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Mer vab, lägre lön? Uttag av tillfällig föräldrapenning 
för vård av barn och lön bland svenska föräldrara 

av 

Katarina Boyeb 

2015-09-14 

Sammanfattning 
Det finns ett flertal studier som visar att kvinnors och mäns löner hänger 
samman med föräldraskap i allmänhet och föräldraledighet i synnerhet. Lönen 
är lägre ju längre en förälder varit föräldraledig, vilket kan bero på att från-
varon påverkar individens humankapital eller att arbetsgivare tolkar frånvaron 
som ett tecken på bristande engagemang i arbetet. Vi vet dock väldigt lite om 
löneeffekter av tillfällig föräldrapenning för vård av barn, så kallad vab. Å ena 
sidan är det möjligt att vab påverkar humankapital och faktisk eller förväntad 
arbetskapacitet på samma sätt som föräldraledighet tycks göra. Å andra sidan 
finns det viktiga skillnader mellan vab och föräldraledighet när det gäller hur 
länge och ofta ledigheten tas ut och hur långt i förväg arbetsgivaren får reda på 
att en förälder ska vara frånvarande. I den här studien används svenska register-
data för att analysera sambandet mellan vab och lön bland mödrar och fäder 
som fick sitt första barn 1994. Dessa föräldrar följs fram till och med 2007. Re-
sultaten visar att det finns ett samband mellan ett större uttag av vab-dagar och 
lägre lön, speciellt bland män, upp till 13 år efter första barnets födelse. En för-
klaring till könsskillnaden i sambandet mellan vab och lön kan vara att arbets-
givare i högre grad tolkar mäns vab-frånvaro än kvinnors vab som ett tecken på 
lågt engagemang i arbetet. 

 

                                                 
a Denna rapport är en sammanfattning av IFAU Working paper 2015:18: ”Care more, earn less? 
The association between care leave for sick children and wage among Swedish parents”. 
b Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, e-post: katarina.boye@sofi.su.se 
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1 Inledning 
Den svenska föräldraförsäkringen ger föräldrar stora möjligheter att vara 
hemma när barnen är sjuka. En förälder med ett barn som är under 12 år gam-
malt kan vara hemma från jobbet upp till 120 dagar per barn och år om barnet 
är sjukt, behöver gå till läkare eller liknande. Vanligtvis tar föräldrar bara ut en 
handfull dagar per år (Försäkringskassan 2015). Den ekonomiska ersättningen 
är nästan 80 procent av lönen för föräldrar som tjänar under inkomsttaket i för-
säkringen, eller närmare bestämt 77,6 procent. Den som tjänar mer än inkomst-
taket får 77,6 procent av inkomsttaket istället. Det här systemet underlättar 
kombinationen av förvärvsarbete och föräldraansvar men används inte i lika 
stor utsträckning av mödrar och fäder. Sedan försäkringen infördes 1974 har 
andelen dagar uttagna av kvinnor årligen varierat mellan 60 och 68 procent och 
2013 låg kvinnors andel på 63 procent (SCB 2014). 

Flera studier har visat att föräldraledigheten – den del av föräldraförsäk-
ringen som gör det möjligt för föräldrar att vara hemma på hel- eller deltid med 
småbarn – har ett negativt samband med lön (Albrecht et al. 1999; Albrecht et 
al. 2015; Evertsson 2014; Jansson et al. 2003; Stafford & Sundström 1996). 
Föräldrar som har varit föräldralediga länge tenderar alltså att ha lägre lön någ-
ra år efter att de fick sitt barn än föräldrar som varit föräldralediga lite eller inte 
alls. Liknande negativa samband finns mellan föräldraledighet och karriär-
möjligheter (Aisenbrey et al. 2009; Evertsson & Duvander 2010). Studier av 
den här typen av samband inkluderar sällan den tillfälliga föräldrapenningen, 
av vilken vård av sjukt barn (vab) är en del (för undantag, se Evertsson 2014 
och Stafford & Sundström 1996). Vab har flera likheter med föräldraledighet ur 
såväl anställdas som arbetsgivares perspektiv, men också flera olikheter. Vab är 
därför intressant att studera och i den här studien analyserar jag sambandet 
mellan vab och lön under perioden 1994–2007.  

