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Abstract 

Rules on parental leave have over the years been the subject of several gender debates. The 

big question has particularly been whether a further individualization of the days should be 

established. Sweden is a relatively equal country but differences still exist between men and 

women in the labor market, such as differences in wages. A fact that is considered 

encouraging for this is the uneven distribution of parental leave between men and women. It 

has now been nearly 40 years since the introduction of the first parental insurance but we have 

still not achieved gender equality in working life which was the main purpose.  

 

The main purpose of this essay is to study the motives for the proposal of individualized 

parental leave, and in addition examine how this change of rules could impact on gender 

equality in the work place. A historical review is considered necessary to understand the 

formulation of the rules, and therefore I have created a timeline that extends from the early 

1900s until today. 

 

The historical review shows that the early defined gender roles, in which the man supports the 

family and the woman substantially cares for the household and the children, have formed a 

circle of bad consequences. The role of women has contributed to the employer’s vision of 

her as more risky labor than a comparable man, because she belongs to the group which in 

general distributes most parental leave. This vision of women creates several problems not 

only for the woman who is on maternity leave, but also for those women who never have 

children and for the men who takes or want to take parental leave. To break this pattern, we 

need a change in the regulation of parental leave. 

 

By assessing the advantages and disadvantages of individualized parental leave, justifies in 

this essay that the individualization is necessary to overcome employer attitudes, changing 

parental behavior, gain control of gender roles and in the end achieve gender equality in 

working life. Once the regulation has achieved the desired effect on gender equality an 

opportunity can be to re-establish the free distribution of parental leave.  
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Sammanfattning 

Reglerna om föräldraledighet har under åren varit föremål för flertalet jämställdhetsdebatter. 

Den stora frågan har framför allt varit huruvida en ytterligare individualisering av dagarna bör 

fastslås. Sverige är ett jämförelsevis jämställt land men fortfarande råder olikheter mellan 

mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden, exempelvis genom skillnader i lön. Ett faktum 

som anses uppmuntra till detta är det, mellan kvinnor och män, ojämna uttaget av 

föräldraledighet. Det har idag gått nästan 40 år sedan föräldraförsäkringens uppkomst men 

fortfarande har målet att åstadkomma ett jämställt arbetsliv inte uppnåtts.  

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att studera motiven till förslaget om reformerad 

föräldraledighet samt undersöka vilken effekt denna regeländring kan ha på jämställdheten i 

arbetslivet. För att förstå regleringens utformning krävs en historisk genomgång av dess 

uppkomst, och därför har en tidslinje konstruerats som sträcker sig från 1900-talets början 

fram till idag.  

 

Den historiska tillbakablicken visar att de tidigt fastslagna könsrollerna, där mannen besitter 

den försörjande rollen och kvinnan i huvudsak tar hand om hushållet, har bildat en cirkel av 

oönskade konsekvenser. Kvinnans roll har gjort att arbetsgivaren ser henne som mer riskabel 

arbetskraft än en jämförbar man, eftersom hon tillhör den grupp som generellt är mest 

föräldraledig. Synen på kvinnan skapar flertalet problem inte bara för den kvinna som någon 

gång är föräldraledig, utan också för de kvinnor som aldrig får barn samt för de män som vill 

vara föräldralediga. För att bryta detta mönster behövs en förändring i regleringen av 

föräldraledigheten. 

 

Genom ett avvägande av för- och nackdelar med reformerad föräldraledighet, motiveras i 

uppsatsen att en individualisering av föräldraledigheten är nödvändig för att få bukt med 

arbetsgivarens attityder, ändra föräldrarnas beteende, få kontroll över könsrollerna och i 

slutändan uppnå ett jämställt arbetsliv. När regleringen uppnått önskad effekt på 

jämställdheten kan en möjlighet vara att återinföra den fria fördelningen av 

föräldraledighetsdagarna. 

 

 

Nyckelord: Arbetsrätt, föräldraförsäkring, jämställdhet, delad föräldraledighet, lika 

möjligheter 
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1. INLEDNING 

I detta inledande avsnitt beskrivs till att börja med bakgrunden till ämnesvalet. Därpå 

presenteras syftet och frågeställningarna som kommer att driva uppsatsen. Sedermera 

presenteras uppsatsens metod samt materialanvändning, avgränsningar, disposition och 

begrepp. 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige föds över 100 000 barn varje år
1
. Till varje barn kan det generellt kopplas två 

individer, dess föräldrar. Varje förälder har i regel någon slags anknytning till samhället, i 

bästa fall ett arbete. Föräldraskapet, oberoende av dess konstellation, är således ett vidgat 

fenomen, och det rör inte endast de i en specifik situation faktiska föräldrarna utan är i högsta 

grad en samhällelig fråga. Ett beslut att skaffa barn utgör naturligtvis en stor förändring för de 

närmaste, inte minst föräldrarna, men beslutet påverkar även specifika arbetsplatser och 

samhället i stort. 

