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Har vi råd att inte satsa mer på
jämställdhet?
Vad kan ökad jämställdhet göra för tillväxten och
jobben i Sverige och i Europa?

Inledning
Den europeiska ekonomin står inför två strategiska huvudutmaningar. Den
ena är att sätta fart på den haltande tillväxten. Skrala eller negativa tillväxtsiffror behöver göras stabilt positiva. Den andra är att hantera en demografisk trend där befolkningen åldras i rask takt och pensionsavgångarna snabbt
blir allt fler. Om ingenting görs väntar troligen arbetskraftsbrist i flera sektorer.
Situationen varierar en hel del i Europa när det gäller dessa båda problem,
men inget land slipper undan. Inte heller Sverige.
Ökad jämställdhet är en central faktor för att möta de dubbla utmaningarna.
Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle kunna vara en
avgörande nyckel till att få ekonomin att växa och till att skapa den jobbdynamik som behövs i det kommande demografiska scenariot.
Trots det står jämställdhetsarbetet och stampar. Jämställdhetsutvecklingen
går sedan ett antal år tillbaka antingen långsamt eller åt fel håll. I ett krispräglat Europa har jämställdheten hamnat långt ner på dagordningen. Med
tanke på både utmaningarna och möjligheterna blir den påtagliga passiviteten i jämställdhetsfrågorna nu alltmer bekymmersam.
Syftet med denna rapport är att sätta in jämställdhetsarbetet i ett samhällsekonomiskt sammanhang. En inledande analys ägnas åt sambanden mellan
jämställdhet, tillväxt och jobb. Vilken ekonomisk betydelse har jämställdhetsfaktorn? Därefter görs en genomgång av vilka åtgärder som skulle kunna
vidtas för att driva jämställdhetsutvecklingen vidare. Hur ser verktygslådan
ut? Avslutningsvis ställs den övergripande frågeställningen på sin spets: har
vi råd att inte satsa mer på jämställdhet?
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Rapporten har två grundläggande utgångspunkter. Dels är jämställdheten
inte bara mycket viktig i sig utifrån bland annat ett rättighetsperspektiv. Den
har även ett tydligt ekonomiskt värde. Som FN-chefen Ban Ki-moon uttryckt
det: “Att investera i kvinnor är inte bara att göra det rätta, utan också det
smarta.” (Ki-moon 2011-03-08). Dels är det motiverat att ta ett europeiskt
grepp om jämställdhetsfrågan. I takt med att Europa vävs samman blir det
alltmer orimligt att enbart arbeta nationellt. Samtidigt som jämställdhetssituationen i övriga Europa påverkar oss i Sverige alltmer får vi allt bättre
möjligheter och ett allt större ansvar för att främja och påverka den
europeiska jämställdhetsutvecklingen.1

1. Haltande tillväxt och åldrande befolkning
Först till problembilden. I den krisande europeiska ekonomin finns flera
svårigheter att hantera. Strukturellt framstår dock två utmaningar som
särskilt viktiga: att omvandla en flerårig stagnation till hållbar tillväxt samt
att anpassa samhällsapparaten så att den står pall även när befolkningen
åldras.

1.1 Tillväxt
Det råder delade meningar om vad ekonomisk tillväxt har för värde. I
rådande läge är det dock tydligt att det utan bättre tillväxt skulle bli svårt att
driva samhällsutvecklingen åt rätt håll. Högre tillväxttal krävs för att kunna
sanera statsfinanserna, upprätthålla konkurrenskraften, säkra välfärden och
driva på den gröna omställningen. I en stagnerande ekonomi skapas inte
tillräckligt med resurs- och investeringsutrymme för att kunna klara allt
detta.
Tillväxttrenderna ser inte bra ut. Efter det dramatiska konjunkturraset i åren
2008-2009 och den efterföljande korta återhämtningen är Europa nu inne i
ännu en recession. BNP i EU föll från tredje kvartalet år 2011 till tredje
kvartalet år 2012 med 0,4 procent (Eurostat 2012a). Framöver är prognoserna torftiga. Med nuvarande dynamik räknar EU-kommissionen med att
den årliga tillväxten inom EU under de kommande 10 åren endast når upp till
omkring 1,25 procent. Det är hela 1 procentenhet lägre än snittet under 00talet (European Commission 2011, 4).

1

I en kort rapport av detta slag måste ofrånkomligen ett antal avgränsningar göras. Den
inriktning som valts är att fokusera på jämställdhetsaspekter som har en tydlig och direkt
koppling till arbetsmarknad och samhällsekonomi. Frågan om mäns våld mot kvinnor är
oerhört angelägen, men berörs inte direkt. Viktiga perspektiv rörande maktförhållanden,
intersektionalitet och integration finns på sätt och vis med i analysen, men diskuteras inte
explicit. Även flera andra aspekter som utan tvekan är centrala i jämställdhetsarbetet
placeras av avgränsningsskäl lite vid sidan av rapportens resonemang.
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Den svenska ekonomin klarade sig efter djupdykningen i åren 2008-2009
klart bättre än övriga EU under både år 2010 och år 2011, men är nu nere på
relativt låga tillväxtnivåer kring 1 procent (Eurostat, “Real GDP Growth
Rate”; Konjunkturinstitutet 2012). I de långsiktiga prognoserna finns tydliga
negativa risker – framför allt kopplade till hur eurokrisen utvecklas.

1.2 Demografi
I nuläget är arbetslösheten ett stort problem i hela Europa. På lite längre sikt
innebär den demografiska utvecklingen att det i stället är brist på arbetskraft
som sannolikt blir den svåraste utmaningen.
Ökad livslängd i kombination med låg fertilitet innebär att befolkningen i
arbetsför ålder (15-64 år) inom EU successivt kommer att krympa. Prognoserna talar om att minskningen fram till år 2060 blir omkring 15 procent.
Som en konsekvens av detta mer än fördubblas äldreförsörjningskvoten.
Antalet förvärvsarbetande blir klart färre i förhållande till den äldre delen av
befolkningen. I nuläget går det fyra personer i arbetsför ålder på varje person
över 65. År 2060 kommer det endast att gå två personer i arbetsför ålder på
varje 65-plusare (European Commission 2009, 20, 40ff, och 2010a, 2f).
För svensk del väntar en stor pensioneringsvåg. Åldersavgångarna från
arbetsmarknaden är på väg att för första gången i modern tid bli fler än antalet nytillträdande ungdomar. 1,6 miljoner personer väntas lämna arbetslivet
av åldersskäl fram till år 2025. Inom offentlig sektor innebär det att 44 procent av de nu anställda pensioneras. Detta kan skapa svåra bristsituationer
(Arbetsförmedlingen 2010).
För att kunna parera den demografiska trenden krävs en hel arsenal av åtgärder. Det mesta talar dock för att en central komponent behöver vara att fler
av dem som nu är i arbetsför ålder jobbar mer. Utan ett större antal arbetstimmar från dem som befinner sig i den kategorin går ekvationen inte ihop.