Nedan beskriver jag några vanliga förklaringar till löneskillnader mellan 
mödrar och fäder och hur dessa förklaringar är relevanta för sambandet mellan 
vab och lön. Därefter följer en analys av detta samband bland föräldrar som 
fick sitt första barn 1994. Jag följer deras uttag av vab och deras lön under 13 
år efter barnets födelse, fram till 2007, för att undersöka om fler vab-dagar ten-
derar att hänga ihop med lägre lön. Rapporten avslutas med en sammanfattning 
och diskussion av resultaten. 
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2 Samband mellan fördelningen av omsorg i familjen 
och utfall på arbetsmarknaden 

Det finns ett antal studier som visar att föräldraskap är förknippat med negativa 
effekter på arbetsmarknaden och leder till att kvinnor har sämre möjligheter i 
arbetslivet än män (för svenska studier, se t.ex. Angelov et al. 2013; Boye et al. 
2014). Det ligger nära tillhands att förklara dessa resultat med den ojämna för-
delningen av ansvar för barn och hushåll mellan kvinnor och män. En sådan 
förklaring stöds också av forskningen. Som nämndes ovan hänger till exempel 
föräldraledighet ihop med lägre lön och försämrade karriärmöjligheter 
(Aisenbrey et al. 2009; Albrecht et al. 1999; Albrecht et al. 2015; Evertsson 
2014; Evertsson & Duvander 2010; Jansson et al. 2003; Johansson 2010; 
Stafford & Sundström 1996). Flera av studierna av detta samband finner att det 
negativa sambandet mellan föräldraledighet och lön är speciellt starkt bland 
män (se dock Evertsson 2014 som inte finner någon sådan könsskillnad). Den 
totala inkomstförlusten bör dock bli större för kvinnor eftersom kvinnor är för-
äldralediga så mycket mer än män i genomsnitt. 

Endast ett fåtal tidigare studier har fokuserat specifikt på vab-frånvaro. 
Evertsson (2014) inkluderade tillfällig föräldrapenning, där vab ingår, i sina 
analyser och fann ett negativt samband med lön. Stafford och Sundström 
(1996) analyserade data från ett stort, svenskt företag på 1980-talet och fann att 
vab var negativt korrelerat speciellt med mäns lön. Den senare studien är den 
enda som hittills har skiljt ut vab från annan frånvaro relaterad till omsorg om 
barn. 

Fyra teoretiska förklaringar lyfts fram i forskningen när det gäller skillnaden 
i lön mellan mödrar och fäder (för en genomgång av dessa, se Sigle-Rushton & 
Waldfogel 2007 som jag utgår från i denna beskrivning). Nedan diskuterar jag 
hur dessa kan vara relevanta för ett eventuellt samband mellan vab och lön. 

Den första förklaringen handlar om humankapital, d.v.s. kunskaper och fär-
digheter. Frånvaro från jobbet kan innebära att den anställda glömmer kun-
skaper eller inte utvecklar sina kunskaper i samma takt som andra arbetstagare, 
inte hänger med i den tekniska eller metodologiska utvecklingen, missar fort-
bildning osv. (Mincer & Polachek 1974). Föräldraledighet och vab har sanno-
likt dessa negativa effekter på samma sätt som t.ex. arbetslöshet, sjukfrånvaro 
och liknande. Det är dock rimligt att det behövs ganska mycket vab för att det 
ska påverka en förälders humankapital. 

Den andra förklaringen handlar om faktisk och förväntad arbetskapacitet. 
Ett stort ansvar för barnen kan innebära att en förälder inte satsar eller presterar 
så bra på jobbet (jfr. Becker 1985). Vab skulle kunna ha dessa effekter om 
jobbet ständigt avbryts eller om föräldern t.ex. ofta har tankarna på annat håll.  
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Arbetsgivares förväntningar på de anställdas kapacitet kan också ha bety-
delse för lön och karriärmöjligheter oavsett den anställdas faktiska kapacitet. 
Statistisk diskriminering innebär att en arbetsgivare antar att en anställd (eller 
arbetssökande) kommer att agera som andra medlemmar av samma grupp bru-
kar agera i genomsnitt. Statistisk diskriminering sker t.ex. när arbetsgivare, 
utan att känna till de individuella förhållandena för den enskilda individen, ut-
går från att en kvinna tar eller i framtiden kommer att ta ett stort ansvar för hem 
och barn (eftersom gruppen kvinnor i genomsnitt gör det) och därför inte satsar 
lika mycket på henne som på män på arbetsplatsen. Enligt detta teoretiska reso-
nemang kan arbetsgivare förvänta sig att mödrar ska ta ut mycket vab och där-
för inte ge dem samma möjligheter som andra, vilket resulterar i lägre lön eller 
en svagare löneutveckling för mödrar. 

