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Yttrande över PM om Jämställdhetsbonus. 
Familjepolitisk reform (S2007/10527/SF) 
 
En viktig fråga för LO är hur arbetsliv och familjeliv kan delas mer lika 
mellan kvinnor och män. Idag förutsätts kvinnor ta ett större ansvar för 
familjen och de små barnen. Det leder till sämre förutsättningar för alla 
kvinnor på arbetsmarknaden, oavsett om man har barn eller inte. Därför är 
det ofta, åtminstone på kort sikt, rationellt att kvinnan är hemma längre. Hon 
är ju redan diskriminerad och varför då ta risken att även mannen blir det? 
Den här onda cirkeln behöver brytas med aktiva politiska åtgärder.  
 
LOs förslag är att dela föräldraförsäkringen i tre delar, efter isländsk modell. 
Där en tredjedel av dagarna knyts till vardera föräldern och resterande 
tredjedel fritt kan fördelas mellan föräldrarna.  
 
Förslaget om jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen är intressant och väl 
värt att prövas och följas upp. Även om det inte är den modell LO helst 
skulle vilja se ställer sig LO positiv till ett försök med ekonomiska 
incitament för att stimulera ett mer lika uttag av föräldrapenningen mellan 
kvinnor och män.  
 
Det som är problematiskt med förslaget är konstruktionen med skatteavdrag. 
Dels innebär det att det blir mycket administration och i två olika myndig-
heter, både Försäkringskassan och Skatteverket. Dels innebär det ytterligare 
ett avdrag som motverkar principen om ett enhetligt skatteuttag.  
 
Föräldraförsäkringen är redan idag administrativt sett jämnt fördelad mellan 
föräldrarna. När den ena föräldern har utnyttjat sina dagar måste den andra 
föräldern (oftast pappan) aktivt överlåta sina dagar till den andra föräldern. 
Det skulle vara intressant att se en mer administrativt enkel lösning utredd, 
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där man använder sig av den uppdelning som redan finns, med olika ersätt-
ningsnivå för egna och överlåtna dagar.  
 
Den konstruktion som arbetsgruppen förordar är minst sagt komplicerad. De 
svenska föräldrarna har dock tidigare visat att de är mycket kapabla att tolka 
och använda sig av komplicerade regelverk. Men för att få en god effekt 
behöver det tydliggöras vilka effekter bonusen har.  
 
Av den konstruktion på jämställdhetsbonus som har valts följer det att 
endast föräldrar med gemensam vårdnad om det aktuella barnet kan om-
fattas av jämställdhetsbonusen. Syftet är ju också att gynna ett mer lika uttag 
av föräldraledighet, vilket är omöjligt för föräldrar med ensam vårdnad att 
åstadkomma.  
 
Effekten blir dock olycklig, att sammanlevande föräldrar gynnas ekono-
miskt jämfört med ensamlevande. Samtidigt som vi vet att det är de ensam-
stående föräldrarna som har det tuffast ekonomiskt.  
 
 
Landsorganisationen i Sverige 
Stockholm som ovan 
 
 
 
Wanja Lundby-Wedin   Anna Fransson 
 