2. Stor potential i ökad jämställdhet
Hur kan då satsningar på ökad jämställdhet bidra till att möta dessa båda
utmaningar? Vilka kopplingar finns mellan jämställdhet, tillväxt och demografi?

2.1 Tillväxtpotential
Jämställdhetsfaktorn har aldrig varit någon standardvariabel i den ström av
tillväxtstudier som den ekonomiska professionen spottat ur sig. Snarare har
jämställdhetsaspekten betraktats som något av ett svart hål. Satsningar på
jämställdhet har setts som ett slags offentlig lyxkonsumtion snarare än som
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en reell del i tillväxtkalkylen. Lyckligtvis börjar denna attityd nu förändras
(Smith & Bettio 2009, 4f).
I själva verket hör jämställdhet och tillväxt i hög grad ihop. Kopplingen sker i
första hand via arbetsmarknaden. Att skapa en arbetsmarknad där kvinnor
deltar på samma sätt som männen nu gör kräver breda insatser i hela samhället, men om sådana förändringar väl kommer till stånd får det tydliga
tillväxteffekter. Om kvinnors aktivitetsnivåer och arbetsmönster närmar sig
männens leder det till att ekonomin expanderar. Två relaterade mekanismer
slår in. Dels resulterar fler kvinnliga arbetstimmar i att BNP stiger. Den samlade produktionen av varor och tjänster blir större. Dels gör en mer omfattande kvinnlig närvaro på arbetsmarknaden att den kvinnliga kapaciteten
vad gäller entreprenörskap, innovationer och rationaliseringar tas bättre tillvara. Med fler driftiga och dynamiska individer mer aktivt involverade i produktionen drivs tillväxttalen upp. Det handlar alltså om att bättre tillväxtsiffror genereras både via en höjning av BNP i sig och via en höjning av BNPökningstakten (Löfström 2009, 8f).
När det kommer till att siffersätta tillväxtpotentialen i ökad jämställdhet är
tillbakablickande analyser en bra startpunkt. I själva verket har den ökade
kvinnliga sysselsättningen historiskt varit en avgörande tillväxtmotor. I en
OECD-rapport från 2008 slås det fast att en stor del av tillväxten inom OECDområdet under de senaste decennierna har drivits fram via höjda kvinnliga
sysselsättningstal. I Europa beräknas denna effekt ha stått för en fjärdedel av
den ekonomiska tillväxten sedan 1995 (OECD 2008, 11). Goldman Sachsekonomen Kevin Daly räknar i en studie från 2007 med att 0,4 procentenheter av euroländernas genomsnittliga årliga tillväxt på 2,1 procent sedan 1995
skapats av att den kvinnliga sysselsättningen närmat sig den manliga (Daly
2007, 3). Jämställdhetseffekten är alltså mycket betydelsefull i sammanhanget.
Om blicken i stället vänds framåt är det svårt att i litteraturen hitta tydliga
beräkningar av effekten av ökad jämställdhet på själva BNP-ökningstakten.
Däremot har kalkyler av ökningar av BNP-talen gjorts av bland andra Daly
och den svenska ekonomen Åsa Löfström. Daly använder sig av en snäv
modell där han bara tittar på hur mycket BNP skulle öka om den kvinnliga
sysselsättningsgraden höjdes till den manliga. 2 I den första kolumnen i tabell
1 har denna modell applicerats på färska sysselsättningssiffror och på samt2 Om den kvinnliga sysselsättningsgraden höjs till den manliga stiger den totala
sysselsättningsgraden på arbetsmarknaden från aktuell till manlig nivå. Tillväxtpotentialen i
Dalys modell motsvaras av den procentuella ökning av den totala sysselsättningsgraden som
blir resultatet av att man på det viset går från nuläget till den manliga nivån. Antagandet är
att en sådan sysselsättningsökning ger en procentuellt sett lika stor BNP-ökning. Detta
förutsätter att varken den genomsnittliga produktiviteten eller det genomsnittliga antalet
arbetade timmar förändras när en stor grupp kvinnor går in i sysselsättning. Eftersom det
finns en del osäkerhet kring hur dessa faktorer i realiteten skulle utvecklas i ett sådant
scenario är det viktigt att inte se siffror baserade på denna modell som något annat än
ungefärliga skattningar.
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Tabell 1. BNP-ökning av att skapa en jämställd arbetsmarknad (procent)
Daly
Snäv modell
Sysselsättningsgrad*

Löfström
Bred modell
Helt jämställd amarknad**

EU 27

9

29

Belgien

9

26

Bulgarien

4

15

Cypern

9

29

Danmark

4

23

Estland

4

27

Finland

2

19

Frankrike

7

21

Grekland

19

41

Irland

7

35

Italien

19

32

Lettland

2

18

Litauen

1

20

Luxemburg

11

27

Malta

28

45

Nederländerna

7

40

Polen

11

21

Portugal

6

16

Rumänien

11

20

Slovenien

5

14

Slovakien

12

30

Spanien

10

32

Sverige

4

21

Storbritannien

8

35

Tjeckien

13

32

Tyskland

7

29

Ungern

10

27

Österrike

7

32

Källor: * Eurostat, ”Employment rate, by sex”. 20-64 år, 2011.
Egen beräkning på basis av Dalys metodologi. ** Löfström 2009, 26f.

liga EU-länder. För EU som helhet skulle BNP öka med 9 procent, med en
rejäl spännvidd mellan Malta på 28 procent och Litauen på 1 procent (Daly
2007, 5f).
Löfströms modell är bredare än Dalys. Hon väljer att studera tre faktorer:
sysselsättningsgrad, arbetstid samt yrkes- och arbetsstruktur. Kalkylen bygger på att en jämställd arbetsmarknad skapas om (1) den kvinnliga sysselsättningsgraden höjs till den manliga, om (2) kvinnors deltidsarbete minskas
till manlig nivå samt om (3) de kvinnliga produktivitetssiffrorna blir desamma som de manliga genom att kvinnor fördelar sig över yrkesgrupper och
positioner på samma sätt som män. Alla tre komponenter måste finnas på

