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Sammanfattning 

 
Syftet med denna C-uppsats är att studera hur olika utformningar av föräldraförsäkringen 

påverkar enskilda föräldrapars familjesituation. Upprinnelsen till att vi kom att intressera oss 

för detta var det förslag om reformerad föräldraförsäkring som kom från en utredning om 

föräldraförsäkringen i september 2005. Förslaget har till största delen inte trätt ikraft ännu 

beroende på att dess utformning kräver en utökning av föräldradagarna, och det är inte 

aktuellt i dagsläget. Det vi fann intressant att studera var hur familjer påverkas av att 

utformningen av föräldraförsäkringen förändras och vad det skulle kunna innebära om 

utredningens förslag träder ikraft. För att kunna studera detta valde vi att göra en 

enkätundersökning bland småbarnsföräldrar för att ta reda på hur olika utformningar påverkar 

den enskilda familjen. 

 

 Det teoretiska underlag vi har haft som utgångspunkt inför denna studie är SOU 2005:73 – 

Reformerad föräldraförsäkring ”Kärlek omvårdnad trygghet” och Lisbeth Bekkengens 

(sociolog och fil dr i arbetsvetenskap) avhandling Man får välja – om föräldraskap och 

föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv. Utifrån detta har vi sammanfattningsvis inriktat oss 

på hur föräldraförsäkringen används för att reglera uttag och fördelning av föräldradagar i 

syfte att öka jämställdheten, samt hur den ska verka för barnens bästa. Ett centralt begrepp 

som vi återkommer till genom hela uppsatsen är den barnorienterade maskuliniteten, som 

förklarar vad som kan ligga bakom många mäns resonemang när det gäller uttag av 

föräldradagar. 

 

Med syftet och teorin som underlag har enkätundersökningen utformats och genomförts.  Den 

kom att besvaras av 57 föräldrapar. Utifrån detta har sedan resultatet av undersökningen, samt 

påföljande analys presenterats. Ett centralt resultat var att föräldrarna inte ansåg att 

jämställdheten skall ökas genom föräldraförsäkringen och dess utformning, utan det är 

barnens väl som bör komma i första hand. Uppsatsen avslutas med diskussion och slutsatser, 

där den mest framträdande slutsatsen var svårigheten att kunna förena föräldraskap för barnets 

bästa och för jämställdheten mellan könen.  
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Inledning 
 
En familj kan definieras som en kollektiv sammansättning av ett antal enskilda individer som 

ska få tillvaron att fungera på ett tillfredställande sätt. Varje familj har sina egna behov 

beroende på vilka individer som ingår däri. En familj uppstår i det ögonblicket en man och en 

kvinna blir pappa och mamma till sitt barn. När det sker finns det en liten person som knyter 

ihop dessa tre till en familj, en familj som kommer att stöta på många regler om hur den bör 

förhålla sig till resten av samhället. 

 

En sådan regel som vi har valt att titta närmare på är familjeförsäkringen. Anledningen att vi 

kom att intressera oss för detta har sin grund i resultatet av den utredning som gjorts på 

uppdrag av regeringen och som presenterades den 15 september 2005. Förslaget från 

utredningen har inte trätt ikraft och det har inte heller beslutats om, och iså fall, när av 

regeringen. Frågan var uppe på den socialdemokratiska partikongress, som ägde rum den 29 

oktober-3 november 2005, men de valde istället att inrikta sig på andra områden vid det 

tillfället. I förslaget fanns en utökning av försäkringen med. Med anledning av att det inte är 

aktuellt med en utökning i dagsläget görs heller inga andra förändringar inom gällande 

föräldraförsäkring när det gäller kvotering av individuella dagar till respektive förälder. 

 

Vår uppfattning är att familjen kräver ett kollektivt synsätt, samtidigt som de personer som 

ingår i familjen måste ses i ljuset ur en individinriktad synvinkel. Här sker en krock mellan 

det kollektiva och den enskilde individen. Föräldraförsäkringen bör genom detta inrikta sig på 

familjen som en enhet och inte de enskilda individernas intressen. Ett ex. på när man använder 

sig av försäkringen för att göra justeringar på individnivå är när man t.ex. försöker öka 

jämställdheten via föräldraförsäkringen. Detta görs bl.a. genom att låsa dagar som inte kan 

överlåtas till den andre föräldern. Jämställdhet är bra, men är det föräldraförsäkringens 

uppgift att lösa den frågan? 

 

Därför finner vi det intressant att beskriva hur staten och myndigheters styrning påverkar den 

enskilda familjen genom, i det här fallet, föräldraförsäkringens utformning och förändringar.  

 

Vår förförståelse angående styrningen och synen på familjen är tydlig och vi hoppas att den i 

sig ska bidra till en intressant vinkel i denna uppsats, samt skapa en givande analys. 
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Syfte och problemområde 
 

Vårt syfte med denna C-uppsats är att studera hur olika utformningar av föräldraförsäkringen 

påverkar enskilda föräldrapars familjesituation.  

 

Vi har en föreställning om att föräldrar själva bör få fördela uttaget av föräldradagar efter eget 

behov inom familjen, eftersom en utökad styrning av uttaget kan komma att missgynna vissa 

familjer. Anledningen till denna föreställning bottnar i att olika familjer har olika 

förutsättningar beroende på hur just deras livssituation ser ut. 

 

Utifrån detta blir vår problemformulering: Hur påverkar styrningens omfattning de enskilda 

föräldraparens familjesituation, uttag och inbördes fördelning av föräldraförsäkringen? 

 

Problemets bakgrund 

 
Då vårt syfte är att studera hur olika utformningar av föräldraförsäkringen påverkar enskilda 

föräldrapars familjesituation, har vi valt att göra en sammanfattning av föräldraförsäkringens 

historia från strax före föräldraförsäkringens uppkomst fram till de regler som den omfattas av 

idag. Detta för att kunna visa på hur föräldraförsäkringens regler har förändrats sedan den 

infördes.  

 

Föräldraförsäkringens historia 

Ända fram till 1960-talet var familjepolitiken en kvinnofråga (SOU 2005:73). Under 1960-

talet förändrades dock detta genom jämställdhetsdebatten. Denna var början på den politik om 

familjen som senare ledde till diskussioner och förslag om att ersätta moderskapsersättningen 

med en föräldraförsäkring. Föräldraförsäkringen infördes i Sverige 1974. Den ersatt den 

tidigare moderskapsförsäkringen där det bara var mamman som fick ersättning. Vi kommer 

här nedan att redogöra för historiken kring föräldraförsäkringen från 1974 och fram till det 

aktuella förslaget från statens offentliga utredning 2005.  
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1974: Föräldraförsäkringen införs. Den omfattades av 180 dagar som kunde fördelas mellan 

mamman och pappan. Det fanns två syften med införandet av en föräldraförsäkring. Det ena 

var att föräldrarna skulle ges möjlighet att gemensamt dela på ansvaret för barnet och ha 

möjlighet att vara hemma under en längre sammanhängande period. Det andra syftet var att 

kvinnor och män med barn skulle ha möjlighet att ha kvar anknytningen till arbetslivet. 

Föräldraförsäkringen skulle bidra till en förändring mot ett mer jämställt samhälle i den 

meningen att kvinnor skulle kunna arbeta på samma villkor som männen, och männen skulle 

ha rätt till barnen på samma villkor. Den fråga som var den mest framträdande var kvinnans 

långsiktiga plats i arbetslivet och att det fanns barnomsorg så att detta var genomförbart. 

Jämställdhet var ett hett ämne och något som skulle ökas, föräldrarna fick dock själva 

bestämma hur föräldradagar skulle fördelas dem emellan. 

 

1975: Rätten till föräldrapenning i samband med barns födelse förlängs till 210 dagar. 

 

1978: Det införs ytterligare 90 dagar (60 st med SGI och 30 st med garantinivå, då 32 kronor 

om dagen). Dessa 90 dagar kunde tas ut som hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning och 

fram till dess att barnet fyllde 8 år. En obligatorisk uppdelning av dessa dagar diskuterades, 

men avslogs då man ansåg att det fanns för många undantag att ta hänsyn till. Dessa undantag 

skulle i sin tur ha lett till ett allt för tungrott administrativt arbete. 

 

1980: Ersättningstiden för de nya 90 dagarna förlängdes till 180 dagar, och de 90 dagar som 

tillkommit ersattes med garantinivån, nu 37 kronor om dagen. De tio pappadagarna i samband 

med barnets födelse infördes.   

 

1986: Föräldrapenning i samband med barns födelse och särskild föräldrapenning förs ihop 

till en som kom att heta föräldrapenning. Man fick ersättning för 360 dagar fördelat på 270 

dagar med SGI och 90 dagar med garantinivå. Dagarna kunde nu endast tas ut tills det att 

barnet fyllde fyra år.  

 

1989: Ersättningstiden förlängdes till 450 dagar. Fortfarande gäller 90 dagar med ersättning 

enligt garantinivån. Tiden för hur länge föräldrapenningen kunde tas ut förlängs åter tills det 

att barnet fyller åtta år eller slutar första skolåret. 
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1994: Vårdnadsbidraget införs. Det var en ersättning som föräldrar fick om de inte utnyttjade 

kommunal barnomsorg. Det gällde för barn som fyllt ett år men inte tre. Fullt vårdnadsbidrag 

motsvarade 2000 kronor i månaden. De 90 dagarna med garantinivå i föräldraförsäkringen 

togs bort. Föräldrapenningen omfattades nu åter av 360 dagar. 

 

1995: 30 dagar reserveras för vardera föräldern. Dessa dagar kunde inte överlåtas. 

Ersättningsnivån sänks till 80 % av SGI med undantag för de reserverade dagarna där 

ersättningen fortfarande uppgick till 90 %. Vårdbidraget slopades och de 90 dagarna med 

garantinivå återinförs. 

 

1998: Ersättningsnivån sänks även för de reserverade dagarna till 80 % av SGI. 

 

2002: Föräldrapenningen förlängdes med 30 dagar. Den omfattar nu 390 dagar där 60 dagar 

är reserverade för vardera föräldern. Garantidagarna ersätts med dagar med lägstanivå och 

grundnivå. Grundnivån höjs från 60 till 120 kronor per dag. De 90 dagarna som tidigare 

ersattes med garantinivå har endast bytt namn till dagar med lägstanivå, ersättningen är 

fortfarande 60 kronor om dagen för dessa.  

 

2004: Dagarna med ersättning enligt grundnivån har successivt höjt till 180 kronor per dag.  