 

Sverige lagfäste år 1974 världens första föräldraförsäkring som möjliggjorde för såväl 

mammor som pappor att genom en inkomstbaserad ersättning vara lediga från arbetet för att 

istället tillbringa tid med sitt nyfödda barn. Regleringen har genomgått diverse förändringar 

och i dagsläget erbjuds föräldrarna 480 dagar per barn, varav 60 dagar är låsta till vardera 

föräldern. Denna, idag nästan 40-åriga försäkring, har under årens lopp legat till grund för 

flertalet jämställdhetsdebatter och omfattande politiska diskussioner. Sedan 

föräldraförsäkringen infördes år 1974 har frågan om fördelningen av uttaget mellan kvinnor 

och män diskuterats och dagens stora fråga i detta avseende är om överlåtelserätten ska 

genomgå en ytterligare inskränkning?  

 

År 1974, när föräldraförsäkringen infördes, utbetalades 0,5 % av dagarna till mannen och 

resterande till kvinnan. Tjugo år senare var motsvarande siffror ungefär 10 % till mannen och 

90 % till kvinnan
2
. År 2011 utbetalades 23,7 % av föräldrapenningen till mannen och 76,3 % 

till kvinnan
3
.  

 

                                                           
1
 SCB, Befolkningsframskrivningar. Födda och döda 1960-2011 och prognos 2012-2060. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____91828.aspx Hämtad 2013-01-23 
2
 SFR 2011:13 Föräldrapenning – Båda föräldrarnas försäkring? s. 15 

3
 SFR 2012:9 Föräldrapenning – Analys av användandet 1974-2011. s. 5 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____91828.aspx
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Som nyutexaminerad personalvetare och därtill ung kvinna i fertil ålder finns ett stort intresse 

av att känna till och förstå bestämmelserna som reglerar föräldraskapet och då speciellt och 

inte minst uttaget av föräldraledighet, då detta faktum i allra högsta grad berör både 

arbetstagare och arbetsgivare. Sverige framhålls ofta som ett av världens mest jämställda land 

men fortfarande finns det i många situationer i samhället stora skillnader mellan kvinnor och 

män, inte minst inom arbetslivet. Kan en individualisering av föräldraledigheten vara ett steg 

närmare ett jämställt arbetsliv? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utröna motiven till förslaget om individualiserad 

föräldraledighet och därtill undersöka i vilken mån denna idé kan bidra till ett mer jämställt 

arbetsliv och samhälle. För att skapa en större förståelse för föräldraförsäkringens utformning 

i dagsläget samt förslaget till dess modifiering krävs kunskap om de bakomliggande orsakerna 

till regleringens uppkomst. För att möjliggöra en sådan förståelse är det nödvändigt att genom 

ett historiskt perspektiv följa försäkringens förändring över tid. 

 

För att fullgöra uppsatsens syfte krävs följande frågeställningar: 

- Vad var syftet med regleringen av föräldraledigheten, samt hur och varför har 

reglerna förändrats över tid? 

- Vilka är motiven till individualiserad föräldraledighet? 

- Vad kan individualiserad föräldraledighet medföra? 

 

1.3 Metod 

För att, som ett led i syftet, undersöka de bakomliggande orsakerna till föräldraförsäkringens 

utformning samt följa dess förändring över tid krävs studier med grund i den rättsgenetiska 

metoden, vilken kommer redogöras för längre fram. 

 

Inhämtat material kommer i uppsatsens analyserande del att studeras utifrån en del skilda 

infallsvinklar. Socialism och liberalism utgör två av dessa och därtill kommer feminism som 

bidrar med ett önskvärt genusperspektiv. Ett socialistiskt respektive liberalistiskt synsätt är 

intressant eftersom de båda ideologierna har olika åsikter om i vilken grad staten bör lägga sig 

i familjelivet. Ett internationellt perspektiv kommer dessutom i mindre omfattning att 
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användas för att bidra till ytterligare förståelse för den svenska lagregleringens position 

gentemot framförallt EU. 