10
plats för att arbetsmarknaden ska ses som helt jämställd. Eftersom kvinnor
inte bara har en lägre sysselsättningsgrad, utan även arbetar mer deltid än
män och oftare finns i ekonomiskt sett mindre produktiva yrken, räknar sig
Löfström fram till klart större BNP-ökningar än Daly. För EU som helhet
skulle BNP kunna stiga med 29 procent om arbetsmarknaden gjordes helt
jämställd (tabell 1). Möjligheterna är störst i Malta, Grekland och Nederländerna – alla på eller över 40 procent – och minst i tre länder kring 15procentsstrecket: Slovenien, Bulgarien och Portugal (Löfström 2009, 25f).
Eftersom båda modellerna är enkla och bygger på generaliserade antaganden
bör de exakta siffrorna tas med en nypa salt. Det centrala är i stället att
notera vilka mycket betydande möjligheter det handlar om. Till siffrorna i
dessa modeller ska ju även läggas de mer svårberäknade effekterna på BNPökningstakten. Alla EU-länder har massor att vinna på stärkt jämställdhet. Så
även Sverige. Medan svensk arbetsmarknad framstår som relativt jämställd i
Dalys modell avslöjar Löfströms upplägg bland annat svagheten att svenska
kvinnor arbetar deltid i mycket högre grad än svenska män. Detta deltidsgap
är större i Sverige än på andra håll. Sverige är en bra bit från EU-täten om
man i Löfströms siffror ser till hur nära länderna kommit en jämställd arbetsmarknad. Det är en viktig observation.
En intressant vinkel är att det finns så stora möjligheter i de hårdast drabbade krisländerna. Grekland, Irland, Italien och Spanien har alla en BNPpotential i Löfström-modellen på över 30 procent. Offensiva jämställdhetssatsningar skulle vara värdefulla tillgångar i de långsiktiga tillväxtstrategier
som dessa länder nu behöver etablera.

2.2 Sysselsättningspotential
Sysselsättningspotentialen i att skapa en mer jämställd arbetsmarknad är
tydlig. Kvinnor har långt upp till de manliga sysselsättningsnivåerna i större
delen av EU. Även i Sverige är glappet stort. Om fler ska jobba mer i den
arbetsföra ålderskategorin är det kvinnorna som måste stå för den största
delen av ökningen. Det är på den kvinnliga sidan som de huvudsakliga
möjligheterna finns när det gäller att generera de extra arbetstimmar som
behövs för att kunna lösa den demografiska ekvationen. Genom ett stärkt
jämställdhetsarbete kan denna potential tas tillvara.
I tabell 2 illustreras gapet mellan kvinnlig och manlig sysselsättning både
med standardmåttet sysselsättningsgrad – där alla som har ett del- eller heltidsarbete räknas som sysselsatta – och med ett mått som i stället beskriver
sysselsättningsgraden i termer av heltidstjänster. Detta innebär exempelvis
att om två personer arbetar halvtid räknas det inte som att båda är sysselsatta, utan som att bara en är sysselsatt på heltid. Därmed blir bilden mer
rättvisande av hur stor sysselsättningen faktiskt är.
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Tabell 2. Sysselsättningsgrad (procent) och sysselsättningsgap mellan män och
kvinnor (procentenheter)
Sysselsättningsgrad
(2011, 20-64 år)*

Sysselsättningsgrad
i termer av heltidstjänster
(2010, 15-64 år)**

Kvinnor

Män

Gap

Kvinnor

Män

Gap

EU 27

62,3

75,0

12,7

49,9

68,0

18,1

Belgien

61,5

73,0

11,5

47,4

65,8

18,4

Bulgarien

61,2

66,6

5,4

55,9

62,5

6,6

Cypern

67,3

80,4

13,1

59,5

75,5

16,0

Danmark

72,4

79,0

6,6

60,3

70,5

10,2

Estland

67,6

73,5

5,9

58,1

60,3

2,2

Finland

71,9

75,6

3,7

61,8

67,0

5,2

Frankrike

64,6

73,8

9,2

53,3

66,6

13,3

Grekland

48,6

71,1

22,5

46,0

70,7

24,7

Irland

59,7

68,6

8,9

47,0

60,9

13,9

Italien

49,9

72,6

22,7

40,7

66,4

25,7

Lettland

65,8

68,7

2,9

57,7

58,1

0,4

Litauen

66,7

67,6

0,9

57,8

56,3

-1,5

Luxemburg

61,9

78,1

16,2

48,5

72,4

23,9

Malta

43,4

78,8

35,4

35,4

72,1

36,8

Nederländerna

71,4

82,6

11,2

45,1

71,4

26,3

Polen

57,6

72,2

14,6

51,3

65,7

14,4

Portugal

64,8

73,4

8,6

58,2

69,6

11,4

Rumänien

55,7

69,9

14,2

50,7

64,6

13,9

Slovenien

64,8

71,8

7,0

59,0

68,2

9,2

Slovakien

57,6

72,7

15,1

51,3

64,6

13,3

Spanien

55,5

67,6

12,1

46,6

63,4

16,8

Sverige

77,2

82,8

5,6

61,9

72,3

10,4

Storbritannien

67,9

79,4

11,5

50,9

70,4

19,5

Tjeckien

61,7

79,9

18,2

54,3

73,2

18,9

Tyskland

71,1

81,4

10,3

50,9

72,8

21,9

Ungern

54,9

66,8

11,9

49,3

59,9

10,6

Österrike

69,6

80,8

11,2

53,1

74,8

21,7

Källor: * Eurostat, ”Employment rate, by sex”. ** European Commission 2012a, 40.

Sett till standardmåttet för sysselsättningsgraden (kolumn 1-3) och bilden i
hela EU ligger kvinnorna på 62,3 procent och har därmed 12,7 procentenheter upp till männens 75,0 procent. Sverige ligger bra till i förhållande till
EU-snittet, men sysselsättningsgapet på 5,6 procentenheter är ändå ansenligt
och ger inte någon absolut tätposition.
När sysselsättningsgraden beskrivs i termer av heltidstjänster växer sysselsättningsgapet till hela 18,1 procentenheter för EU som helhet. Orsaken är att
kvinnor i betydligt större utsträckning än män finns i deltidsanställningar.
Med heltidsomräkningen tar sig den kvinnliga sysselsättningsgraden inte ens
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över 50 procent. Detta är en anmärkningsvärt låg siffra som ger en ännu tydligare bild av hur mycket mer Europas kvinnor faktiskt skulle kunna arbeta
om förutsättningarna vore de rätta. För svensk del blir heltidsomräkningen
inte smickrande. Gapet växer till över 10 procentenheter. Med detta mått
uppvisar inte mindre än 7 länder bättre siffror än Sverige. Även här slår de
mycket stora skillnaderna i deltidsarbete mellan svenska kvinnor och män
igenom. Detta är en svensk akilleshäl.

3. Svag jämställdhetsutveckling
Trots den uppenbara potentialen i att satsa på ökad jämställdhet går jämställdhetsarbetet på tomgång. Jämställdhetsutvecklingen tog bitvis rejäla kliv
framåt under 1990- och början av 00-talet, men har sedan dess gått långsammare eller åt fel håll. Detta mönster syns på både europeisk och svensk nivå.
Utvecklingen över tid för tre centrala variabler ger en bild av läget. När det
gäller sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män har tendensen för EU
som helhet varit försiktigt positiv under det senaste decenniet (se tabell 3).
Gapet har successivt minskat. Icke desto mindre måste siffran för år 2011 på
12,7 procentenheter betraktas som hög. I Sverige har det inte ens gått framåt,
utan i stället bakåt. Under hela första hälften av 00-talet var gapet mindre än
vad det är idag.