 

Dagar med ersättning har ökat från att motsvara 6 månader år 1974 till motsvarandet av totalt 

16 månader i dagens föräldraförsäkring. Föräldrapenningsdagar har reserverats för vardera 

föräldern i två omgångar, 30 dagar reserveras 1995 och ytterligare 30 dagar reserverades år 

2002. 

 

Debatten om föräldraledigheten har i början på 2000-talet kommit att dels handla om 

familjens valfrihet att välja det som är bäst för den enskilda familjen. Samtidigt fortsätter 

också debatten om en ökad kvotering av föräldradagar för att uppfylla syftet om att öka 

jämställdheten (SOU 2005:73).  
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Utredningens uppdrag 

Efter att ha redogjort för historien kring föräldraförsäkringen fram till hur den ser ut idag, 

anser vi att det här är lämpligt att fortsätta med att beskriva regeringens uppdrag om 

översynen av föräldraförsäkringen. Detta på grund av att uppdraget ligger till grund för 

utredningens förslag, vilket är det som vi grundar vår empiriska undersökning på när vi 

jämför utredningens förslag med nuvarande regler. 

  

Det fattades ett beslut om översyn av föräldraförsäkringen vid ett regeringssammanträde den 

7 april 2004. Där stod att ”översynen skall göras med utgångspunkt i att föräldraförsäkringen 

skall verka för barnets bästa och bidra till en ökad jämställdhet mellan könen” (SOU 

2005:73, sid. 459). Grunden för utredningens utgångspunkter finns i FN:s barnkonvention och 

i FN:s konvention om avskaffande av all diskriminering av kvinnor.  

 

Utredningens uppdrag var att göra en översyn hur föräldraförsäkringen kan medverka till att 

barnen får tillgång till båda föräldrarna. Det kan göras på två sätt, dels genom att påverka 

möjligheten för föräldrarna att ta ansvar för barnen och dels genom att påverka möjligheten 

att arbeta på lika villkor. Principen om att föräldrapenningen ersätter inkomstbortfall när 

föräldern är föräldraledig skall behållas. 

 

Det som närmare skall ses över av utredningen är: 

• Hur väl föräldraförsäkringen motsvarar syftet att föräldrarna ska ha möjlighet att båda 

förena föräldraskapet med jobb/studier. 

• Vilka drivkrafter som kan påverka att man fördelar föräldraledigheten jämnare mellan 

sig som förälder, samtidigt som man får titta på hur det samlade uttaget för barnet 

påverkas. 

• Vilka effekter de 2 reserverade månaderna har haft och titta närmare på vilka effekter 

ytterligare reserverande av dagar kan ha. 

• Hur väl gällande regler kring havandeskapspenning motsvarar dagens arbetsliv? 

• Hur väl gällande föräldraförsäkring är anpassad till nya familjekonstellationer? 

• Se över de s.k. 10 pappadagarna om dessa ev. behöver göras könsneutrala och om de 

ev. behöver utökas. 
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• Se över behovet att förändra regeln om att man måste ha jobbat 240 dagar innan 

föräldraledigheten för att få ersättning enligt SGI. Detta ska ses över i syfte att ingen 

ska diskrimineras samt att regelverket ska vara lätt att kontrollera.  

 

Detta var samtliga punkter som utredningen fick i uppdrag att se över. När vi kommer in på 

utredningens förslag har vi valt att göra en sammanställning av förslaget som är relevant för 

vårt syfte med denna uppsats. Vi tror att en total redogörelse för hela utredningens förslag 

stjälper mer än det hjälper när det gäller att knyta ihop teori med empiri. Genom att endast 

göra en sammanställning av förslaget hoppas vi att det blir en mer kärnfull och givande 

läsning, då många av de små förslagsändringarna inte är relevanta för den genomgångna 

historiken eller för de teoretiska utgångspunkterna i föräldraförsäkringen.  

 

Utredningens förslag 

Här nedan följer en övergripande beskrivning av utredningens förslag om en reformerad 

föräldraförsäkring. 

 
Utredningens förslag riktar sig till olika delar i föräldraförsäkringen, allt från graviditeten till 

den första tiden med det yngsta barnet fram till att rikta ett särskilt stöd till föräldrar med lite 

äldre barn i åldrarna fyra till tio år. 

 

Förmånen havandeskapspenning som idag riktar sig till de kvinnor som har ett fysiskt 

ansträngande arbete upphör och ersätts av en graviditetspenning. Detta innebär att alla 

kvinnor som anser sig behöva vara ledig från sitt arbete p.g.a. graviditeten, oavsett vad man 

jobbar med, har rätt till detta. Denna graviditetspenning får tas ut tidigast från och med 30 

dagar innan beräknad förlossning och längst till och med dagen före själva förlossningen. 

Denna ersättning baseras på hur mycket kvinnan är ledig från sin normala arbetstid. 

 

Den första tiden med föräldrapenning skall förlängas på sjukpenningnivå samt att 

ersättningstiden bör fördelas jämnare. Här föreslår utredningen att den sammanlagda tiden 

med föräldrapenning skall uppgå till 450 dagar. Av dessa får vardera föräldern 225 dagar, där 

150 dagar reserveras och där resterande 75 dagar får överlåtas på den andre föräldern. Dessa 

dagar får tas ut tills det att barnet fyller fyra år, detta är en ändring från nuvarande åtta år. Ett 



 9 

undantag om fördelningen införs om en av föräldrarna med gemensam vårdnad är förhindrad 

att ta ut sina dagar p.g.a. ett långvarigt fängelsestraff.  

 

Den nuvarande regeln om den särskilda beräkningsgrunden för SGI för kvinnor som blir 

gravida på nytt innan barnet är ett år och nio månader tas bort. Vid ett sådant slopande av 

regeln tror utredningen att kvinnor i större utsträckning kommer att arbeta mellan 

graviditeterna. Detta leder i sin tur till en ökad jämställdhet. Utredningen anser vidare att 

föräldraförsäkringen inte bör påverka fruktsamheten.   

 

De tio s.k. pappadagarna skall tas bort och särskilda ”dubbeldagar” införs istället i 

föräldrapenningen. Detta innebär att den ene föräldern får möjlighet att vara hemma med 

föräldrapenning under 30 dagar samtidigt som den andra föräldern också är hemma. Dessa 

dagar får tas ut i samband med barnets födelse och fram till sextionde dagen efter barnets 

hemkomst. 

 

Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 180 till 230 kronor om dagen. Utredningen 

föreslår också att de 90 dagarna med lägstanivå ersättning tas bort och begreppet lägstanivå 

ändras till grundnivå. Även taket i föräldraförsäkringen höjs från 7,5 till 10 prisbasbelopp 

(motsvarar 33 000 kronor). 

 

En helt ny föräldrapenningförmån införs. Så kallade barndagar, där en förälder till barn som 

har fyllt fyra men inte tio år har rätt att ta ut tillfällig föräldrapenning. Varje förälder har två 

dagar per år att förfoga över och dessa kan tas ut i samband med vård av barn eller för besök i 

förskola, skola eller fritidshem. Barndagarna kan inte överföras mellan föräldrar och år, men 

de kan tas ut samtidigt av bägge föräldrarna. En annan ny rätt till ledighet är barnledigheten, 

här har en förälder rätt att vara hemma åtta dagar per år för vård av barn som även här har 

fyllt fyra men inte tio år. Dessa dagar är dock utan ekonomisk ersättning. 

 

Detta förslag ligger till grund för hur vi utformat enkäten, samt den hypotetiska jämförelsen 

mellan utredningens förslag och nuvarande regler i föräldraförsäkringen. Denna jämförelse 

återkommer vi till i vår analys där även resultaten av enkäten återknyts till våra teoretiska 

utgångspunkter.  
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Teoretiska utgångspunkter 

 
Som teoretiska utgångspunkter har vi använt oss av den SOU-rapport som också var den som 

från början väckte vårt intresse för denna C-uppsats, SOU 2005:73 kärlek omsorg trygghet, 

samt Lisbeth Bekkengens (sociolog och fil dr i arbetsvetenskap) doktorsavhandling Man får 

välja – om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv. Vi har valt att dela 

upp dessa teoretiska utgångspunkter i underrubriker som är relevanta för vårt syfte och 

problemområde för att få en så överskådlig bild som möjligt.  

 

Föräldraförsäkringen som kontroll – regleringsverktyg 

Från att ha gått igenom föräldraförsäkringens resa från historik, utredningens uppdrag och 

fram till utredningens förslag, kommer vi nu att redogöra närmare för styrningen och hur 

föräldraförsäkringen i olika syften används som reglerings- och kontrollverktyg. 

 
Föräldraförsäkringen används bland annat till att reglera barnafödandet i Sverige. 

Befolkningsstrukturen i Sverige (SOU 2005:73) kan liknas vid en pyramid där botten är bred 

och smalnar av ju högre upp i åldrarna man kommer. Denna pyramid ändras långsamt till att 

anta formen av en pelare, detta i och med att medellivslängden blir högre samtidigt som 

barnafödandet inte följer med underifrån. Fruktsamhetstalet i Sverige år 2002 var 1,65 barn 

per kvinna. För att en befolkning ska kunna reproducera sig själv behövs ett fruksamhetstal på 

2,1 barn per kvinna. En lösning på den utveckling som sker demografiskt i Sverige (och i EU 

överlag) är att försöka öka barnafödandet. 

 

Fruktsamheten påverkas ofta av hur jämställt ett land är när det är fråga om tillgänglighet till 

arbetsmarknaden och utbildningssystemet (SOU 2005:73). Här ses män och kvinnor som 

enskilda individer och det råder hög jämställdhet inom detta område. Samtidigt kan det vara 

en låg grad av jämställdhet, det gäller då de institutioner som bemöter män och kvinnor som 

en del av en familj. Några exempel där det råder låg grad av jämställdhet är arbetsvillkor, 

ekonomisk familjepolitik och familjen själv. Den egentliga jämställdheten blir på så vis dold 

bakom den formella. Genom att allt fler studerar allt längre sker inträdet på arbetsmarknaden 

allt senare. Det råder också en utpräglad vilja av ekonomisk självständighet i samhället, och 

det leder i sin tur till att man skaffar barn allt senare i livet. 2005 var den genomsnittliga 

åldern för förstföderskor 29 år. Familjepolitiken blir därför viktig för hur, och när vi skaffar 
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barn. Föräldraförsäkringens utformning blir viktig. En generös föräldraförsäkring leder till att 

det blir färre barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Dessa får på så vis gynnsammare 

förutsättningar inför vuxenlivet och utvecklingen för hela landet påverkas positivt i slutändan. 