 

Den klassiskt rättsdogmatiska metoden ges i denna uppsats ett obetydligt utrymme, då det är 

förhållandevis otvivelaktigt vad som gäller på frågans rättsliga område. Naturligtvis krävs 

fastställandet av gällande rätt, vilket är rättsdogmatikens grundavsikt
4
, för att fullgöra 

uppsatsens syfte, men utöver det kommer den rättsgenetiska metoden i kombination med de 

nedan presenterade perspektiven att dominera. 

 

1.3.1 Rättsgenetisk metod 

Den rättsgenetiska metodens syfte är att skapa förståelse för vår tids regler. Valet av den 

rättsgenetiska metoden föll sig därför naturligt då uppsatsens huvudsyfte kräver förståelse för 

föräldraförsäkringens tillkomst och dess förändring över tid
5
. I uppsatsen konstrueras en 

tidslinje som sträcker sig från 1900-talets början, då den första ledigheten i samband med 

barnfödsel lagstadgades, fram till dagens datum, och genom den rättsgenetiska metoden ökas 

förståelsen för försäkringens utformning vid olika tidpunkter. 

 

1.3.2 Perspektiv och infallsvinklar 

Den stora frågan som representerar debatten om föräldraförsäkringens utformning rör 

huruvida en individualisering av dagarna bör fastslås. Majoriteten av motståndarna till detta 

förslag argumenterar, i linje med liberalismen, för individens valfrihet
6
. I detta sammanhang 

kan socialismen ställas som motpol till liberalismen, eftersom de båda ideologierna har skilda 

åsikter om hur föräldraledigheten bör regleras. Ideologierna kommer i viss grad att användas 

som underlag i studien och de presenteras därför kortfattat nedan. 

 

1.3.2.1 Liberalism gentemot socialism 

Liberalismen menar att människan är en fri individ som själv ämnas besluta över sin kropp 

och själ, och denne ska därmed vara fri från faktiskt tvång som utgör ett oönskat hinder i 

livet
7
. Därmed ska statens möjlighet till tolkning av hur ett gott liv ska se ut inskränkas och 

                                                           
4
 Lehrberg, Bert. Praktisk juridisk metod. Uppl: 6 (2010) Institutionen för bank- och affärsjuridik AB, Uppsala. s. 

167 
5
 Lehrberg Bert. Praktisk juridisk metod. Iustus Förlag 2001. s. 140f 

6
 Julén, Jenny, Föräldrar i arbete. (2007) Makadam förlag, Göteborg & Stockholm. s. 31 

7
 Halldenius, Lena, Liberalism. (2003) Bilda Förlag, Stockholm. s. 29 
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individuella tolkningar istället upplyftas
8
. Liberalisterna talar således emot en 

individualisering av föräldraledighetsdagarna och uppmuntrar föräldrarnas frihet att själva 

bestämma över fördelningen av dagarna. Mot liberalismen kan ställas socialismen som i större 

utsträckning betonar det gemensamma livet och det samhälleliga ägandet än individuella 

rättigheter
9
. Idén om ett omfattande offentligt ägande är en central tanke hos socialister

10
. För 

socialisterna välkomnas idén om individualiserad föräldraledighet och de menar att denna väg 

är den rätta för att nå ett jämställt arbetsliv. 

 

1.3.2.2 Genusperspektiv 

Genusvetenskaplig teori och feministisk teori är nära besläktat, och begreppen brukas ofta 

synonymt. I denna uppsats tillämpas genusperspektiv som ett samlat begrepp. Utifrån detta 

perspektiv kommer frågeställningarna att bemötas med ett könskritiskt kunskapsintresse. I den 

kritiska rättsvetenskapen är inte fastställandet av gällande rätt huvuduppgiften, utan störst 

fokus läggs vid att utreda på vilket sätt rätten bidrar till att skapa och upprätthålla 

könsordningen i samhället. Därtill läggs resurser vid att granska möjligheterna till en 

förändring av denna könsordning
11

. Med genusperspektivet i ryggen kommer det i denna 

studie att lyftas dels frågor som har att göra med relationen mellan kvinnor och män, dels 

frågor som har att göra med kvinnor och mäns möjligheter till inflytande och makt. 

Genusforskningen inom juridiken ligger nära rättssociologin och denna uppsats kommer 

därmed till viss del också behandlas genom ett rättssociologiskt perspektiv. Genom detta 

perspektiv fokuseras på vad reglerna har för funktion i samhället samt konsekvenserna av 

dessa
12

. 