Tabell 3. Sysselsättningsgap mellan kvinnor och män (procentenheter)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EU 27

18,7

18,2

16,7

16,8

16,2

16,0

15,8

15,7

15,1

13,5

13,0

12,7

Sverige

4,8

4,5

3,7

3,8

4,1

5,2

5,9

6,0

6,3

5,2

6,0

5,6

Källa: Eurostat, ”Employment rate, by sex”. 20-64 år. Egen beräkning av gap: sysselsättningsgrad för män (%)
minus sysselsättningsgrad för kvinnor (%).

När det gäller löneskillnaderna mellan kvinnor och män är både de europeiska och svenska tendenserna visserligen svagt positiva, men minskningarna
av lönegapen är med alla rimliga mått mätt alldeles för långsamma (se tabell
4). År 2010 var den genomsnittliga kvinnliga timlönen 16,2 procent (EU) respektive 15,4 procent (Sverige) lägre än den manliga. Till viss del har löneskillnaderna att göra med faktorer som ålder, utbildningsnivå, yrke och position, men substantiella delar av gapen är oförklarade och bör nog beskrivas
som lönediskriminering. Att Sverige – som i andra avseenden ligger långt
framme – bara presterar i nivå med EU-snittet på denna punkt är anmärkningsvärt.
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Tabell 4. Lönegap mellan kvinnor och män (procent)
2006

2007

2008

2009

2010

EU 27

17,7

-

17,3

16,6

16,2

Sverige

16,5

17,8

16,9

15,7

15,4

Källa: Eurostat, ”Gender pay gap in unadjusted form”. Skillnaden mellan mäns och
kvinnors genomsnittliga timlöner dividerat med den genomsnittliga manliga timlönen.

När det gäller jämställdheten i de högsta positionerna på arbetsmarknaden
är trenderna i vissa avseenden svagt positiva, medan de i andra avseenden
står stilla. Beträffande styrelseordföranden i de största börsnoterade företagen har det inte skett någonting alls under de senaste tio åren. Inom EU som
helhet har andelen kvinnliga ordföranden pendlat mellan 2 och 4 procent. I
Sverige har motsvarande siffra konstant legat på 0. Ser man i stället till andelen kvinnor i styrelserna i denna typ av företag har EU gått från 9 till 16
procent sedan år 003 medan Sverige under samma period har ökat från 18
till 26 procent. Här finns alltså en svag uppåtgående trend – men med betoning på svag. Om inte utvecklingen drivs på kommer det att ta decennier
innan styrelserna är någorlunda jämställda.

Tabell 5. Andel kvinnliga styrelseordföranden samt andel kvinnor i
bolagsstyrelser (i de största börsnoterade företagen)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Andel kvinnliga styrelseordföranden (%)
EU 27

2

3

3

4

3

3

3

3

3

3

Sverige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andel kvinnor i bolagsstyrelser (%)
EU 27

9

9

10

10

10

11

11

12

14

16

Sverige

18

21

24

24

24

27

27

26

25

26

Källa: European Commission, DG Justice: Database on gender balance in decision-making positions.
Siffrorna gäller de största företagen på börsens a-lista eller motsvarande.

Sammantaget är jämställdhetsarbetet inom EU långtifrån dynamiskt. En särskild varningsflagg är motiverad för svensk del. Det finns tecken på att Sverige är på väg att tappa den ledande positionen på jämställdhetsområdet.
Andra länder håller på att springa förbi. Detta bekräftas i den övergripande
jämställdhetsranking, The Global Gender Gap Index, som World Economic
Forum sammanställer varje år. Sedan år 2007 har Sverige fallit från första till
fjärde plats (World Economic Forum 2012, 8ff).
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4. Verktygslåda
Hur skulle då en mer ambitiös och effektiv jämställdhetssatsning kunna se
ut? Vilka konkreta åtgärder skulle i Sverige och övriga Europa kunna vidtas
för att genom stärkt jämställdhet möta tillväxt- och demografiutmaningarna?
Hur ser verktygslådan ut?
Figur 1 summerar några av de möjligheter som finns. Summeringen är långtifrån heltäckande, men ger ändå en bild av huvudkomponenterna i verktygslådan. För att driva jämställdhetsutvecklingen framåt kan man bygga vassare
välfärdssystem, etablera schystare spelregler på arbetsmarknaden, förbättra
arbetssituationen och ta bort uppenbara jämställdhetsfällor.
I en översikt som denna blir det tydligt att det inte råder brist på verktyg. Det
är inte där skon klämmer vad gäller de taffliga framstegen på jämställdhetsområdet. Verktygslådan är snarast mycket välfylld.

Figur 1. Möjliga verktyg för ökad jämställdhet

VASSARE VÄLFÄRD
Utöka barnomsorgen
Bygg ut äldreomsorgen
SCHYSTARE SPELREGLER

Utveckla
föräldraförsäkringen

Stoppa diskrimineringen
av föräldrar

Gör heltid till norm
Stärk arbetsmiljöarbetet

Ta itu med lönegapet
Ge kvinnor samma chans
att nå toppositionerna

BÄTTRE JOBB

FÄRRE FÄLLOR

Underlätta för kvinnor att
driva företag

Avskaffa
sambeskattningen
Ta bort de differentierade
pensionsåldrarna

5. Vassare välfärd
En fungerande välfärd är en avgörande nyckel till att göra det möjligt för
kvinnor – och i viss utsträckning även män – att förvärvsarbeta. Det handlar
både om att kunna arbeta heltid istället för deltid och om att kunna arbeta
deltid i stället för inte alls.
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Viktiga faktorer i detta sammanhang är tillgången till och kvaliteten på barnomsorg och äldreomsorg. Om omsorgen delvis kan läggas i någon annans
trygga händer skapar det öppningar för att kunna jobba för egen del. Eftersom omsorgsansvaret som regel faller tyngre på kvinnor än på män finns det
ett mycket viktigt jämställdhetsperspektiv i detta. Hela 28 procent av de
europeiska kvinnorna med föräldra- eller omsorgsansvar säger att de arbetar
mindre än vad de egentligen skulle vilja på grund av att barn- och äldreomsorgen brister (European Commission 2012a, 41). Samtidigt visar studier att
väl utbyggd barn- och äldreomsorg ger positiva effekter på kvinnors sysselsättning (TCO 2011, 8; LO 2012, 28f; European Commission 2012a, 4f).
En annan viktig faktor är föräldraförsäkringen. Dels behöver den vara så pass
stark att föräldrar inte tvingas välja mellan barn och jobb utan på ett rimligt
sätt kan välja både och. Dels är ett mer jämställt uttag en förutsättning för
ökat kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden. Pappor behöver ta ett större
ansvar för barn och hem för att den kvinnliga sysselsättningen ska kunna hållas på en hög nivå.
Barnomsorgen, äldreomsorgen och föräldraförsäkringen varierar stort inom
EU. I samtliga länder finns dock en förbättringspotential på alla tre punkterna.