 

När det gäller kontrollen och regleringen av själva familjen och dess medlemmar kommer 

man in på den inbördes fördelningen av föräldralediga dagar. De individuellt reserverade 

dagarna i den befintliga, samt de i den av utredningen föreslagna syftar till att det ska bli ett 

jämnare uttag av föräldraförsäkringen mellan mamman och pappan (SOU 2005:73). I det 

särskilda yttrandet av Sofia Bergström (jur. kand. och expert i utredningen) i SOU-rapporten 

framkommer kritik mot utredningens förslag om utökade individuella dagar. Hon menar att 

man i mycket liten, eller ingen omfattning har tagit hänsyn till de olika levnads- och 

arbetssituationer som olika individer har. Alla familjer passar inte in i det generella mönstret. 

Detta är också något som utredningen tagit med som konsekvens, men överväger att gå på den 

föreslagna vägen trots detta. Utredningen är medveten om att en del barn kan komma att få 

tillbringa mindre tid med någon av föräldrarna då de individuellt reserverade dagarna kan 

komma att gå förlorade p.g.a. att det inte finns möjlighet eller lust att ta ut dessa.  

 

Vad som är ”rätt” ändras också över tid (Bekkengen 2002). På 1960-talet var det barnen som 

skulle befrias från hemmen och man tvivlade på mammornas kompetens att ensamma ta hand 

om sina barn. Som en följd av detta byggdes den offentliga barnomsorgen ut. Barnen hann 

dock precis inrätta sig i barnomsorg runt om i landet förrän normen blev den motsatta och 

föräldrarna ansågs vara för lite med sina barn. Då minskades arbetstiden och 

föräldraförsäkringen byggdes ut. Ju mer den sedan byggts ut, desto längre säger normen att 

barnens plats är i hemmet. Det kan man på ett snabbt och enkelt sätt se genom att jämföra 

1970 års föräldraförsäkring som sträckte sig till 6 månader, då var det också möjligt att börja 

på dagis vid den tidpunkten. Idag, när föräldraförsäkringen är vidare utbyggd råder det andra 

normer. Barn börjar t.ex. inte på dagis förrän vid tidigast ett års ålder. Bekkengen skildrar hur 

en individualisering av föräldraförsäkringen möjligen skulle kunna leda till en förändring i 

normen om barnens plats i hemmet igen. Det skulle då också åter bli accepterat att lämna 

barnen till kommunal barnomsorg, eller annan passning i anslutning till hemmet, tidigare än 

vad som görs idag.  
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Föräldraförsäkringen för barnens bästa 

Detta avsnitt har koppling till utredningens uppdrag, som också ligger till grund för det 

förslag utredningen kom fram med efter översynen av föräldraförsäkringen. Detta genom att 

en av utgångspunkterna för den utredning som på uppdrag av regeringen gjort en översyn av 

föräldraförsäkringen var att föräldraförsäkringen skall verka för barnets bästa (SOU 2005:73). 

I översynen skall FN: s barnkonvention om barnens rättigheter ligga till grund för 

utredningen.  

 

FN: s barnkonvention omfattar barn och unga upp till 18 år och Sverige godkände 

konventionen efter ett riksdagsbeslut 21 juni 1990 utan att reservera sig på någon punkt. I 

Sverige finns en nationell strategi som skall se till att barnkonventionen följs, denna strategi är 

grunden för barnpolitiken. Målet för denna barnpolitik är att ”barn och unga skall 

respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande” (SOU 

2005:73, sid. 56). Barnkonventionen innehåller medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter. Innehållet skall ses som en helhet och inte rangordnas på något vis.  

 

För att kunna se till att denna barnkonvention fullföljs måste man använda sig av ett 

barnperspektiv inom de områden där barn och ungdomar finns representerade (SOU 2005:73). 

Förutsättningen för detta barnperspektiv är att barnets människovärde och integritet 

respekteras. Barnkonventionen ser till det enskilda barnet med egna rättigheter och behov som 

en egen individ. Här menar man också att barndomen inte bara är en förberedelse inför 

vuxenlivet, utan har ett eget värde. I detta barnperspektiv innebär det bl.a. att utgå från barnets 

situation för att kunna se hur olika beslut och åtgärder kan drabba ett enskilt barn eller barn 

och unga som en grupp. Viktiga delar här är att låta barnen själva berätta hur de upplever sina 

egna situationer, och att de genom detta kan få inflytande i beslut som angår dem. Det är alltså 

inte tillräckligt att vi som vuxna beslutar i frågor som rör barn efter vad vi själva anser vara 

det bästa för barnen. När man har ett barnperspektiv i frågor som rör barn måste man också se 

barnen som proffs på sitt eget område. 

 

När det nu har gjorts en översyn av föräldraförsäkringen var barnkonventionen i sin helhet 

med att ligga till grund för denna översyn, men speciellt principen om barnets bästa. Denna 

princip anger ”att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
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skall barnets bästa komma i främsta rummet” (SOU 2005:73, sid. 58). Barnets bästa skall 

alltså tillgodoses vid alla handlingar som rör barn och detta innebär att barnets intresse skall 

väga mest när det vägs mot andra intressen. Enligt Barnkommittén (som är en parlamentarisk 

sammansatt kommitté) är det två grundläggande tankar som återger principen om barnets 

bästa i barnkonventionen. Den första tanken är att barn har lika mycket människovärde som 

de vuxna. Den andra tanken är att barn är sårbara och därför behöver de särskilt stöd och 

skydd. 

 

Barnets bästa varierar från barn till barn, och från situation till situation (SOU 2005:73). 

Enligt barnkonventionen är det därför den enskilda flickan eller pojken som skall stå i fokus. 

Med detta menas att här behövs ett barnperspektiv som ser till barnets bästa genom att barnet 

sätts i centrum med egna rättigheter och behov. Bedömningen av de olika fallen skall härmed 

ses i barnperspektivet och inte ur t.ex. föräldrarnas perspektiv. 

 

I barnkonventionen betonas det att det är föräldrarna som i första hand som har ansvaret för 

sina barn och de skall därför sätta sitt barns behov och intressen främst. Det staten kan göra är 

att ge föräldrarna stöd och hjälp för att kunna genomföra de val som behövs för att det skall 

bli till barnets bästa. Möjligheten till att umgås med bägge föräldrarna är mycket viktigt 

understryker barnkonventionen, samt att föräldrarna har lika stor betydelse för barnuppfostran 

och utveckling. Staten är också skyldig att se till att alla har möjlighet att få den barnomsorg 

man är berättigad till (SOU 2005:73). 

 

Föräldraförsäkringen för jämställdhet 

Även detta avsnitt av de teoretiska utgångspunkterna har koppling till utredningens uppdrag 

och efterföljande förslag till reformerad föräldraförsäkring. Detta genom att den andra 

utgångspunkten för utredningens översyn av föräldraförsäkringen var att föräldraförsäkringen 

skall bidra till en ökad jämställdhet könen emellan (SOU 2005:73). 

 

Enligt direktiven har utredningen valt att använda samma åsiktsinriktning som regeringen har 

i sin jämställdhetspolitik (SOU 2005:73). Här finns det överordnade målet att män och 

kvinnor skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga 

områden i livet. Jämställdhetspolitiken i sig strävar bl.a. efter en jämn fördelning av makt och 

inflytande mellan kvinnor och män samt att de skall ha samma möjligheter till ekonomiskt 
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oberoende. Sverige har även godkänt FN: s konvention om avskaffande av all diskriminering 

av kvinnor (kvinnokonventionen), och denna styr också regeringens jämställdhetspolitik. 

Kvinnokonventionen inriktar sig på att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och 

möjligheter, samt att kvinnorna föder barn inte skall kunna ligga till grund för diskriminering. 

Betoningen i konventionen ligger på att föräldrarna har gemensamt ansvar för sitt barn och 

staten har rollen att stödja och underlätta. 

 

Trots att vårt samhälle idag formellt ser jämlikt ut så är det inte det. Det finns många 

bakomliggande strukturer och normer som styr människorna i dess handlande. Ett exempel är 

vid val av utbildning, då könsaspekten kommer in. Ett annat exempel är att trots att 

föräldraförsäkringen är lika delad för bägge föräldrarna så använder merparten av papporna 

inte alla sina dagar. 

 

Utredningens uppgift är här att försöka få till en föräldraförsäkring som kan skapa ett 

samhälle som är jämställt även i verkligheten. För att kunna förstå bristen på jämställdhet och 

hur strukturerna är uppbyggda kan man förklara detta genom genussystemteori, och genom 

den kan man visa hur könstillhörigheten i sig avgör vilka livsval som kvinnor och män gör. 

Detta görs med principerna om könens isärhållande och om mäns överordning och kvinnors 

underordning. Könens isärhållande visar hur män och kvinnor finns på olika delar av 

arbetsmarknaden och hur sned ansvarsfördelningen är i hemmet. Mäns överordning kommer 

av att männen tjänar mer än kvinnorna och de har därmed mer makt över sina liv. Kvinnornas 

underordning upplevs ofta tydligt av kvinnorna själva medan männen inte ser sin egen 

överordning lika tydligt (SOU 2005:73). 

 

En av utredningens uppgifter här är då att försöka ge förslag till hur bägge föräldrarna bäst 

skall kunna kombinera föräldraskap med förvärvsarbete. Utredningen har kommit fram till två 

olika perspektiv; ett föräldrainriktat och ett arbetsmarknadsinriktat jämställdhetsperspektiv. I 

det föräldrainriktade perspektivet bör föräldraförsäkringen utformas så att det underlättar för 

bägge föräldrarna att kunna ta det praktiska ansvaret för vård och omsorg om sitt barn. Ur det 

arbetsmarknadsinriktade perspektivet bör föräldraförsäkringen utformas så att den motverkar 

att kvinnor och män får olika chanser till arbete genom föräldraskapet. Dessutom ska den 

verka för att kvinnor och män med likvärdiga kvalifikationer får lika lön för samma jobb och 

samma befordringsmöjligheter. Dessa två perspektiv står inte i motsats till varandra utan de är 

varandras förutsättningar enligt utredningen (SOU2005:73). 
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Lisbeth Bekkengen (2002) påvisar i sin avhandling att kopplingen mellan jämställdhet och 

mäns uttag av föräldraledighet är starkt politiskt sett, men bland vanliga föräldrar är det 

mindre självklart. Hon menar att pappaledigheten har blivit ett viktigt redskap för att uppnå 

jämställdhet, men frågar sig dock om föräldralediga män är mer jämställda än män som avstår 

att vara föräldralediga. Statistiken kan ge en snedvriden bild av detta genom att många pappor 

tillbringar mycket tid tillsammans med sina barn utan att ta ut föräldraledighet t.ex. de som är 

skiftarbetande. Sedan är det de pappor som tar ut föräldraledighet i samband med semester 

och då tar de inte hand om barnen själva i och med att mamman också är hemma. 