Man kan också tänka sig ett mer direkt samband mellan vab och arbets-
givares antaganden om en anställd. Enligt signaleringsteorin kan arbetsgivare 
tolka frånvaro från arbetsmarknaden som ett tecken på lågt intresse för arbete 
(Albrecht et al. 1999; Stafford & Sundström 1996). Medan statistisk diskrimi-
nering drabbar kvinnor eller mödrar generellt så kan signalering utgöra en me-
kanism som förklarar sambandet mellan frånvaro och lön för män. I och med 
att de flesta mödrar har lång frånvaro relaterad till omsorg om barn, utgör inte 
frånvaro en signal om kvinnors engagemang i arbetet. En kvinna som är från-
varande för att ta hand om barn beter sig alltså bara som arbetsgivaren förvän-
tar sig. En man som är frånvarande av samma orsak beter sig däremot inte som 
förväntat och hans arbetsgivare kan därmed tolka hans frånvaro som tecken på 
lågt intresse för arbetet. Tidigare studier har t.ex. funnit ett starkare samband 
mellan föräldraledighet och lön bland män (Albrecht et al. 1999; Stafford & 
Sundström 1996). Om det också finns ett starkare samband mellan vab och lön 
bland män än bland kvinnor så kan det alltså tolkas som stöd för signalerings-
teorin, d.v.s. att arbetsgivare använder mäns vab-frånvaro som en indikator på 
lågt engagemang i arbetet. 

Den tredje förklaringen innebär att sambandet mellan vab och lön uppstår 
p.g.a. andra bakomliggande faktorer: individer som tycker om att vara hemma 
mycket kan tänkas ha ett lågt engagemang i arbetet och samtidigt välja att ut-
nyttja många vab-dagar. Detta ger upphov till ett negativt samband mellan vab 
och lön, som inte beror på att vab orsakar lägre lön, utan på att personer har 
andra egenskaper som innebär både låg lön och hög frånvaro. I den här studien 
genomför jag statistiska analyser som är utformade för att korrigera för sam-
band som drivs av individers karaktärsdrag eller egenskaper.  

Den fjärde och sista förklaringen handlar om vilken typ av arbete en för-
älder har. Lika väl som att uttag av vab kan påverka arbetet så kan arbetet 
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påverka benägenheten att ta ut vab. En förälder med ett lågbetalt arbete kan 
vara mer benägen att stanna hemma med ett sjukt barn än en högbetald förälder 
eftersom arbetet inte ger en så stor ekonomisk ersättning. Här kan man natur-
ligtvis tänka tvärt om, att de som har ett lågbetalt jobb är extra beroende av sin 
inkomst och snarare kan bli mindre benägna att stanna hemma. Båda sätten att 
se på det är rimliga. Statistiken visar dock att höginkomsttagare tar ut mindre 
vab än låginkomsttagare (t.ex. Boye 2014). Föräldrar med välbetalda jobb och 
jobb med hög status kan vara mindre benägna att ta ut vab eftersom de förlorar 
relativt mycket pengar på det, speciellt om deras inkomst överstiger inkomst-
taket i försäkringen. Dessa jobb kräver dessutom ofta ett stort engagemang och 
stor närvaro vilket kan göra det svårt att stanna hemma med sjukt barn (se t.ex. 
Bygren and Gähler 2012; Gustafson 2006; Magnusson 2010). Å andra sidan är 
högbetalda jobb ofta ganska flexibla vilket kan göra det lättare att stanna 
hemma med ett sjukt barn utan att ta ut formell ledighet. Sammantaget visar 
dessa resonemang att ett samband mellan vab och lön inte behöver tyda på att 
vab inverkar på lönen utan också kan bero på att lönen inverkar på benägen-
heten att ta ut vab, så kallad omvänd kausalitet. 