5.1 Utöka barnomsorgen
Barnomsorgsfrågorna skulle kunna ges högre prioritet i EU-samarbetet. Ett
logiskt sätt att göra det vore att återuppliva satsningen på barnomsorg
utifrån de s.k. Barcelona-målen. Åren 2002-2010 pågick ett ambitiöst arbete
för att försöka uppnå dessa mål. Inriktningen var att man i alla länder fram
till år 2010 skulle kunna erbjuda fullvärdig barnomsorg till åtminstone 33
procent av barnen under 3 år och till 90 procent av barnen mellan 3 år och
skolstartsåldern. Trots att endast ett fåtal länder klarade båda målen har
Barcelonasatsningen än så länge inte ersatts av något nytt initiativ (European
Commission 2008a; EGGE 2009; Eurostat, “Income and living conditions Childcare arrangements”).
Därutöver finns det också en klar förbättringspotential i att investera mer i
kvälls-, natt- och helgöppet i barnomsorgen. Eftersom en relativt stor del av
verksamheten i de kvinnodominerade yrkena bedrivs på kvällar och helger
är denna aspekt särskilt viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. Med barnomsorg enbart på dagtid blir det svårt för många kvinnor att kombinera barn
och jobb. Även i länder med en välutbyggd barnomsorg finns mycket att göra
i detta avseende. I Sverige vore ett större utbud av barnomsorg utanför
kontorstid ett effektivt sätt att bädda för ökad jämställdhet. Bara omkring
varannan kommun erbjuder idag barnomsorg på flexibla tider (TCO 2011,
31).
En god förbättringspotential finns även vad gäller arbetslösas tillgång till
barnomsorg. I vissa EU-länder – inte minst Sverige – är det ett problem att
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den som blivit arbetslös helt eller delvis mister rätten till barnomsorg. Med
färre barnomsorgstimmar blir det svårare att effektivt söka jobb och att göra
tiden i arbetslöshet så kort som möjligt. Erfarenheterna från den svenska
maxtaxereformen 2001 visar att när kommunerna fick krav på sig att erbjuda
minst 15 timmars barnomsorg till arbetslösa ökade sannolikheten för arbetslösa kvinnor att få arbete. För männen gjorde detta ingen större skillnad, men
för kvinnorna blev effekten klart positiv (Vikman 2010). Ett lovande förslag i
Sverige – särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv – vore därför att utöka det
minsta antalet timmar till 25 eller 30.

5.2 Bygg ut äldreomsorgen
I de flesta EU-länder är det motiverat att ta ett rejält strategiskt grepp om
äldreomsorgsfrågan. Nästan alla står inför likartade problem med snabbt
åldrande befolkningar och med ett växande behov av att förbättra såväl
kvantiteten som kvaliteten i äldreomsorgen. Om detta görs på ett ordentligt
sätt skulle det även öppna upp för högre kvinnliga sysselsättningsnivåer.
I Sverige finns det mycket som talar för att frågan bör prioriteras. Som det är
nu pekar kurvorna åt fel håll. En rapport från Kommunal ger en lägesbild. De
resurser som läggs på äldreomsorgen har minskat rejält sedan år 1980 trots
att de äldre blivit allt fler. Samtidigt har anhörigomsorgen ökat dramatiskt.
Cirka 100 000 personer har gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta för att i
stället vårda en anhörig. Framför allt är det de äldres döttrar som har kommit
att göra alltmer omfattande insatser. I praktiken har de ökade problemen
med tillgången och kvaliteten i äldreomsorgen blivit en kvinnofälla. Kvinnor
som föder barn sent i livet går inte sällan direkt från att sköta barn till att ta
hand om de äldre. Att detta är svårt att kombinera med förvärvsarbete på
heltid är uppenbart (Kommunal 2011).

5.3 Utveckla föräldraförsäkringen
Många medlemsstater har stora utvecklingsmöjligheter vad gäller längden på
föräldraförsäkringen. 2008 presenterade EU-kommissionen ett förslag om
att förstärka det s k mammaledighetsdirektivet. Detta är ett arbetsskyddsdirektiv som funnits i många år och som gäller gravida och ammande kvinnors rättigheter i arbetslivet. En del i förslaget var att öka minimikravet på
mammaledighet inom EU från nuvarande 14 till 18 veckor (European
Commission 2008b). Meningsskiljaktigheter särskilt kring denna aspekt av
förslaget mellan Europaparlamentet och rådet har gjort att den politiska
processen stannat upp. Saken är dock viktig. Många kvinnor i de länder där
det bara är nedåt 14 veckor som gäller upplever att detta är alldeles för kort
tid för att på ett rimligt vis kunna kombinera barn och jobb. 18 veckor räcker
egentligen inte heller till, men vore i alla fall ett steg i rätt riktning.
Nästan alla medlemsstater har också lång väg kvar att gå när det gäller pappornas tid med barnen. På många håll är pappornas möjligheter i föräldra-

17
försäkringen obefintliga eller mycket begränsade. I Italien, till exempel, har
pappan ingen laglig rätt till ledighet om det inte rör sig om mycket speciella
omständigheter (Eurofound 2007). När det gäller fördelningen av föräldradagar har det visat sig att pappaveckor och -månader är en effektiv metod för
att få papporna att ta del i föräldraledigheten. Sverige är ett bra exempel. Att
den första pappamånaden infördes 1995 och den andra 2002 ledde i båda
omgångarna till kraftiga ökningar i pappornas uttag av föräldradagar (Prop
2012/13:1, bilaga 4, 35f). I de länder som ligger i täten på området förs
diskussioner om hur långt det är rimligt att gå i uppdelningen av föräldraförsäkringen. Ett alternativ är att dela ledigheten i tre delar, där en tredjedel
reserveras för vardera föräldern och den sista tredjedelen är gemensam.
Maxalternativet är en helt individualiserad försäkring, där var och en av
föräldrarna förfogar över hälften av föräldradagarna.
Ytterligare ett sätt att utveckla föräldraförsäkringen är att – där papporna
har del i föräldradagarna – arbeta för ett mer jämställt uttag. Pappaveckor
och -månader gör sitt till, men som regel räcker detta inte hela vägen. I
Sverige, exempelvis, tar papporna trots generösa regler och stora framsteg
inte ut mer än 24 procent av föräldrapenningsdagarna (Prop. 2012/13:1,
bilaga 4, 35). En möjlighet är att sätta in informationsinsatser i syfte att
förändra attityder hos arbetsgivare, föräldrar och i samhället i stort. En
annan möjlighet är att genom särskilda bonusar försöka stimulera fram ett
mer jämställt uttag. Detta har testats i Sverige sedan 2008. Den s.k. ”jämställdhetsbonusen” innebär att föräldrarna får maximalt 100 kr per dag när
den förälder som står för den mindre delen av föräldraledigheten tar ut dagar
utöver de två reserverade pappa/mamma-månaderna. Ju jämnare föräldrarna delar på dagarna, desto större blir alltså den totala bonusen. Så långt har
reformen inte varit särskilt lyckad. Den har inte haft någon märkbar inverkan
på pappornas uttag av föräldradagar (Prop. 2012/13:1, bilaga 4, 37).