 

Bekkengens analys (2002) visar att det som gör att papporna tar ut föräldraledighet bottnar i 

deras egna önskemål och behov till att vara det, samt att dessa önskemål och behov är starkt 

förenade till om mannen ifråga representerar en barnorienterad maskulinitet eller inte (en 

närmare redogörelse av begreppet barnorienterad maskulinitet görs i avsnittet om identitet 

under egen rubrik). En annan bidragande orsak till hur föräldraledigheten tas ut är kvinnans 

socioekonomiska ställning. Eftersom föräldradagarna redan idag har delats lika mellan 

föräldrarna visar Bekkengens analys att om överskrivanderätten av dagarna skulle tas bort så 

kommer inte papporna automatiskt att ta ut fler dagar och de kommer inte heller att ta ut 

dagarna lika sammanhängande som mammorna gör. Hon menar att det är orealistiskt att 

införa ett tvång som tvingar papporna till att ta ut sina dagar, det som styr uttaget är om 

mannen representerar den barnorienterade maskuliniteten eller inte. Jämställdhet nämns sällan 

i detta resonemang utan det är relationen mellan förälder och barn som är viktig. 

 

Identitet – manligt och kvinnligt 

När vi skrivit om regler, styrning och hur vi kontrolleras finner vi det även intressant att ägna 

ett stycke till att beskriva hur vi som människor skapar vår identitet som enskilda individer, 

samt hur män och kvinnor skapar och skapas in i olika identiteter. Vad är det som gör att vi 

vill, reagerar och gör vissa saker som enskilda individer, är det ett handlande helt utifrån oss 

själva? Nej, vi blir alla påverkade av vår bakgrund, traditioner, normer och den omgivande 

världen vi lever i och med.  

 

Med kritisk realism som metodologisk utgångspunkt (Bekkengen 2002) kan fenomen 

förklaras med tre begrepp. Dessa tre är mekanismer, händelser och erfarenheter. De bygger i 
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sin tur på föreställningen att den sociala verkligheten är uppdelad på tre olika områden. Dessa 

områden är den reella, den faktiska och den empiriska. Våra erfarenheter av det vi observerar 

runt om kring oss tillhör den empiriska domänen. För att hitta orsaker till det vi observerar 

måste vi tänka på att de händelser som sker i den faktiska domänen händer oavsett om vi 

observerar dem eller inte. Detta innebär sammanfattningsvis att den värld vi lever i är mer än 

det som är erfarenhetsmässigt påtagligt. …”Världen är större än våra erfarenheter av den” 

(Bekkengen 2002, sid. 30). För att få förståelse för varför händelsen inträffat måste vi ta reda 

på vilka mekanismer som framkallat denna. Mekanismerna återfinns i den reella domänen och 

det är strukturer som innehar mekanismer. En struktur är en samling objekt som är internt 

relaterade till varandra. Några ex. på strukturer är man-kvinna, förälder-barn och arbetsgivare-

anställd. Värt att nämna är att det är aktörer som handlar och inte strukturer. Det finns två sätt 

att se på relationen strukturer – aktörer. Det första är hur strukturerna villkorar aktörens 

handlande. Då reproduceras strukturen. Det andra sättet att se på samma relation är att aktören 

har kapacitet att göra motstånd mot och i och med det också upphäva effekten av 

mekanismerna. Men det är inte så enkelt att man fritt kan göra motstånd eftersom strukturerna 

just villkorar vårt handlande. Att agera emot det villkorade handlandet har sitt pris för den 

som gör motståndet. Strukturerna och dess mekanismer bildar normer, och dessa normer 

påverkar i sin tur hur vi handlar. 

 

Att vi handlar olika beroende på om vi är man eller kvinna kan förstås på ett fruktbart sätt 

genom den kritiska realismen. Normer om vad en kvinna, respektive en man bör göra och 

känna ligger djupt förankrat i samhällets olika strukturer. En sådan struktur är könsstrukturen 

(Bekkengen 2002) där mannen är överordnad kvinnan. En annan är strukturen arbetsgivare-

anställd, där den anställde är underordnad arbetsgivaren. En man kan alltså vara överordnad i 

en struktur samtidigt som han är underordnad i en annan.  

 

Med ovanstående som bakgrund är det inte svårt att förstå att man väljer att identifiera sig 

med det som enligt normen är det rätta. Om man väljer att göra det motsatta behövs oftast en 

förklaring till följd varför man handlar som man gör (Bekkengen 2002). Bekkengen tar i sin 

avhandling upp ett exempel om en mamma som lämnar bort sitt barn för att frigöra egen tid. 

Då det finns en norm om att man inte bör lämna bort barnen på det viset och hon handlar emot 

denna, måste hon också kommentera denna rådande norm vid ett sådant handlande. Om denna 

norm inte fanns skulle man inte heller behöva försvara sitt handlande, om varför man gör som 

man gör. 
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Barnorienterad maskulinitet 

Detta begrepp ägnar vi ett särskilt avsnitt åt när det gäller identitet, då vi tycker att det på ett 

bra sätt förklarar skillnaden mellan olika normer för maskulinitet, och att man genom att 

studera begreppet barnorienterad maskulinitet lite närmare har möjlighet att få en förståelse 

för vad som kan ligga bakom många mäns resonemang angående uttaget av 

föräldraförsäkringen. Detta är speciellt intressant då det är männens uttag av 

föräldraförsäkringen som generellt anses för lågt när det gäller jämställdheten mellan 

mamman och pappan. Den barnorienterade maskuliniteten är ett centralt begrepp i Lisbeth 

Bekkengens avhandling om föräldraskap och föräldraledighet i arbets- och familjelivet.  

 

Det finns olika normer för maskulinitet (Bekkengen 2002). Dessa kan skilja sig mellan t.ex. 

olika arbetsplatser, men också på olika ställen i en och samma organisation. Med 

barnorienterad maskulinitet menar Bekkengen en man som avsätter ett stort utrymme för barn 

i allmänhet och har ett genuint intresse för barns situation. Det är inte bara pappor som kan ha 

en sådan maskulinitet, utan en barnorienterad man är en sådan som inte förbinder enbart 

kvinnor att ta ansvar för barn. Det är istället något som är en naturlig del i den barnorienterade 

maskulinitetens åtaganden att barn är såväl mäns som kvinnors ansvar. Värt att nämna är 

också att en barnorienterad maskulinitet inte per automatik innebär att det är en maskulinitet 

som närmar sig femininet. Man kan inte heller likställa barnorienteringen med jämställdhet. 

Den barnorienterade maskuliniteten syftar på relationen till barnet och inte relationen mellan 

man och kvinna. Denna orientering yttra sig också i hur mannen förhåller sig till uttaget av 

föräldraförsäkringen. Det är tiden med barnet som sätts i fokus, tillåter hans arbetssituation 

och arbetstider att han tillbringar mycket tid med barnet kan det också vara en anledning till 

att han tar ut mindre föräldraledigt. Uttaget har i och med detta mindre att göra med att 

mannen och kvinnan delar på föräldraledigheten i syfte att även ta hänsyn till kvinnans 

villkor, utan det är istället relationen till barnet som är det centrala vid mannens uttag. 

 

Här slutar vår genomgång av den teoretiska bakgrunden. Vi återkommer till denna i vår 

analys då den ska knyta an till den empiriska undersökning vi gjort angående 

föräldraförsäkringens utformning. De avsnitt och begrepp vi framförallt avser att komma 

tillbaka till är föräldraförsäkringen som kontroll och regleringsverktyg, föräldraförsäkringen 

för jämställdhet, föräldraförsäkringen för barnens bästa, barnorienterad maskulinitet och 

självklart också utredningens förslag om reformerad föräldraförsäkring.  
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Metod 

 
Vi har valt att använda oss av en empirisk studie i vår undersökning om hur enskilda familjer 

påverkas av styrningens omfattning när det gäller uttag och inbördes fördelning av 

föräldraförsäkringen. Vi har en kvantitativ forskningsansats där vi använt oss av enkäter 

riktade till småbarnsföräldrar som berörs eller har varit berörda av föräldraförsäkringen. 

 

Avgränsningar och urval 

Urvalet avser inte att vara statistiskt säkerställt, då ett sådant urval är såväl mycket kostsam 

som tidskrävande. Urvalet har skett dels genom att vi gått ut till 4 förskoleavdelningar på en 

förskola i Kristinehamns kommun. Detta har skett med tillstånd av föreståndaren för förskolan 

i det valda området. Vi har även besökt två öppna barnverksamheter i Kristinehamns kommun 

och delat ut enkäter. Att vi valt att begränsa oss till endast en kommun har endast praktiska 

orsaker då kontakt med ansvariga för barnomsorg, utdelning och insamling av enkäten är så 

pass tidskrävande. Vi kunde på detta sätt täcka in flera ställen på en kortare tid då 

verksamheterna låg relativt nära varandra geografiskt. Vi har istället för att välja ett större 

område att dela ut enkäterna på valt att lägga ner mer kraft på att få tillbaka de enkäter vi delat 

ut inom detta begränsade område. 

 

Enkätens innehåll 

Enkäten innehåller tre delar (se bilaga). Den första delen inriktar sig på frågor om hur 

föräldrarna tagit ut sina föräldradagar för sitt yngsta barn, samt hur man blivit påverkad av de 

gällande reglerna i föräldraförsäkringen. De frågor det gäller är nr: 1 - 10. 

 

Andra delen inleds med fråga 11. Där ställs frågan om vilket av följande alternativ som skulle 

passa bäst för den enskildes familjesituation: nuvarande regler, utredningens förslag eller en 

pott med dagar att fritt fördela efter familjens egna behov. Denna del fortsätter med dels 

frågor om hur föräldrarna eventuellt skulle beröras av föräldraförsäkringens utformning i 

utredningens förslag. Här finns också attitydfrågor om fördelning av föräldradagar, längden 

på hur länge man är hemma med sitt barn samt hur föräldrarna förhåller sig till 

föräldraförsäkringens uppgift att öka jämställdheten. Det är framförallt dessa frågor som 
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relaterar till utredningens förslag om en reformerad föräldraförsäkring. Frågorna i denna del 

har nr: 11 - 22. 