Sammanfattningsvis kan ett samband mellan vab och lön uppstå genom pro-
cesser där vab inverkar på lönen genom engagemanget i jobbet eller genom att 
arbetsgivaren gör antaganden om den som är frånvarande p.g.a. vab. Om det 
finns ett starkare samband mellan vab och lön bland män än bland kvinnor, kan 
signaleringsteorin utgöra en rimlig förklaring eftersom ett sådant samband ty-
der på att mäns och kvinnors frånvaro tolkas olika i arbetslivet. Ett samband 
mellan vab och lön kan också uppstå p.g.a. selektion – att personer med vissa 
egenskaper är mer benägna än andra både att ta ut vab och att ha låg lön – eller 
p.g.a. omvänd kausalitet – att lönen påverkar uttaget av vab.  

3 Analyser av sambandet mellan vab och lön 
I dessa analyser följer jag föräldrar som fick sitt första barn 1994 upp till 13 år 
efter barnets födelse. Data kommer från officiella, svenska register och analy-
serna görs på 23 157 anställda1 förstagångsföräldrar, men antalet som ingår i de 
olika analyserna varierar (för detaljer kring data, variabler och analyser, se 
Boye 2015). Före regressionsanalyserna redovisar jag några enklare beskriv-
ningar av kvinnors och mäns lön och vab. 

                                                 
1 Egna företagare ingår inte i urvalet. Bland de anställda inkluderas alla som arbetar i offentlig 
sektor eller privata företag med minst 500 anställda. Bland anställda inom mindre, privata företag 
finns endast ett urval om ca 50 procent tillgängliga i data. För detaljer, se Boye (2015). 
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3.1 Löneutveckling och uttag av vab bland förstagångsföräldrar 
Figur 1 visar kvinnors och mäns lön under perioden 1990–2007, d.v.s. från 4 år 
före fram till 13 år efter att de fick sitt första barn 1994. Lönen mäts som hel-
tidsekvivalent månadslön, d.v.s. för de som arbetar deltid har månadslönen 
räknats upp till att motsvara en heltidslön. På det sättet påverkas inte måttet av 
skillnader i arbetstid mellan kvinnor och män. Figuren visar att både kvinnors 
och mäns löneutveckling var svag innan de fick barn, vilket kan ha att göra 
med den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Efter att barnet hade fötts 
tog männens löneutveckling fart. Kvinnornas lön började också öka men inte i 
samma takt som männens. Könslöneskillnaden, som var relativt liten före bar-
nets födelse, växte därmed avsevärt fram till 2007.  

Figur 1 Lön 1990–2007 före och efter första barnets födelse 1994, efter kön. 
Heltidsekvivalent månadslön i 2011 års valutavärde 

 
Uttaget av vab-dagar efter första barnets födelse varierade påtagligt under pe-
rioden, viket syns i Figur 2. Under 1995 när det första barnet var ett år gammalt 
tog kvinnor i snitt ut tre vab-dagar, bara en dag mer än män. Under de följande 
åren ökade både kvinnors och mäns årliga uttag, men ökningen var betydligt 
större bland kvinnor. Under perioden då första barnet var mellan två och åtta–
nio år gammalt låg kvinnornas uttag på cirka sju dagar per år medan männens 
låg på cirka tre dagar per år. Därefter sjönk bådas uttag ganska snabbt för att 
landa på tre–fyra dagar per år för kvinnor och knappt två dagar per år för män i 
slutet av perioden. 
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Figur 2 Antal uttagna vab-dagar per år under 13 år efter första barnets födelse 
1994, efter kön 

 
Figur 3 visar vad detta innebar för kvinnors och mäns ackumulerade vab-uttag, 
d.v.s. det totala antalet dagar de tagit ut och därmed varit borta från jobbet 
under perioden. Eftersom kvinnor konsekvent tog ut mer vab än män per år så 
ökade också deras ackumulerade antal vab-dagar snabbare än männens. När 
första barnet var 13 år gammalt år 2007 hade män i genomsnitt tagit ut totalt 30 
vab-dagar medan kvinnor hade tagit ut nästan dubbelt så många, 57 dagar totalt 
under perioden. 
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Figur 3 Ackumulerat antal vab-dagar under 13 år efter första barnets födelse 
1994, efter kön 

 