6. Schystare spelregler
Att kvinnor inte ges samma villkor som män på arbetsmarknaden är ett
allvarligt problem. De oschysta villkoren är inte bara oacceptabla i sig, utan
påverkar även kvinnors sysselsättning och tillvaratagandet av kvinnors
kompetens i en klart negativ riktning.
På tre centrala områden har så gott som alla EU-länder viktiga hemläxor att
göra när det gäller att skapa mer rättvisa villkor. Det handlar om att stoppa
diskrimineringen av föräldrar på arbetsplatserna, om att arbeta bort lönegapet mellan kvinnor och män samt om att spräcka det ”glastak” som hindrar
kvinnor från att nå toppositionerna i företag och organisationer.
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6.1 Stoppa diskrimineringen av föräldrar
Framför allt är det mammorna som diskrimineras på arbetsplatserna. I ett
flertal medlemsstater är mammorna utsatta såväl under graviditeten som
under tiden närmast efter födseln. Avskedanden med indirekt eller direkt
koppling till barnafödandet förekommer i ganska stor skala. Det är även
relativt vanligt att kvinnor när de kommer tillbaka efter födsel och föräldraledighet anvisas sämre jobb än de ursprungligen hade. I EU-kommissionens
förslag till nytt mammaledighetsdirektiv är en central komponent att skyddet
för mammor mot denna typ av behandling ska stärkas. Arbetsgivarna ska få
det svårare att utan giltiga skäl avskeda eller degradera kvinnor i samband
med födseln (European Commission 2008b). Förhandlingarna om förslaget
har alltså gått i stå. Om knutarna kunde lösas upp och det förstärkta diskrimineringsskyddet komma på plats vore det ett tydligt fall framåt.

6.2 Ta itu med lönegapet
Problematiken kring löneskillnaderna mellan kvinnor och män är komplex.
Vilka politiska åtgärder som bör vidtas är inte alltid uppenbart. Samtidigt
finns det dock en grundläggande hemläxa att göra. Det går att se till att statistiken vad gäller detta är heltäckande och att samtliga involverade aktörer
arbetar aktivt med frågan. På EU-nivå skulle det kunna vara intressant att
bygga upp en heltäckande och gedigen statistik över kvinnors och mäns
löner. Eurostat producerar redan i dagsläget en del statistik av detta slag,
men med en större och mer sammanhållen satsning skulle den övergripande
bilden kunna bli bättre. På svensk nivå vore det möjligt att göra alla utom de
minsta arbetsgivarna skyldiga att varje år genomföra lönekartläggningar och
upprätta handlingsplaner för mer jämställda löner. På så vis skulle det skapas
ett hårdare tryck på arbetsgivarna att konkret ta fram effektiva lösningar. En
annan möjlighet i Sverige vore att ge Medlingsinstitutet ett tydligt uppdrag
att verka för jämställda löner. Detta skulle på lite längre sikt kunna göra
skillnad.
En viktig aspekt i sammanhanget är att politiker på statlig, regional och lokal
nivå har utmärkta möjligheter att i rollen som arbetsgivare inom offentlig
sektor förändra situationen till det bättre. Att radera ut osakliga löneskillnader bland de offentliganställda handlar primärt om att från politiskt håll ta
ett aktivt och noggrant arbetsgivaransvar.

6.3 Ge kvinnor samma chans att nå toppositionerna
Ingen ifrågasätter att det finns ett glastak som hindrar kompetenta kvinnor
från att ta sig in i styrelserum och på höga chefsposter. I de största börsnoterade företagen inom EU är alltså hela 84 procent av styrelseledamöterna
och 97 procent av styrelseordförandena män. I Sverige är motsvarande siffror 74 och 100 procent. Det är uppenbart att det finns ett ordentligt problem.
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Kvinnor har inte lika goda chanser som männen. Frågan är i stället vad som
ska göras åt saken. Där går meningarna isär.
Även om en lång rad faktorer spelar in när det gäller kvinnors möjligheter att
göra karriär är det kvoteringsfrågan som kommit att hamna i fokus i debatten. Motståndarna hävdar att kvotering till topposterna i företagen strider
mot ägarnas rättigheter och att det är bäst att företagen själva har det fulla
ansvaret för att se till att något händer. Förespråkarna hävdar att självregleringen har visat sig vara otillräcklig och att det krävs skarpare åtgärder för
att det ska gå att åstadkomma en förändring inom en rimlig tidshorisont. Att
till viss del begränsa ägarnas manöverutrymme är inte oproblematiskt, men i
detta läge är det viktigare att verkligen se till att även kvinnors rättigheter
respekteras.
Ser man till den övergripande trenden inom EU är kvoteringsförespråkarna
på frammarsch. Kvotering till företagsstyrelserna blir ett alltmer accepterat
politiskt verktyg. Under 2011 antogs skarp kvoteringslagstiftning i Frankrike,
Italien och Belgien. I Spanien och Nederländerna finns explicita men något
mindre strikta regelverk. I Tyskland förs långt gångna diskussioner om att
införa obligatorisk kvotering (European Commission 2012d, 13f, 17ff). Förra
året lade EU-kommissionen – med stöd från Europaparlamentet – fram ett
förslag om att på europeisk nivå skapa ett slags kvoteringsregelverk för de
största börsnoterade företagen. Målet i förslaget är att det underrepresenterade könet år 2020 ska utgöra minst 40 procent av styrelseledamöterna. För
offentliga företag ska målet nås redan 2018. Inriktningen är att medlemsstaterna själva i stor utsträckning ska avgöra hur tuff press de nationellt vill
sätta på företagen att faktiskt nå målet (European Commission 2012e). Det
återstår att se om förslaget klarar sig igenom lagstiftningsprocessen. Det är
inte helt omöjligt att det blockeras av en grupp motståndarländer i rådet.

7. Bättre jobb
Vid sidan av att ta tag i de diskrimineringsrelaterade problemen finns det
flera mer generella arbetslivsåtgärder att vidta för att öppna upp för högre
kvinnlig sysselsättning. När jobbsituationen allmänt sett förbättras blir
kvinnorna ofta de största vinnarna. Färre ofrivilliga deltider, ett mer ambitiöst arbetsmiljöarbete och tryggare förutsättningar för företagande är exempelvis tre viktiga nycklar till att stärka kvinnors möjligheter i arbetslivet.