 

Enkätens avslutande och tredje del innehåller allmänna frågor om den som besvarat 

enkätfrågorna.  Detta för att få en bild av hur familjesammansättningen ser ut. Framförallt är 

frågan om den socioekonomiska statusen intressant för vår analys av enkätens resultat, då vi 

jämför denna mot övriga variabler i enkäten för att se om det går att se klasskillnader i 

resultaten. De frågor det gäller är nr: 23 -30. 

 

Allra sist finns utrymme för egna synpunkter på undersökningen och åsikter i ämnet utöver 

det som enkätens frågor tar upp. 

 

Enkätens utformning  

Enkäten består av 25 frågor med fasta svarsalternativ och 6 frågor med öppna svar, totalt 31 

frågor (se bilaga). Vi har använt oss av såväl fasta som öppna svarsalternativ för att få ett så 

nyanserat och utförligt resultat som möjligt. Vi har genom de fasta svarsalternativen kunnat 

jämföra olika variabler, samtidigt som vi kunnat hitta belysande citat genom de öppna 

svarsalternativen. Frågorna är utformade utifrån ambitionen att jämföra den nuvarande 

föräldraförsäkringen med den föreslagna försäkringen från regeringens utredning. Vi är 

medvetna om att denna jämförelse endast kan bli i form av en hypotetisk jämförelse då 

utredningens förslag inte trätt ikraft. Vårt intresse har legat i att kunna fånga upp föräldrarnas 

situation och hur de kan komma att påverkas av en eventuell utökad styrning och begräsning 

av valfrihet i föräldraförsäkringen.  

 

Utdelning och insamling av enkäten 

Vi har delat ut totalt 92 enkäter. Vi delade ut enkäterna på de två öppna 

småbarnsverksamheterna personligen efter att först ha informerat och fått vår tillåtelse av 

verksamheternas ledare. I och med att vi personligen delade ut dessa enkäter hade vi också 

möjlighet att besvara eventuella oklarheter i enkäten direkt på plats. Vi befann oss på 

respektive öppna verksamhet ca två timmar. Insamlingen skedde till största delen direkt på 

plats efter att föräldrarna besvarat enkäten. Antal insamlade enkäter här var 24 st. Här fanns 

inget bortfall, då samtliga tillfrågade besvarade enkäten. 
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När det gäller den valda förskolans fyra avdelningar satte vi upp ett brev på varje avdelning 

till föräldrarna om att vi skulle komma dit och lämna vår enkät. Dessa enkäter hängdes sedan 

upp i anslutning till varje barns plats på utdelningsdagens förmiddag. Äldre syskon på samma 

dagis hoppades över och på så sätt undveks dubbletter. Det var här totalt 57 enkäter som 

delades ut. Vi återkom sedan till förskolan på eftermiddagen när föräldrarna hämtade sina 

barn och informerade föräldrarna personligen om enkäten. Insamlingen gick till så att 

förskolans personal tog emot enkäterna och förvarade dem i en mapp på respektive avdelning 

tills dess att vi hämtade dem. Vi fick in 22 stycken enkäter från förskolans avdelningar. Här 

var bortfallet som störst, då endast 38 % av de utlämnade enkäterna besvarades. 

 

Vi har även delat ut enkäter till småbarnsföräldrar i vänkretsen som har varit eller är berörda 

av föräldraförsäkringen. Dessa var 11 stycken och här fick vi tillbaka samtliga.  

 

Det totala bortfallet i denna enkätundersökning blev 38 %. Orsaken till det relativt stora 

bortfallet var att svarsfrekvensen från det utvalda dagiset blev låg. Vi har dragit den slutsatsen 

att vår direkta påverkan genom att vara närvarande när enkäten besvarades på de två öppna 

förskolorna samt anknytningen till vänner och bekanta ökade svarsfrekvensen. Samtidigt 

påverkades enkätens svarsfrekvens negativt av att påverkan på insamlandet av enkäten vid 

förskolans avdelningar var begränsat. En allmän påminnelse sattes dock upp i två omgångar 

på respektive avdelning, men denna gav endast en marginell effekt på ytterligare insamlade 

enkäter. Intressant var också att på den avdelning där anknytningen till föräldrarna var störst 

blev svarsfrekvensen högre än på resterande avdelningar. 

 

När det gäller de interna bortfallen i enkäten är de ytterst marginella. Där bortfallet är som 

störst är vid de öppna svarsalternativen, men även här är det interna bortfallet förhållandevis 

lågt.  

 

Bearbetning av enkäter 

Efter att ha samlat in enkäterna fördes de in i statistikprogrammet SPSS. De öppna 

svarsalternativen kodades om till ett bestämt antal variabler. Även dessa fördes in i SPSS. Vi 

har analyserat resultaten och gjort kopplingar till de befintliga teoretiska utgångspunkterna, 

för att sedan diskutera och dra slutsatser av det vi kommit fram till. 
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Validitet och reliabilitet 

Validiteten d.v.s. giltigheten (Rosengren & Arvidson 2002) i vår undersökning har vi 

säkerställt genom att vårt urval representeras av föräldrar som är eller inom den närmaste 

tiden har varit berörda av föräldraförsäkringen samt att frågorna i enkäten har varit relevanta 

för denna undersöknings syfte. Vi har på så sätt också undersökt det vi sagt att vi ska 

undersöka.  

 

Reliabiliteten (Rosengren & Arvidson 2002) i undersökningen har vi tagit hänsyn till genom 

att noggrant redogöra för vår undersökning steg för steg, samt att vi gått systematiskt tillväga 

genom hela forskningsprocessen.  Vi har kritiskt reflekterat över vår roll för undersökningens 

resultat. Där har vi försökt att vara så objektiva som möjligt när vi informerat om enkäten, och 

inte påverka vårt urval av föräldrar med vår egen ståndpunkt inför denna undersökning. Att vi 

däremot påverkat genom att finnas på plats och pratat med föräldrarna om enkäten och dess 

inriktning hoppas vi haft en positiv betydelse för svarsfrekvensen. Undersökningen är 

upprepningsbar när det gäller enkätens utformning, då den kan se lika ut från gång till gång. 

Det som dock kan förändras är föräldraförsäkringens utformning och då blir nuvarande enkät 

inaktuell. Eftersom vårt urval inte är statistiskt säkerställt kan vi inte säga att det vid en 

upprepande undersökning går att uppnå samma slutsatser. 

 

Generaliserbarheten har med hur allmängiltig undersökningen är (Rosengren & Arvidson 

2002). Det är i det här fallet svårt att säga att undersökningen är allmängiltig eftersom urvalet 

inte är statistiskt säkerställt. Samtidigt har 57 stycken enkäter samlats in, och för att få en 

normalfördelning av ett urval brukar man räkna med att urvalet ska bestå av minst 30 st. Hur 

allmängiltig just denna normalfördelning är kan trots allt inte säkerställas.  
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Resultat och analys 

 

Här nedan följer en redogörelse för de resultat som den empiriska enkätundersökningen om 

föräldraförsäkringens utformning har lett till, samt analys av dessa resultat. Det är totalt 57 

föräldrapar som har ingått i denna enkätundersökning. Vi bygger vår analys på en koppling 

till våra teoretiska utgångspunkter. 

 

Allmän statistisk genomgång 

I detta avsnitt av enkäten som rör de allmänna frågorna fanns inget bortfall. Av dem som 

svarade var det övervägande mammor, endast 6 stycken var pappor och en fjärdedel 

besvarade enkäten tillsammans. Det yngsta barnets ålder i familjerna varierade mellan noll 

och sex år, och drygt tre fjärdedelar av dessa familjer hade två eller flera barn. Det var hela 45 

föräldrar som var gifta eller sammanboende med enbart gemensamma barn. 

 

Av mammornas socioekonomiska status utgjordes flest av kollektivanställda, det var endast 

ett fåtal som var chefer och endast en var egenföretagare. När det gäller papporna var de till 

större delen kollektivanställda och tjänstemän, hela en fjärdedel var chefer och egenföretagare 

(se diagram 1). Vi har vidare jämfört föräldrarnas respektive socioekonomiska status mot de 

variabler vi valt att vidareutveckla i denna resultat och analysdel. Detta har vi gjort för att se 

om det finns några klasskillnader i resultaten från denna undersökning.  
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Nästan hälften av mammorna jobbade heltid, medan det var hela 52 av 57 pappor som gjorde 

det. Endast 3 av papporna jobbade deltid, till skillnad från mammorna där det var hela 19 

stycken (se diagram 2). Dessa mammor var framförallt kollektivanställda. En av utredningens 

uppgifter var att ge förslag till hur föräldrarna bäst skall kunna kombinera sitt föräldraskap 

med förvärvsarbetet. Ett av två perspektiv som utredningen kom fram till var ett 

arbetsmarknadsinriktat jämställdhetsperspektiv. Ur detta perspektiv bör föräldraförsäkringen 

utformas så att den verkar för att kvinnor och män får lika chanser till arbete genom 

föräldraskapet, samt att likvärdiga kvalifikationer leder till lika lön och samma 

befordringsmöjligheter oavsett om man är man eller kvinna.  
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Uttag och fördelning av föräldradagar 

I vår undersökning var det övervägande mammor som tagit ut större delen av föräldradagarna, 

detta oberoende av föräldrarnas socioekonomiska status. Endast 6 av de tillfrågade paren 

delade lika och det var bara 1 av papporna som tagit ut större delen av föräldradagarna (se 

diagram 3), och i detta fall var båda föräldrarna tjänstemän. Största anledningen till att 

mammorna tagit ut större delen av dagarna var familjens ekonomiska situation då pappan 

tjänar mer än mamman, nästan hälften hade svarat att fördelningen berodde på detta. ”Bättre 

ekonomi om mamman var hemma” svarade en mamma. En annan svarade ”Pengar, förlorar 

mindre pengar om jag varit hemma mer. Alltså får barnet vara hemma längre”. En annan 

dominerande orsak var föräldrarnas respektive arbetssituation, då pappan hade svårare än 

mamman att komma från sitt arbete. ”Lättare för mig (mamma) att komma loss från mitt 

jobb” svarade en mamma. Taket i ersättningsnivån i föräldraförsäkringen har inte påverkat 

uttaget nämnvärt, där det dock har påverkat var det inkomstbortfallet som var den bidragande 

orsaken. 
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Ca en tredjedel av papporna i undersökningen har endast tagit ut de bundna dagarna och 

ungefär två tredjedelar tog ut mer än de bundna dagarna (se diagram 4).  Här fanns ingen 

större skillnad mellan de socioekonomiska statusgrupperna. Trots att papporna har tagit ut 

mer än de bundna dagarna (som idag är 60 dagar), har föräldrarna inte delat lika då det är 

mammorna som har tagit ut större delen av föräldradagarna. Detta kan jämföras med syftet 

med de individuellt bundna dagarna i föräldraförsäkringen, som har till uppgift att jämna ut 

uttaget av dagar mellan föräldrarna. De individuellt bundna dagarna blir på så vis normerande. 