3.2 Sambandet mellan vab och lön 
För att analysera sambandet mellan vab och lön på kort sikt studerar jag hur 
många vab-dagar mödrarna och fäderna har tagit ut totalt under perioden 1995–
1998 i förhållande till deras lön 1999. För att också få ett mer långsiktigt pers-
pektiv studerar jag samma sak under perioden 1995–2007. Jag använder mig av 
analysmetoderna Ordinary Least Squares (OLS) och Fixed Effects (FE) och tar 
hänsyn till skillnader i lön som kan förklaras av föräldraledighet, arbetslöshet, 
sjukpenning, utbildning, vilken sektor arbetstagaren arbetar i, antal barn och 
yngsta barnets ålder. FE-analysen innebär också att hänsyn tas till lönenivån 
1993, d.v.s. före första barnets födelse (för en mer utförlig beskrivning, se 
Boye 2015). 

Tabell 1 och Tabell 2 visar resultaten av OLS- och FE-analyser där samban-
det mellan ackumulerat antal vab-dagar och den naturliga logaritmen av kvin-
nors och mäns löner efter att de blivit föräldrar analyseras. Tabellerna visar 
endast sambanden mellan lön och vab-dagar; för samband med övriga variabler 
i analysen, se Boye (2015). Tabell 1 visar resultatet för lönen fem år efter bar-
nets födelse, 1999, och Tabell 2 resultatet för lönen 13 år efter barnets födelse, 
2007. Resultaten illustreras i Figur 4. 

De beräknade sambanden i Tabell 1 och Tabell 2 visar att ju mer vab 
kvinnor och män tagit ut, desto lägre var deras lön 5 respektive 13 år efter förs-
ta barnets födelse. Estimatet är betydligt mer negativt för män än för kvinnor 
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vilket innebär att en vab-dag har ett starkare negativt samband med lön för män 
än för kvinnor. FE-analysen tar hänsyn till att individers egenskaper (som vi 
inte observerar i data, och som vi antar inte förändras över tid) kan ge upphov 
till ett skensamband mellan lön och vab. FE-estimaten är något lägre än OLS-
estimaten (se resultaten för OLS och FE i Tabell 1 och Tabell 2), vilket kan 
tolkas som att OLS-sambanden till viss del förklaras av ett sådant sken-
samband. Det är alltså troligt att vissa kvinnor och män har egenskaper som gör 
både att de tar ut mycket vab och att de har låg lön, samtidigt som deras vab-
uttag och deras lön inte har med varandra att göra. Detta är dock inte hela 
förklaringen utan samband mellan vab och lön kvarstår även när analyserna tar 
hänsyn till denna selektion (se resultaten för FE i Tabell 1 och Tabell 2). 
Resultaten för lön 1999 och 2007 är relativt lika vilket tyder på att sambandet 
mellan vab och lön inte avtar med tiden. 

Tabell 1 Lön 1999 och ackumulerat vab-uttag t.o.m. 1998 för föräldrar som fick 
sitt första barn 1994, OLS- och FE-regressiona) 

 Män Kvinnor 
 OLS FE OLS FE 
Ackumulerat antal vab-dagar    -0,0051*** 

(0,0004) 
  -0,0032*** 

(0,0003) 
  -0,0015*** 

(0,0001) 
  -0,0005*** 

(0,0001) 
     

Kvadraten av ack. 
vab-dagar/100 

    0,0032*** 
(0,0000) 

   0,0021*** 
(0,0000) 

--- --- 

     

Intercept    3,2280*** 
(0,0151) 

   2,7974*** 
(0,0139) 

   3,1683*** 
(0,0154) 

   2,6736*** 
(0,0102) 

N personer 7 569 7 569 10 455 10 455 

N personår  15 138  20 910 

R2/R2 within 0,3077 0,6443 0,2899 0,6940 

Not: *** p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 
a) Den beroende variabeln är den naturliga logaritmen av heltidsekvivalent månadslön 1999. 
Standardfelen är klustrade. Kontrollvariabler som inte redovisas i tabellen: Ackumulerad föräld-
raledighet, arbetslöshet, sjukfrånvaro, yngsta barnets ålder, antal barn, utbildning och sektor. FE- 
regressionen inkluderar även en kontroll för år. 
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Tabell 2 Lön 2007 och ackumulerat vab-uttag t.o.m. 2006 för föräldrar som fick 
sitt första barn 1994, OLS- och FE-regressiona) 