7.1 Gör heltid till norm
Ofrivilligt deltidsarbete är ett gissel för många kvinnor. Män hamnar också i
sådana lägen, men inte alls i samma utsträckning. Det är framför allt de yrken
och arbetsplatser där kvinnor är överrepresenterade som präglas av en stor
andel deltidsanställningar. I manligt dominerade sektorer är heltid på ett helt
annat sätt norm. Ser man till situationen i EU är ca 23 procent av allt kvinn-
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ligt deltidsarbete ofrivilligt. Siffran för svenska kvinnor ligger på hela 27
procent (Eurostat, ”Labour Force Survey – Involuntary part-time employment”). Det finns alltså ett stort antal kvinnor som skulle vilja arbeta mer än
de har möjlighet till. En del av ofrivilligheten har förmodligen att göra med
faktorer som till exempel tillgång till barn- och äldreomsorg. Det mesta tyder
dock på att huvudproblemet består i att kvinnor i alltför liten utsträckning
erbjuds heltidstjänster.
Vad kan då göras åt saken? Maxalternativet är att lagstiftningsvägen etablera
en rätt till heltid. Alla deltidsanställda som så önskar skulle då kunna kräva
att få gå upp till heltid. Ingen skulle anställas på en ofrivillig deltidstjänst.
Detta vore ett drastiskt ingrepp på arbetsmarknaden, men ändå en tänkbar
väg framåt. En så pass ingripande lagstiftning vore nog mest naturlig på det
nationella planet.
Ett lite mjukare alternativ är att från politiskt håll underlätta för parterna att
avtalsvägen göra heltid till norm. Det finns många fördelar med att låta parterna – på både europeisk och svensk nivå – ha det primära ansvaret för att
så långt som möjligt eliminera det ofrivilliga deltidsarbetet. Samtidigt är det
ett dilemma att parterna hittills inte visat någon större förmåga att leverera
på området.
Sedan är det också så att politiker även här har goda möjligheter att i rollen
som arbetsgivare åstadkomma förbättringar. I den rollen går det att göra
heltid till norm inom offentlig sektor – där många kvinnor är sysselsatta. Det
är bara att börja ta sitt ansvar. I ett antal svenska kommuner finns tydliga policies om att konsekvent erbjuda heltidsanställningar till alla som så önskar.
Andra kommuner behöver inte göra mer än att följa efter.

7.2 Stärk arbetsmiljöarbetet
En förbättring av arbetsmiljön är en avgörande faktor för att fler ska kunna
arbeta mer. Särskilt viktig förefaller arbetsmiljöaspekten vara för kvinnor. I
dag lider kvinnor i större utsträckning än män av stress och annan psykosocial problematik på arbetsplatsen. Belastningsskadorna är också mycket
vanliga bland kvinnor. Följden blir att de kvinnliga sjukskrivningssiffrorna är
klart högre än de manliga. Detta är i själva verket en tung jämställdhetsfråga.
Ökade arbetsmiljösatsningar skulle ge särskilt god utdelning på den kvinnliga
sidan.
En möjlig generell åtgärd vore att se till att förbättra implementeringen av
EU-lagstiftningen på arbetsmiljöområdet. Inom EU är verksamheten i dessa
frågor relativt välutvecklad. Det finns ett enhetligt strategiskt tänkande och
en gedigen lagstiftning. Dessutom ägnar sig Europeiska arbetsmiljöbyrån och
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor åt analys och
information. Huvudproblemet är i stället att lagstiftningen inte tillämpas
särskilt väl i de enskilda medlemsstaterna. Flera länder är direkt dåliga på att
se till att EU-regelverket får ett reellt genomslag på det nationella planet. EU-
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kommissionen jobbar sedan ett antal år aktivt med problemet, men skulle
behöva ett tyngre stöd från en bredare uppsättning aktörer för att kunna få
alla länder att någorlunda rätta in sig i ledet (European Commission 2007).
I Sverige finns två tänkbara åtgärder nära till hands. Den ena åtgärden vore
att öka de för tillfället mycket snäva anslagen till Arbetsmiljöverket. Det
skulle ligga ett tydligt värde i att utöka verkets kapacitet både när det gäller
utvecklingen av regelverket – som alltså till viss del sker inom ramen för EUsamarbetet – och inspektionerna ute på arbetsplatserna. Som det är i nuläget
kommer många arbetsgivare undan med att negligera arbetsmiljöproblem
och det generella arbetsmiljöarbetet. Den andra åtgärden vore att mer
strukturerat samla den svenska arbetsmiljöforskningen. Den håller god
kvalitet, men är i nuläget relativt splittrad. Om forskningsinsatserna i högre
grad koordinerades skulle utbytet kunna bli betydligt större. Insatser på
dessa båda teman vore säkerligen av intresse även i många andra EU-länder.
Detta är områden där Sverige trots allt ligger relativt långt framme.
Därtill kommer den politiska arbetsgivarrollen i offentlig sektor även på
denna punkt med i bilden. Rollen innebär ett mycket långtgående ansvar för
att säkerställa att arbetsmiljöerna i denna sektor är bra. Det går inte att från
politiskt håll försöka skylla ifrån sig på någon annan. Särskilt viktigt blir detta
ansvar i kristider. Erfarenheten från 90-talskrisen i Sverige visar att arbetsförhållandena riskerar att försämras under hård besparingspress. Innan
stålbadet i de offentliga verksamheterna var över hade underbemanning,
tung arbetsbörda och otrygga anställningar blivit regel snarare än undantag.
Till stor del var det kvinnor som tvingades ta smällen i form av stress, vantrivsel och sjukskrivningar. Idag visar det sig att många av dessa försämringar blivit bestående (TCO 2011, 19). Det är nyttigt om detta exempel finns
med som en grundläggande läxa i EU-hållningen till krisländerna. Trots ekonomiskt svåra tider är det viktigt att upprätthålla acceptabla arbetsmiljöer
inom den offentliga sektorn.