Hur utredningens förslag att utöka de individuellt bundna dagarna påverkar familjen 

återkommer vi till senare i denna resultat och analysdel. 

 

När det gäller hur man sparat dagar är det 45 stycken som inte har tagit ut huvuddelen av 

föräldradagarna före det att barnet fyllt två år. En stor bidragande orsak till detta var att man 

ville spara dagar till semester och dylikt så att familjen har möjlighet att vara hemma 

samtidigt under en längre sammanhängande period. Några belysande citat från enkäterna var 

”Spara till somrarna - sommarlov”, ”Vi tar ut 5 veckor varje sommar till hon blir 8 år, sköön 

sommar”, samt ”Vill spara dagar för stängt dagis samt sommarlov i framtiden. Spara 

semester till barnet fyllt 8”. 

 

Föräldraförsäkringens utformning har i allmänhet inte styrt tidpunkten för när barnet började 

inom barnomsorgen. I de fall där den trots allt har varit en styrande orsak var det 

föräldraförsäkringens ersättningsnivå som var anledningen. Föräldrarna svarade bland annat 

att ”Dagis hade kommit till i ett senare skede om vi hade haft fler föräldradagar” och ”Hade 

gärna stannat hemma längre men hade mycket låg föräldrapenning (mamma)”. 

Diagram 4. Uttag av pappadagar (Antal) 
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Då föräldrarna hade fler än ett barn, var regeln om bibehållen SGI om mamman blir gravid på 

nytt inom nio månader inte någon betydande regel för undersökningens föräldrar. Det var 

knappt en femtedel av de tillfrågande mammorna som hade påverkats av regeln. Utredningen 

har dock som förslag att slopa denna regel för att mammorna ska komma ut och arbeta i större 

uträckning mellan graviditeterna. Deras syfte med detta är att öka jämställdheten. 

 

Utredningens förslag om reformerad föräldraförsäkring - och dess 

hypotetiska påverkan på familjens uttag och fördelning av föräldradagar 

På frågan om föräldrarna skulle kunna utnyttja alla föräldradagar visade det sig att hela 20 

stycken av 57 inte skulle ha möjlighet till detta om utredningens förslag trädde ikraft. I och 

med detta styrks Sofia Bergstöms (jur. kand. och expert i utredningen) kritik mot utredningens 

förslag att utöka de individuellt reserverade dagarna, då en stor del av föräldrarna skulle bli 

negativt drabbade av ett sådant förslag. Det är framförallt pappans dagar som inte skulle 

kunna tas ut, då det var drygt hälften som svarat detta (se diagram 5). De skrev exempelvis att 

denna anledning berodde på ”Han kan inte vara ledig från jobbet så länge”, ”Svårt att skaffa 

ersättare till pappans jobb på ett litet företag”, ”Han förlorar mycket på inkomsten” och 

”Har svårt att vara borta från jobbet längre perioder”. Ingen svarade att mammans dagar var 

hotade, detta gällde även då hon var chef eller egenföretagare. När pappan däremot hade 

samma befattning var hans dagar hotade. Resultatet visade att där mamman hade en hög 

befattning hade även pappan det, till skillnad mot när pappan var chef/egenföretagare så hade 

mamman till största delen en lägre befattning.  
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Diagram 5. Vems dagar skulle vara mest hotade om utredningens förslag trädde ikraft? (Antal) 
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Om möjligheten inte finns att ta ut alla föräldradagarna tror 42 stycken av föräldrarna att 

barnet får börja tidigare inom barnomsorgen, och skulle detta inte vara möjlig menar 9 

stycken att det troligtvis blir någon av föräldrarna som får stanna hemma utan ersättning. 

Utredningen är medveten om att en del barn kan få mindre tid med föräldrarna eftersom dagar 

kan gå förlorade. Även Bekkengen skildrar hur en individualisering av föräldradagarna skulle 

kunna leda till en normförändring som leder till en större acceptans gällande tidigare 

barnomsorg. I FN:s barnkonvention, som ska ligga till grund för utredningen, är det 

framförallt principen om barnets bästa som skall komma främst. Bedömningen av de olika 

fallen skall ses ur ett barnperspektiv och inte ur föräldrarnas perspektiv, vilket en 

individualisering av föräldradagarna innebär ur ett jämställdhetsperspektiv.   

 

Fördelningen av dagar mellan mamman och pappan skulle inte se annorlunda ut i 34 fall av 

56 i och med det nya förslaget som innebär en utökning av dagar, samt att fem månader viks 

till respektive förälder och fem månader att dela på. Där fördelningen trots allt skulle se 

annorlunda ut är det framförallt pappan som skulle ta ut fler dagar. Några citat från enkäten 

var ”Pappan skulle ta ut 5 mån istället för 3-4 mån”, ”För att fem månader är mer än 

pappan tagit ut innan” samt ”Pappa skulle vara tvungen att ta ut fler dagar för att inte 

barnen skulle lämnas i för låg ålder”. 

 

En eventuell sänkning av uttaget av möjligheten att ta ut föräldradagar från det att barnet 

fyller åtta år till det att barnet fyller fyra skulle begränsa hälften av de tillfrågade föräldrarna. 

Utredningens förslag var att sänka tiden för hur länge man kan ta ut föräldradagar från det att 

barnet fyller åtta år till det att barnet fyller fyra. I och med utredningens förslag kan de 

föräldrar som ingått i undersökningen bli hämmade i sitt val att spara dagar. Möjligheten för 

föräldrarna att spara dagar sänks i och med förslaget. 
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Enkätundersökningens resultat om föräldraförsäkringens 

utformning - vad föräldrarna själva tycker  

Att kvinnan och mannen delar lika på föräldradagarna är för deras egen del oviktigt i 33 fall 

av 57 i vår undersökning och endast 3 stycken tyckte att det är mycket viktigt att kvinnan och 

mannen delar lika. Däremot tycker nästan hälften av de tillfrågade föräldrarna att det är 

mycket viktigt att barnet får vara hemma så länge som möjligt, oavsett vem som är hemma (se 

diagram 6).  Här fanns ingen skillnad mellan de olika socioekonomiska statusgrupperna när 

det gäller vilken attityd föräldrarna hade i dessa frågor. I barnkonventionen betonas det också 

att det är föräldrarna själva som i första hand har ansvaret för sina barn, och skall sätta 

barnens behov och intressen främst. Barnets bästa varierar från barn till barn och från 

situation till situation. Återigen kan det här betonas att när man bedömer olika fall skall man 

se till barnperspektivet och inte ur ett föräldraperspektiv. 

 

 Lisbeth Bekkengen visar även hon i sin avhandling att kopplingen mellan jämställdhet och 

pappors uttag av föräldraledigheten är stark politiskt sett. Bland vanliga föräldrar är det dock 

mindre självklart. Hon ställer sig också frågande till om föräldralediga pappor är mer 

jämställda än de som avstår att vara föräldralediga. Hon menar också att statistiken om 

pappors uttag av föräldradagar kan ge en skev bild då många pappor ägnar mycket tid 

Diagram 6. Attitydfrågor angående fördelning av föräldradagar,  

samt hur länge barnet skall vara hemma. (Antal) 
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tillsammans med sina barn utan att vara föräldralediga. Här tar hon även upp det motsatta, 

nämligen pappor som tar ut föräldraledighet samtidigt som mamman också är hemma. Det är 

då inte säkert att de själva tar hand om barnen, och med detta menar Bekkengen att det är om 

pappan representeras av en barnorienterade maskulinitet eller inte som avgör hur de tar ut sin 

föräldraledighet. En annan viktig anledning till hur föräldrarna delar på föräldraledigheten är 

vilken socioekonomisk ställning mamman har. Bekkengen hävdar då också att det är 

orealistiskt att införa ett tvång som tvingar föräldrarna att dela lika på föräldradagarna, detta 

eftersom dagarna redan nu delas lika mellan föräldrarna och att tvånget inte automatiskt 

kommer att leda till att papporna tar ut fler dagar. Hon menar också att pappornas uttag i och 

med detta inte automatisk behöver bli lika sammanhängande som mammans. De flesta 

föräldrarna i vår enkätundersökning tyckte det var viktigt att för deras egen del vara hemma så 

länge som möjligt med barnet, vem som är hemma är dock inte det viktigaste.  

 

En av utgångspunkterna i utredningens översyn av föräldraförsäkringen var att den skall verka 

för en ökad jämställdhet, men endast 5 av de föräldrar som ingick i vår undersökning ansåg att 

individuellt reserverade dagar är ett bra sätt att öka jämställdheten. Några citat som visar på 

att de flesta inte tyckte att individuellt reserverade dagar var bra för att öka jämställdheten var 

”Egna behov måste gå före jämställdhet, att tvinga föräldrar att vara hemma skulle vara 

förödande!”, ”Vi är båda vuxna och klarar av att fördela dagarna själva” och ”Barnens tid 

får ej blandas in i jämställdhetsdebatten”. Hela 3 av 5 föräldrar ansåg inte heller att 

jämställdheten motarbetas genom att föräldrarna själva får bestämma hur föräldradagarna 

skall fördelas. Några av föräldrarnas egna kommentarer i denna fråga var ”Jämställdhet SKA 

inte styras genom lagar och tvång”, Familjesituationer är olika” samt ”… det måste finnas 

andra vägar att påverka jämställdhet! Att familjen får planera så varje familj mår så bra som 

möjligt - det gynnar barnen!”. Det var nästan en femtedel av föräldrarna som har drabbats 

negativt av inte själva kunnat fördela föräldradagarna helt fritt mellan sig.  
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När föräldrarna fick frågan om vilket alternativ som skulle passa bäst för deras 

familjesituation vid föräldraledighet svarade endast 4 stycken att utredningens förslag var det 

bästa för dem. Så många som 37 av de 57 föräldrarna ville ha en pott med dagar att fördela 

efter familjens egna behov (se diagram 7). Resultatet visade dock att ingen av de kvinnliga 

cheferna ville ha denna pott med dagar att fördela fritt. Där pappan däremot innehade en 

högre befattning (framförallt egenföretagare) skulle en pott med dagar passa bäst för familjen.  
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Diskussion och slutsatser 

 
Vi väljer att inleda vår diskussion med att nämna något om metoden i vår enkätundersökning 

när det gäller att mäta hypotetiska frågor. Efter genomförandet av denna undersökning ställer 

vi oss frågan: kan man mäta och jämföra hypotetiska situationer? Det dilemma vi kommit 

fram till gällande denna fråga är att man inte kan vara säker på att föräldrarna i verkligheten 

kommer att agera utifrån sina antaganden de gjort när de besvarat dessa hypotetiska frågor. Vi 

är därför medvetna om att en jämförelse mellan redan uttagen föräldraledighet och en 

eventuellt kommande föräldraledighet vid en förändrad föräldraförsäkring endast kan vara 

hypotetisk. Men man kan med stor sannolikhet anta att föräldrarna själva kan bedöma hur de 

skulle agera, då de vet vilka behov familjen har redan idag. Därav finner vi att de resultat 

enkäten visat varit såväl intressanta som givande i debatten angående en eventuell 

reformering av föräldraförsäkringen. 

