Gotland årets raket i T COs pappaindex
Gotlands län klättrar i år, snabbast av alla län i Sverige, till 46,8 i TCOs pappaindex. Gotland
tar in elva placeringar och hamnar i år på en hedervärd 3e plats bland länen i TCOs
pappaindex. 45 procent av de föräldralediga på Gotland var pappor 2011 och gotlandspappan
tog ut 26 procent av föräldradagarna i länet.
- Det går åt rätt håll med pappaindex, men det hade gärna fått gå fortare, säger TCO:s
ordförande Eva Nordmark. Men jämställdhetsarbetet går framåt, vilket också SCB:s
tidsanvändningsundersökningar bekräftar där småbarnspappor ägnar hemarbetet mer tid.
- Attityder på arbetsplatsen har stor betydelse för att fler män ska ta ut föräldraledighet,
fortsätter Eva Nordmark. Det vore sunt om alla blivande föräldrar förväntades
vara föräldralediga. Idag ses mammor som en mer riskfylld arbetskraft och därför är det
viktigt att också arbetsgivare arbetar mer medvetet med att förändra ojämställda attityder på
arbetsplatsen. TCOs föräldramanual är ett bra verktyg för att få till stånd en sådan
attitydförändring.
TCOs pappaindex för riket visar att papporna har ökat sitt uttag av föräldraledighet för
trettonde året i rad men att ökningstakten åter har mattats något, Andelen föräldradagar som
tas ut av pappor har ökat något medan andelen pappor som tar ut föräldrapenning i princip
har stått still under 2011 jämfört med år 2010.

Årets topplän är, liksom förra året, Västerbotten med ett indexvärde på 48,2. Bottenplatsen i
år intas, liksom förra året, av Skåne län med 37,2 i index.

För frågor om siffrorna, kontakta TCOs statistiker Lena Orpana, 070-481 91 07
För pressfrågor kontakta TCOs presschef Kerstin Olsson, 070-978 33 83
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Fakta om pappaindex
TCOs pappaindex lanserades i december 2000 i samband med att ett pappaindex för 1999 presenterades.
TCOs pappaindex är ett index för pappaledigheten och kan betraktas som ett av flera mått på mäns
ansvarstagande för sina barn. Indexet bygger på försäkringskassans statistik över föräldralediga.
Pappaindex är en sammanvägning av männens andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män
av föräldralediga kvinnor och män. Om kvinnor och män tar ut föräldrapenning lika ofta blir indexvärdet
100. Pappaindex redovisas för varje län och kommun.