 Män Kvinnor 
 OLS FE OLS FE 
Ackumulerat antal VAB-dagar   -0,0040*** 

(0,0002) 
  -0,0032*** 

(0,0002) 
  -0,0010*** 

(0,0001) 
  -0,0006*** 

(0,0001) 
     

Kvadraten av ack. vab-
dagar/100 

   0,0013*** 
(0,0000) 

   0,0000*** 
(0,0000) 

   0,0000*** 
(0,0000) 

0,0000* 
(0,0000) 

     

Intercept    3,4458*** 
(0,0231) 

   2,8637*** 
(0,0101) 

   3,4807*** 
(0,0188) 

   2,7311*** 
(0,0065) 

     

N personer 7 512 7 512 11 494 11 494 
N personår  15 024  22 988 
R2/R2 within 0,3435 0,7603 0,3496 0,8124 

Not: *** p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 
a) Den beroende variabeln är den naturliga logaritmen av heltidsekvivalent månadslön 2007. 
Standardfelen är klustrade. Kontrollvariabler som inte redovisas i tabellen: Ackumulerad för-
äldraledighet, arbetslöshet, sjukfrånvaro, yngsta barnets ålder, antal barn, utbildning och sektor. 
FE- regressionen inkluderar även en kontroll för år. 

 
Figur 4 visar skillnaderna i lön mellan några olika grupper av föräldrar så som 
de kan beräknas med hjälp av FE-regressionerna i Tabell 1 och Tabell 2. Den 
första gruppen utgörs av män som har tagit ut relativt lite vab, motsvarande 1:a 
kvartilen av mäns uttag fram till 1999 respektive 2007. Detta betyder att endast 
en fjärdedel av männen tagit ut mindre vab än denna grupp. Den andra gruppen 
består av män som istället har tagit ut mycket vab, motsvarande den 3:e kvar-
tilen. Endast en fjärdedel av männen har tagit ut mer vab än denna grupp. Den 
tredje och fjärde gruppen utgörs av motsvarande grupper av kvinnor, d.v.s. som 
har tagit ut motsvarande 1:a respektive 3:e kvartilen av kvinnors vab-uttag. 
Dessa fyra grupper jämförs med män respektive kvinnor vars vab-uttag mot-
svarar medianen i fördelningen av antal vab-dagar för respektive kön. Lönen 
bland dem med medianuttag av vab representeras av 0 på den vertikala axeln i 
Figur 4. Staplarna representerar skillnader i procent mellan denna lön och den 
lön som de fyra grupperna beräknas ha 1999 respektive 2007. 
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Figur 4 Löneskillnader 1999 och 2007 i procent mellan föräldrar med olika stort 
ackumulerat vab-uttaga) 

 
a) Lönen för kvinnor och män med lågt (1:a kvartilen) respektive högt (3:e kvartilen) vab-uttag 
inom respektive kön jämförs med lönen för kvinnor och män med ett uttag motsvarande 
medianen inom respektive kön (0 på den vertikala axeln). Löneskillnaderna är beräknade med 
estimaten i FE-analyserna i Tabell 1 och Tabell 2. 

 
I Figur 4 blir det tydligt att sambandet mellan mäns lön och deras vab-uttag är 
starkare än motsvarande samband för kvinnor. Män som tagit ut relativt mycket 
vab jämfört med andra män hade lägre lön än män med ett vab-uttag motsvar-
ande medianen, och män som tagit ut relativt lite vab hade istället högre lön. År 
1999, fem år efter första barnets födelse, låg löneskillnaderna jämfört med män 
med medianuttag kring 2 procent. Således hade t.ex. män som tagit ut relativt 
mycket vab en 2 procent lägre lön 1999 än män med ett uttag motsvarande me-
dianen bland män. År 2007 har löneskillnaderna mellan grupperna ökat. Då 
hade män som tagit ut mycket vab en lön som låg 5–6 procent lägre än lönen 
bland män med medianuttag och män som tagit ut lite vab hade istället en lön 
som var cirka 4 procent högre. Män som tar ut mycket vab har alltså en lägre 
lön än andra ett antal år efter att de fått sitt första barn, även givet lika lön före 
barnets födelse. 

