska inci-

tament har betydelse för fördelningen av uttaget, men höjningen av taket har

enligt genomförd undersökning inte haft den p̊averkan som förutsp̊addes. Att

andelen dagar uttagna av män minskar i och med reformens införande kan

bero p̊a ett antal olika saker. En större andel män i den inkomstgrupp som

antas p̊averkas av reformen kan innebära att ocks̊a andelen kvinnor i denna

grupp är större. En minskning i andel dagar uttagna av män kan d̊a vara

en effekt av att kvinnor i samma inkomstgrupp p̊averkas mer av höjningen

av taket, i den meningen att de väljer att ta ut en större andel än vad de

hade gjort utan reformen. En ytterligare aspekt kan vara att antalet dagar

uttagna av män faktiskt ökade, men att detta inte syns i undersökningen d̊a

fokus är andelen dagar uttagna av män. Kvinnorna kan ha ökat sitt uttag

mer än männen. Att kvinnorna ökat sitt uttag av antal dagar skulle kunna

bero p̊a höjningen av taket men ocks̊a p̊a den samtidiga åtgärden gällande

höjning av ersättningsniv̊an. Detta hade kunnat studeras närmare med hjälp

av individdata.

Avsaknaden av individdata kan även innebära att reformens effekt p̊a vissa

grupper av män och familjer missas. Möjligheten att vissa blir mer jämställda

och andra mindre har därmed inte kunnat iakttas. En ytterligare svaghet med

denna undersökning är att de oberoende variablerna inte kunnat särskiljas

för privat sektor. N̊agot som ocks̊a bör kommenteras är antagandet att an-

delen dagar män tar ut inte p̊averkar deras inkomstniv̊a. Det är möjligt att

den kausala riktningen är den omvända, vilket inte tagits hänsyn till i denna

undersökning.

En slutsats som kan dras är att ekonomiska incitament verkar vara ett

mycket trubbigt instrument, i alla fall när det gäller jämställdhetspolitiska

syften. Resultatet tyder p̊a att n̊agot annat p̊averkar fördelningen av dagar
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med föräldrapenning. Strukturer och vad som väntas av en mamma respektive

en pappa kan vara det som faktiskt avgör när beslutet om fördelningen ska

tas. Detta innebär att andra eller ytterligare policẙatgärder kan behövas för

att uppn̊a uttalade jämställdhetspolitiska syften.

Genom att använda genomsnittlig data p̊a kommunniv̊a utelämnas en del

av variationen i de studerade variablerna, individspecifik data hade därför varit

att föredra. Denna undersökning indikerar dock att humankapitalteorin inte

ensamt kan förklara det ojämna uttaget. Den ekonomiska ersättningen verkar

ha en p̊averkan p̊a fördelningen men är troligtvis inte den enda avgörande

faktorn när det kommer till den ojämna fördelningen av föräldrapenningdagar

mellan män och kvinnor.
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Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income

Distribution. Journal of Political Economy, 6(4), sid. 281-302.

Mincer, J. & Ofek, H. (1982). Interrupted Work Careers: Depreciation

and Restoration of Human Capital. The Journal of Human Resources,

17(1), sid. 3-24.
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Appendix A

Tabell 5: Konfidensintervall för parameterskattningar.

Undre

gräns,

totalt

Övre

gräns,

totalt

Undre

gräns,

privat

sektor

Övre

gräns,

privat

sektor

Ink.grupp

*reform

2006

-0,07 -0,01 -0,15 -0,03

Ink.grupp -0,10 -0,04 -0,09 0,03

Reform

2006
0,01 0,02 0,01 0,04

Utb.

kvinnor
0,24 0,43 0,19 0,63

Inkomst

män
0,00 0,00 0,00 0,00

Ålder

kvinnor
0,00 0,00 0,00 0,00

Reform

2002
0,02 0,02 0,02 0,03

Tid 0,00 0,00 0,00 0,01
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(a)

(b)

Figur 4
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