 

Vi fortsätter diskussionen med att diskutera genomgången i resultat och analysdelen, och här 

gav de allmänna statistiska resultaten i vår undersökning inga större överraskningar. Det vi 

dock blev något förvånade över var den stora andelen kärnfamiljer där paren var sambo/gifta 

med enbart gemensamma barn, detta trots att det i många fall var stor åldersskillnad mellan 

barnen. Vår förvåning angående detta grundar sig i den förförståelse vi har om att 

blandfamiljer i dagens samhälle är relativt vanliga. Att vi fångat upp endast ett fåtal s.k. 

blandfamiljer där inte alla barn är gemensamma kan ses som en kritik mot vårt urval av 

föräldrar, då urvalet inte speglar blandfamiljens situation gällande uttag och fördelning av 

föräldraförsäkringen på ett rättvist sätt. Anledningen till att vi valt att ta reda på föräldrarnas 

respektive socioekonomiska status och redogöra för denna närmare i resultat och analysdelen, 

är Bekkengens teori om att mammans socioekonomiska status har betydelse vid fördelningen 

av föräldradagarna. Undersökningens resultat visade att när det gäller arbetad tid var det 

främst kvinnorna som arbetade deltid, och då fram för allt de kollektivanställda. Den 

socioekonomiska statusen var av betydelse vid arbetad tid, då mammor med lägre status 

oftare arbetade deltid än mammor med högre status. 

 

I vår undersökning har papporna tagit ut fler än de individuellt reserverade dagarna, men det 

är ändock mammorna som tagit ut större delen av föräldradagarna. Orsaken till denna 

uttagsfördelning var främst ekonomiska skäl, då pappan tjänade mer än mamman, samt 

föräldrarnas respektive arbetssituation då mamman hade lättare att komma ifrån på sin 
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arbetsplats. Detta visar då på hur könens isärhållande fungerar när männen är överordnade 

kvinnorna genom att de tjänar mer och på så vis har mer makt över sina val i livet. I denna 

fråga var utredningens uppgift att ge förslag till hur föräldrarna bäst skall kunna kombinera 

sitt föräldraskap med förvärvsarbetet. Utredningen kom fram till att föräldraförsäkringen bör 

utformas på ett sådant sätt att den underlättar för föräldrarna att praktiskt kunna ta ansvar för 

sina barn, samt att den ska ge föräldrarna samma möjligheter till arbete och lika arbetsvillkor. 

Detta är också något som Lisbeth Bekkengen tar upp i sin teori om kopplingen mellan 

jämställdhet och mäns uttag av föräldradagar, där hon också frågar sig om en föräldraledig 

pappa är det samma som en jämställd man. Hon visar även på att det är mannens egna 

önskemål och behov som styr om han väljer att vara föräldraledig eller ej, det vill säga om 

han representerar en barnorienterad maskulinitet eller inte. Genom den kritiska realismen 

förklaras det även hur olika strukturer bildar normer och hur dessa i sin tur påverkar vårt 

handlande.  Strukturen arbetgivare-anställd gör att oavsett om man är kvinna eller man 

hamnar man i en underordnad position gentemot sin arbetsgivare. Mot denna teoretiska 

bakgrund anser vi att inte endast föräldraförsäkringen kan hjälpa till att öka jämställdheten i 

arbetslivet och att en arbetstagares rättigheter att vara förälder inte väger upp det underläge 

denne har gentemot sin arbetsgivare genom strukturen arbetsgivare-anställd. Utifrån 

ovanstående teorier drar vi slutsatsen att så länge det råder arbetsbrist i landet befästs 

strukturen arbetsgivare-anställd och arbetsgivaren har på så vis en överordnad position mot 

sina anställda oavsett hur föräldraförsäkringen utformas. Skulle det dock bli arbetskraftsbrist 

kan förutsättningarna komma att ändras och strukturen arbetsgivare-anställd blir därmed 

också omvänd då den anställde istället överordnas sin arbetsgivare.  

 

För att nämna något om taket i ersättningsnivån, så var de föräldrar som har ingått i 

enkätundersökningen inte nämnvärt berörda av denna begränsning i ersättningsnivån. Men 

samtidigt kan vi se att de som tjänat över taket har blivit drabbade ekonomiskt. För dessa kan 

utredningens förslag att höja från 7,5 till 10 prisbasbelopp vara en positiv ändring, då dessa 

höginkomsttagare inte skulle förlora lika mycket ekonomiskt på att vara föräldralediga. Denna 

del av förslaget har redan gått igenom och kommer att börja gälla från och med 1 juli 2006.  

 

I de fall där föräldraförsäkringen styrt tiden för när barnet börjat inom barnomsorgen var det 

ersättningsnivån som var den främsta orsaken. Hade föräldrarna kunnat fördela dagarna över 

en längre period hade dessa inte tagit slut lika fort. Ersättningen i föräldraförsäkringen 

påverkade även när det gäller hur länge föräldrarna väntar med att skaffa barn igen. 
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Utredningen har här som förslag att slopa denna regel, då den anser att föräldraförsäkringen 

inte bör påverka hur man väljer att planera sin familj som i sin tur leder till att den påverkar 

fruktsamheten.  

 

Däremot är förslaget om ett utökande av individuellt reserverade dagar något som inte gynnar 

alla familjer. Det som vi finner mycket intressant i vår undersökning är att ingen svarat att 

mammans dagar är hotade att ”brinna inne”. Det är framförallt pappan som inte skulle kunna 

ta ut alla sina dagar i och med det nya förslaget. Detta beror återigen på arbetssituationen. Vi 

anser att förslaget här talar emot verkligheten, då föräldrarna i vår undersökning hade en 

annan uppfattning och svarade att barnen vid ett sådant tillfälle skulle få börja inom 

barnomsorgen tidigare. Det vi reagerar starkt emot är att utredningen är medveten om att alla 

inte gynnas av ett sådant förslag, men ändå väljer att lägga fram detta förslag. Vissa familjer 

kan istället drabbas mycket negativt. Förslaget hade som utgångspunkt att se till barnens 

bästa, alla barns bästa! Denna utgångspunkt anser vi inte uppfylls i och med att vissa barn 

kommer att få sämre förutsättningar vad det gäller tid med sina föräldrar. Härigenom tolkar vi 

även att utredningens förslag huvudsakligen inriktar sig på jämställdhetsfrågan, och inte i 

första hand ser till barnens bästa som den från början hade till uppgift att göra.  

 

De flesta föräldrarna i vår undersökning trodde inte att fördelningen av dagar skulle se 

annorlunda ut även om det nya förslaget skulle träda ikraft. Där fördelningen dock skulle se 

annorlunda ut var det papporna som skulle ta ut fler dagar. De skulle trots detta huvudsakligen 

hålla sig inom ramen för de individuellt reserverade dagarna. Detta visar på att uttaget inte 

sker med egen fri vilja, utan det är tvånget i försäkringen som styr. De utökade reserverade 

dagarna fungerar återigen som norm för hur mycket pappan bör/skall vara hemma med sina 

barn. Jämställdheten ser på så vis ut att öka i statistiken i och med att papporna är mer 

föräldralediga, men gör den verkligen det i verkligheten? Bekkengens teori om jämställdhet 

och föräldraledighet säger att även om en pappa tar ut lite föräldraledighet, så betyder inte det 

detsamma som att han är mindre jämställd än en pappa som tar ut mycket föräldraledighet.  

 

Flexibiliteten om hur man väljer att ta ut sina föräldradagar minskar i och med utredningens 

förslag om att sänka tiden för uttaget från det att barnet fyller åtta år till det att barnet fyller 

fyra. En sänkning av tiden för uttaget skulle kunna leda till att barnens tid i hemmet med sina 

egna föräldrar begränsas till en kortare period. Föräldrarna i vår undersökning valde till stor 

del att spara dagar för att kunna umgås hela familjen vid till exempel semestrar och 
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sommarlov. Denna möjlighet och valfrihet begränsas betydligt genom utredningens förslag. 

Sköna lata sommarlov kommer att försvinna för många familjer, då de inte längre kommer att 

ha samma möjlighet att ta extra ledighet i anslutning till semestrar och stressen kring de få 

semesterveckor som finns att tillgå kan komma att öka. Detta beror då på att man dels ska 

hinna med att ta igen tid med sin partner och sina barn som man missat resten av året. Man 

ska förmodligen också hinna renovera huset (om man har ett sådant), resa och uppleva saker 

med familjen. Det finns på dessa få veckor inte utrymme för regniga dagar och griniga ungar 

då familjelyckan ska komprimeras till denna begränsade tid. 