Löneskillnaderna bland kvinnor med olika stort vab-uttag var betydligt 
mindre än bland män. År 1999 uppgick de till cirka 0,5 procent upp eller ner 
vilket får betraktas som försumbart. År 2007 tjänade kvinnor med ett högt vab-
uttag, jämfört med andra kvinnor, drygt 1,5 procent mindre än kvinnor med 
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medianuttag och kvinnor med ett lågt uttag istället drygt 1 procent mer än kvin-
nor med medianuttag. 

Det är värt att poängtera att ett lågt respektive högt uttag inom respektive 
kön betyder väldigt olika saker, vilket Tabell 3 visar. Männen som hade ett 
högt vab-uttag jämfört med andra män, och tjänade mindre, hade tagit ut 
väsentligt mycket mindre vab än kvinnor som hade ett högt vab-uttag jämfört 
med andra kvinnor, och som inte tjänade så mycket mindre än andra kvinnor 
gjorde. 

Tabell 3 Ackumulerat antal vab-dagar 1999 och 2007 efter kön 

 1999 2007 
 Män Kvinnor Män Kvinnor 
1:a kvartilen 1 5 7,5 25 
Medianen 6 12 21,5 47 
3:e kvartilen 13,5 24 43,5 77 

4 Sammanfattning och diskussion 
Föräldrar förlorar drygt 20 procent av sin inkomst när de är hemma med till-
fällig föräldrapenning för vård av barn, s.k. vab, och mer om deras inkomst 
överstiger inkomsttaket i försäkringen. Den här studien visar att de också in-
direkt kan förlora ekonomiskt på lång sikt när de tar ut vab. Detta gäller 
speciellt för män. 

Förlorat humankapital och en minskad arbetskapacitet är möjliga för-
klaringar till det negativa sambandet mellan vab och lön (jfr. t.ex. Albrecht et 
al. 1999; Stafford & Sundström 1996). Sådana effekter av vab uppstår rimligt-
vis först vid ganska högt vab-uttag och borde därmed drabba kvinnor i högre 
utsträckning än män. Sambandet mellan vab och lön är mycket svagt bland 
kvinnor vilket tyder på att vab inte i någon vidare utsträckning inverkar på 
lönen via humankapital eller arbetskapacitet. Andra förklaringar förefaller mer 
rimliga. 

En rimlig förklaring kan hämtas från signaleringsteorin. Enligt denna teori 
tolkar arbetsgivare frånvaro från arbetsmarknaden, t.ex. uttag av vab, som en 
signal om lågt engagemang i jobbet och högt engagemang utanför jobbet 
(Stafford & Sundström 1999). Eftersom majoriteten av kvinnor har viss från-
varo från arbetet i samband med föräldraledighet och vab så utgör inte från-
varon en särskilt stark signal om deras engagemang. För män, som i genomsnitt 
har en lägre frånvaro för vab än kvinnor, kan ett högt uttag av vab däremot 
betraktas som ett oväntat beteende och arbetsgivare kan tolka detta som en 
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starkare signal om lågt engagemang i jobbet än om en kvinna tar ut mycket 
vab. 

En annan möjlig förklaring är omvänd kausalitet. Föräldrar med välbetalda 
jobb kan vara mindre benägna än andra att ta ut vab beroende på de förhåll-
anden som de arbetar under. Den höga lönen innebär att de förlorar mer än 
andra ekonomiskt på att ta ut vab. De har ofta ganska flexibla jobb, men också 
ofta jobb som kräver stor närvaro och stort engagemang. Sambandet kan alltså 
vara det omvända, d.v.s. att jobbet inklusive lönen inverkar på vab-uttaget.  

En fråga relaterad till detta resonemang är om sambandet mellan vab och 
lön ser likadant ut i olika socioekonomiska grupper. Evertsson (2014) fann att 
sambandet mellan föräldraledighet och lön var starkare bland föräldrar med 
hög utbildning än bland andra. Ett intressant ämne för framtida forskning är att 
studera sådana skillnader vad gäller vab. 

Om vi tolkar de samband som visas i den här studien som kausala, på så sätt 
att vab påverkar lönen, så ger de stöd för signaleringsteorin: arbetsgivares för-
väntningar på att män ska ha låg frånvaro leder till ett starkare negativt 
samband mellan fäders lön och vab-uttag än mellan mödrars lön och vab. En 
jämnare fördelning av vab-uttaget mellan kvinnor och män skulle därmed tro-
ligtvis försvaga signaleringseffekten av mäns vab-uttag. 
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