7.3 Underlätta för kvinnor att driva företag
Det kvinnliga företagandet är ännu inte särskilt omfattande. Att driva eget
företag är alltjämt ett område som i stor utsträckning domineras av män.
Inom EU som helhet är inte mer än ca 1/3 av alla företagare kvinnor. Av de
företagare som har minst en anställd står kvinnorna endast för 1/4. Siffrorna
är ännu lägre i Sverige. För svensk del ligger andelen kvinnor bland företagarna kring 1/4 och bland företagare med minst en anställd runt 1/5 (European Commission 2010b, 12; Svenskt Näringsliv 2012, 4; Tillväxtverket
2012, 9). Detta är knappast optimalt. Mycket talar för att en ökning av det
kvinnliga företagandet skulle ge en positiv tillväxt- och jobbdynamik.
På EU-nivån är det möjligt att agera både vad gäller konkreta detaljer och
övergripande inriktning. Ser man till detaljerna antogs 2010 ett EU-direktiv
om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare. Direktivet
syftar till att skapa en större trygghet i företagandet genom att slå fast att det
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inte får finnas någon form av könsdiskriminerande inslag i de samhällsstrukturer som omger egenföretagare, att partners till egenföretagare ska ha
ett fullgott socialt skydd samt att kvinnliga egenföretagare ska garanteras
minst 14 veckors mammaledighet (European Union 2010). Direktivet skulle
ha varit genomfört i samtliga EU-länder i augusti 2012. Det finns anledning
att noga utreda hur implementeringen gått och att eventuellt sätta press på
länder som fuskat med hemläxan. Utöver detta direktiv är dock EU-arbetet
rörande kvinnligt företagande mycket begränsat. I stort sett står utvecklingen still. Det talas mycket om företagande, men så gott som aldrig ur ett
kvinnligt perspektiv. I jämställdhetsstrategin för åren 2010-2015 nämns
saken, men endast i mycket svepande ordalag (European Commission
2010b). Därför skulle det kunna vara intressant att rent generellt försöka
lyfta det kvinnliga företagandet högre upp på EU-agendan.
På nationell nivå ligger de bästa möjligheterna troligen i att utveckla välfärden i allmänhet och socialförsäkringssystemet i synnerhet. Detta knyter ju
även delvis an till det aktuella EU-direktivet. Så länge som företagandet som
sådant är förhållandevis osäkert kommer många kvinnor hålla sig kvar i den
trygghet som det innebär att vara anställd trots att de kanske egentligen inte
vill det. I Sverige finns tecken på att svagheterna i socialförsäkringssystemets
skydd för företagare leder till att framförallt kvinnor väljer bort företagandet
(Svenskt Näringsliv 2012, 4f). Dynamiken ser lite annorlunda i andra länder,
men på de flesta håll spelar styrkan i och utformningen av det sociala
skyddsnätet en central roll.

8. Färre fällor
Avslutningsvis finns det två typer av jämställdhetsfällor som alltjämt dröjer
sig kvar i ett antal EU-länder och som det skulle finnas stora fördelar i att bli
av med.

8.1 Avskaffa sambeskattningen
Sambeskattning innebär att mannen och kvinnan i ett hushåll beskattas
tillsammans istället för var och en för sig. Problemet med denna skattestruktur – som vi i Sverige skrotade år 1971 för att i stället tillämpa individuell beskattning – är att den leder till att ”andrainkomsten” (vilken oftast
är kvinnans) i ett hushåll beskattas högre än ”förstainkomsten” (vilken oftast
är mannens). I de EU-länder där sambeskattningen finns kvar och skattesystemet är progressivt kan skatten på kvinnans inkomst bli åtminstone 3040 procent högre än skatten på mannens inkomst. Detta hindrar och försvårar för kvinnor att gå från hem- till förvärvsarbete. Om stora delar av
kvinnors inkomster beskattas bort blir de ekonomiska incitamenten att
arbeta alltför svaga.
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Att Sverige övergav sambeskattningen var avgörande för den ordentliga
höjning av den kvinnliga sysselsättningsgraden som ägde rum under de
efterföljande decennierna. Om de EU-länder som idag tillämpar sambeskattning gjorde samma sak skulle de förmodligen kunna kamma hem liknande
sysselsättningsvinster. Detta är i dessa länder ett reformalternativ med en
mycket positiv och intressant jämställdhetspotential (Forslund 2009, 22; EU
Expert Group on Gender and Employment 2009).

8.2 Ta bort de differentierade pensionsåldrarna
I dagsläget har hela 13 EU-länder kvar nationella system där pensionsåldern
är lägre för kvinnor än för män. Detta utgör ett ordentligt hinder för sysselsättningen för erfarna kvinnor. Eftersom kvinnor över hela Europa har en
högre medellivslängd än män är konstruktionen dessutom helt ologisk.
Det mesta tyder dock på att upplägget är på väg bort. I merparten av de
medlemsstater där det fortfarande gäller finns fastlagda planer för en
avveckling. Om planerna fullföljs kommer de differentierade pensionsåldrarna till 2020 endast finnas kvar i Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Litauen,
Polen, Rumänien och Slovenien. Bland de länderna har dessutom Österrike,
Tjeckien, Litauen och Polen startat processer för att ta bort differenserna
efter 2020. De enda länder som för närvarande inte har någon avsikt att
lämna de gamla strukturerna är Bulgarien, Rumänien och Slovenien
(European Commission 2012b, 23-40).
Att upprätthålla ett politiskt tryck i denna fråga inom EU borde vara av
intresse – för att se till att de positiva planerna följs och för att övertyga de
sista tre eftersläntrarna om vikten av att lösa problemet.

9. Jämställdhet är inte bara rätt – det är smart också
Därmed är det dags att ställa huvudfrågeställningen på sin spets: har vi råd
att inte satsa mer på jämställdhet? Vilka slutsatser är rimliga att dra efter
denna granskning av jämställdhetens ekonomiska betydelse och av den politiska verktygslåda som finns tillgänglig?
Två konstateranden är på sin plats. För det första är jämställdhet tveklöst en
”hård” politisk fråga. I grunden handlar jämställdhet självfallet om fundamentala fri- och rättigheter samt om både kvinnors och mäns möjligheter att
forma såväl samhället som sina egna liv. I förlängningen är dock jämställdhet
mer än så. Vad det rör sig om är en dynamisk faktor som i stor utsträckning
påverkar den ekonomiska utvecklingen. Detta gäller inte bara värderingar.
Det gäller också hårda siffror. Den ekonomiska politiken skulle höjas några
snäpp om denna insikt fick bättre fäste. Just i ökad jämställdhet finns flera
viktiga svar på avgörande ekonomiska framtidsfrågor kopplade till tillväxt,
jobb och demografi.
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För det andra är det slående hur goda möjligheterna är att politiskt driva
jämställdhetsutvecklingen framåt. Verktygslådan är både bredare och
vassare än på många andra områden. Det finns en rad åtgärder som relativt
lätt skulle kunna genomföras i praktiken och som utan några större problem
skulle kunna räknas hem som rena plusaffärer i de offentliga finanserna. En
särskild fördel är det politiska arbetsgivaransvaret inom offentlig sektor.
Detta gör det enkelt att direkt åstadkomma förändringar på en stor del av
arbetsmarknaden när det gäller exempelvis lönegapet, arbetsmiljön och de
ofrivilliga deltidstjänsterna. Från politiskt håll finns det alltså inte så många
svepskäl att gömma sig bakom. Verktygen ligger redo i lådan. Bristande
resultat beror i första hand på bristande vilja.
Sammantaget är bilden klar. Det går möjligen att hanka sig fram utan att
satsa mer på jämställdhet, men det vore inget smart val.
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