 

De föräldrar som har ingått i vår enkätundersökning svarade till stor del att de tyckte det var 

oviktigt att dela lika på föräldradagarna. De tyckte istället det var viktigast att barnen fick vara 

hemma så länge som möjligt. Vem som var hemma var för dem inte viktigt. Denna åsikt är 

även vi beredda att hålla med. När det gäller barn är det de som är det viktigaste och alla barn 

är unika såväl som att alla familjer är unika. Utredningens uppgift var också den att använda 

sig av ett barnperspektiv och att tillgodose barnets bästa när barn är berörda. Barnens 

intressen ska väga mest i förhållande till andra intressen, som till exempel jämställdhet. Att 

alla barn skall ha tillgång till båda sina föräldrar är givetvis önskvärt, men behöver detta 

nödvändigtvis regleras via föräldraförsäkringen? Vi kommer till samma slutsats som Lisbeth 

Bekkengen när hon menar att en pappa som tar ut mycket föräldraledighet inte nödvändigtvis 

är det samma som en jämställd man. Det är inte endast tiden som föräldraledig som räknas, 

utan det är den verkliga tiden man faktiskt tillbringar med sitt barn som är något av värde att 

diskutera. Det är återigen detta som Bekkengen kallar för barnorienterad maskulinitet. Värt att 

nämna i denna diskussion om uttag av föräldradagar är att dagarna redan nu är lika delade 

mellan föräldrarna. Trots detta är uttaget skevt fördelat mellan mamman och pappan, då 

mamman oftast tar ut flest dagar. Vi tror inte att en utökning av de individuellt reserverade 

dagarna i föräldraförsäkringen är bästa lösningen för den enskilda familjen eller för det 

enskilda barnets bästa. Detta påstående grundar vi på att olika familjer har olika behov och 

möjligheter att använda sig av föräldraförsäkringen fullt ut. Ett exempel på detta är också att i 

vår undersökning var det nästan en femtedel av föräldrarna som drabbats negativt på något 

sätt genom att de inte själva kunnat bestämma över föräldradagarna. De flesta föräldrarna 

tyckte inte heller att de individuellt reserverade dagarna var ett bra sätt att öka jämställdheten 

på. De ansåg att egna behov måste få gå före jämställdhetsfrågan när det gäller 

föräldraledighet. För oss var detta ett glädjande resultat då vår egen åsikt i denna fråga 

stämmer väl överens med föräldrarnas.  
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Vid de frågor i vår enkätundersökning som rörde föräldrars egna attityder till jämställdhet och 

föräldraledighet var också åsikterna som hetast och det var vid dessa frågor som svaren var 

rikligast utvecklade. Det var heller ingen större åsiktsskillnad beroende på vilken 

socioekonomisk status föräldrarna hade. Av detta drar vi den slutsatsen att det för föräldrarna 

är viktigast att få bestämma själva hur de ska lösa sin egen familjesituation och att de inte vill 

bli tvingade genom föräldraförsäkringens utformning i denna fråga.  

 

Detta visas också genom att, när de fick frågan om vad som passade bäst för deras egen del 

vid föräldraledighet så var det en pott med dagar att fördela efter familjens egna behov som 

var det bästa alternativet. De få som ändå ville se att utredningens förslag går igenom var de 

föräldrar som även tyckte att föräldraförsäkringen är ett bra sätt att öka jämställdheten på. Det 

vi här finner anmärkningsvärt är att det framförallt var mammor med en chefsposition som 

ville att utredningens förslag skulle gå igenom till skillnad från när papporna hade en 

chefsposition, då de istället ville ha en pott med dagar att fritt fördela mellan sig. 

 

Vi har i vår enkätundersökning funnit att de tillfrågade föräldrarna inte anser att 

jämställdheten skall ökas genom föräldraförsäkringen. Föräldraskapet och jämställdheten 

mellan män och kvinnor är två mycket viktiga områden som uppenbarligen är svåra att förena. 

Som förälder skall man i första hand se till barnens bästa. Jämställdhetsfrågan är en viktig 

fråga i sig, men får samtidigt inte påverka barnen negativt. När man försöker öka 

jämställdheten genom utformningen av föräldraförsäkringen kan dock barnen påverkas i en 

negativ mening. Genom denna uppsats tycker vi oss kunna visa på den komplexa och mycket 

svåra uppgiften att förena föräldraskap för barnets bästa och för jämställdheten mellan könen.  
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Bilaga - Enkät 

 
I detta avsnitt av enkäten vill vi veta hur Ni har tagit ut/delat på föräldraförsäkringen 

för ert yngsta barn.  
 

 
1. Hur har ni föräldrar fördelat föräldradagarna mellan er? 

 
Delat lika  
 
Mamma har tagit ut  
större delen av dagarna 
 
Pappa har tagit ut 
större delen av dagarna 

 
 

2. Vilken var anledningen/anledningarna till fördelningen av föräldradagar? 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 

 
 

3. Har alla dagarna tagits ut under barnets två första år? 
 

Ja 
 
Nej 
 

 
4. Om nej på fråga 3, motivera varför? 

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 

 
 

5.  Hur har de s.k. ”pappadagarna” påverkat det gemensamma uttaget av föräldradagar? 
 

Pappa har endast tagit ut 
de bundna dagarna 
 
Pappa har tagit ut fler än  
de bundna dagarna 
 
Dagar har ”brunnit 
inne” 
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6.  Har taket i ersättningsnivån påverkat fördelningen av de uttagna dagarna? 

 
Ja 
 
Nej 
 
 

 
7. Om ja på fråga 6, Hur?  

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
 
 

8.  Har föräldraförsäkringens utformning styrt tidpunkten för ev. barnomsorg? 

 
Ja 
 
Nej 
 

 
9. Varför? (utveckla ditt ja/nej svar från fråga 8).   

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
 

 
10.  Om du har fler än ett barn, har då regeln om bibehållen SGI (sjukpenninggrundad 

inkomst) påverkat Er i ert val av tidpunkt för nästa barns ankomst? 

 

Ja 
 
Nej 
 

Är ej bekant med  
regeln 
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Det har skett en översyn av reglerna i föräldraförsäkringen på uppdrag av regeringen. 

För att ni på ett rättvisande sätt ska kunna besvara nedanstående frågor ger vi först en 

kort översikt av den förändrade föräldraförsäkring som föreslagits av denna utredning. 

Vi har endast valt ut de delar som är relevanta för denna enkät. 

 

Förslaget: En utökning av dagar där 5 månader viks till mamman, 5 månader viks till pappan 

och fem månader kan fritt fördelas mellan föräldrarna.  

 

Man har möjlighet att ta ut dessa 15 månader med SGI-ersättning fram till dess att barnet 

fyller 4 år (i den nuvarande är det till 8 år). Därefter får föräldrarna tio barndagar fram till dess 

att barnet fyller 10 år. Två av dessa dagar är med ersättning för respektive förälder. 

Resterande dagar är utan ersättning, men med en laglig rätt att ta ut dessa. 

 

Taket höjs från 7,5 basbelopp till 10 (motsvarar en lön på 33,000 kr). 

 

 

11. Vilket av följande alternativ skulle passa bäst för din/Er familjesituation vid ev. 
föräldraledighet? 

 

  Nuvarande regler 
 
  Utredningens förslag 
 
  En pott med dagar att 
  fördela efter familjens  
  egna behov 
 

Om utredningens förslag trädde ikraft, vad skulle då hända: 

 
12.  Skulle Ni kunna utnyttja alla föräldradagar? 

Ja 
 
Nej  
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13. Vems dagar skulle vara mest hotade att ”brinna inne” om detta förslag trädde i kraft? 
 

Mammans 
 
Pappans 
 
Bådas 
 
Ingens  

 
Varför?  ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
 
 

14. Tror ni att fördelningen av föräldradagar mellan Er skulle se annorlunda ut? 

Ja 
Nej  

 

 
15. Om ja, varför? 

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
 
 

16. Skulle det begränsa Er i uttaget av föräldradagar om möjligheten att ta ut föräldradagar 
sänktes från det att barnet fyller 8 år till det att barnet fyller 4 år? 

 
Ja 
Nej  

 
 

17.  Vad händer om möjligheten inte finns att utnyttja alla föräldradagar och barnets tid i 
hemmet förkortas? 

 
Tidigare barnomsorg 
 
Mor- farföräldrar/andra 
släktingar får ställa upp 
 
Någon av föräldrarna 
hemma utan ersättning 
 
Annat -
____________________________________________________ 
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18.  Hur viktigt är detta påstående för din egen del? 
 
Kvinnan och mannen delar lika på föräldraförsäkringen. 
 
Oviktigt          ganska viktigt          viktigt           mycket viktigt           kan ej bedöma hur 
      viktigt     
   
 
 

19.  Hur viktigt är detta påstående för din egen del? 
 
Att barnet får vara hemma så länge som möjligt, oavsett vem som är hemma. 
 
Oviktigt          ganska viktigt          viktigt           mycket viktigt           kan ej bedöma hur 
      viktigt     
   
 
 

20. Man kan inte överlåta en viss del av dagarna till den andre föräldern i 
föräldraförsäkringen. Anser Du att det är ett bra sätt att öka jämställdheten? 

 
  Ja 
  Delvis  
  Nej 
Motivera gärna:
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
 
 

21.  Skulle jämställdheten motarbetas om man skulle låta föräldrarna själva bestämma hur 
dagarna skall fördelas? 

 

  Ja 
  Delvis 
  Nej 
Motivera gärna: 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
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22.  Har Du/Ni drabbats negativt av att inte själva kunnat fördela föräldradagarna helt fritt 

mellan Er? 

  Ja, i stor utsträckning 
 
  Ja, i mindre utsträckning  
 
  Nej, marginellt eller 
  inte alls 

Om du har svarat ja, förtydliga:
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
 

 
 
Enkäten avslutas med några allmänna frågor. 

 

23. Är Du  Man  
  Kvinna 
 
  enkäten  
  har besvarats  
  av båda  

 

 

24. Barn ____st (som jag tagit ut föräldrapenning för) 

 

 
25. Ålder på barn/en_________________________________ 

 

 

26. Civilstånd Gift/Sambo 
med enbart  
gemensamma barn 
 
Gift/Sambo 
där inte alla barn 
är gemensamma 
 
Gift/Sambo 
där inte något barn 
är gemensamt 
 
Ensamstående 
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27. Mitt yrke vid min eller ev. partners 
uttag av föräldraledighet. 

 
Studerande 

Arbetslös 

Kollektivanställd 

Tjänsteman 

Chef/ledande befattning 

Egen företagare 

 

28. Min ev. partners yrke vid samma 
tidpunkt. 

 
Studerande 

Arbetslös 

Kollektivanställd 

Tjänsteman 

Chef/ledande befattning 

Egen företagare 

 
 
 

29. Jag arbetade vid det tillfället 
 

Heltid 
Deltid 
Arbetade inte alls 

     
 

30. Min partner arbetade vid samma tillfälle 
 

Heltid 
Deltid 
Arbetade inte alls 

 

 
31. Har Du synpunkter på själva undersökningen och/eller andra åsikter utöver frågorna, 

så är vi tacksamma om du vill dela med dig då dessa synpunkter kan vara intressanta 

bidrag till vår analys:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Än en gång: 

Tack för din medverkan! 