 

1.3.3 Källor och källkritik 

I uppsatsen används som källor flertalet statliga utredningar, så kallades SOU:er, eftersom 

dessa innefattar grundliga granskningar av olika företeelser och förslag på området
13

. SOU 

2005:73 har valts som huvudunderlag eftersom det är den senaste omfattande undersökningen 

som har gjorts i frågan om individualiserad föräldraledighet. Att den är ett antal år gammal 

                                                           
8
 Halldenius, Lena. s. 23f 

9
 Wingborg, Mats, Socialism. (2001) Bilda Förlag, Stockholm. s. 14 

10
 Wingborg, Mats. s. 29 

11
 Julén, Jenny. s. 26 samt Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap. (2009) 

Studentlitteratur AB, Lund. s. 99f 
12

 Hydén, Håkan. Rättssociologi som rättsvetenskap. (2002) Studentlitteratur, Lund. s. 16 
13

 Regeringskansliet, Statens offentliga utredningar och kommittéer. http://www.regeringen.se/sb/d/2461   
Hämtad 2013-02-25 

http://www.regeringen.se/sb/d/2461
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spelar enligt min bedömning mindre roll med tanke på att dess syfte kvarstår och att de 

dåvarande argumenten i hög utsträckning kan appliceras på den idag rådande situationen. 

Även andra utredningar, främst från Försäkringskassan, utgör ett viktigt och trovärdigt 

underlag i uppsatsen. Vidare används en del propositioner vilka kartlägger syftena bakom 

viktiga förslag och regeländringar. Som komplement till det offentliga materialet används 

olika typer av litterära verk. Till stor hjälp har framförallt Juléns avhandling föräldrar i arbete 

varit, inte minst som inspiration men också genom tillförandet av viktiga fakta.  

1.4 Avgränsning 

Föräldraförsäkringen består av tre försäkringar: föräldrapenning vid barns födelse, tillfällig 

föräldrapenning samt graviditetspenning
14

. I denna uppsats kommer endast föräldrapenning 

vid barns födelse att beröras. Denna avgränsning har gjorts eftersom intentionen är att 

kartlägga utvecklingen av den ledighet som föräldrarna tillsammans, och långt i förväg, har 

möjlighet att planera. Den tillfälliga föräldrapenningen blir därför inte aktuell eftersom den till 

största delen beror på oförutsägbara händelser kring barnet, som exempelvis sjukdom. 

Graviditetspenningen faller i sammanhanget bort eftersom den endast kan uttagas av modern, 

och därför berörs i uppsatsen inte heller utvecklingen av de såkallade pappadagarna, dvs. de 

idag tio dagar som pappan har rätt till efter förlossningen, eftersom även dessa enbart rör den 

ena parten. 

 

Poängteras bör att ingen större fokus kommer att läggas vid det föräldraskap som uppstår vid 

adoption. I stora drag appliceras samma regler vid förekomsten av adoption som vid 

biologiskt föräldraskap, det kan alltså förtydligas att någon särskild vikt inte kommer att 

läggas vid utvecklingen av dessa regler, detta främst för att adoptivbarn behandlades olikt 

biologiska barn fram till 1970-talet och att det med hänvisning till uppsatsens omfattning inte 

finns utrymme att inrymma denna historik i sin helhet. Adoptivföräldrar utgör en 

förhållandevis liten del av Sveriges alla föräldrar varför de inte har fått någon egen plats i 

uppsatsen. Uppsatsens diskussion avser emellertid föräldrarnas uttag av föräldraledighet 

vilket i praktiken innefattar även föräldrar som har adopterat.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av totalt sex kapitel. I varje kapitel infogas inledningsvis en kortfattad 

beskrivning av avsnittet. Närmast efter det inledande kapitlet följer en presentation av 

                                                           
14

 SOU 2005:73 Reformerad föräldraförsäkring – Kärlek, omvårdnad, trygghet. Betänkande av 
Föräldraförsäkringsutredningen. s. 77 
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föräldraledighetens historik. I kapitel tre presenteras vad som gäller rättsligt på området idag 

samt hur föräldraledighet tas ut i nuläget. Det fjärde kapitlet kartlägger förslaget från år 2005 

om en individualiserad föräldraledighet och upptar därmed argument såväl för som emot en 

sådan reform. Allt insamlat material analyseras i kapitel fem och sammanfattas sedan i 

uppsatsens sjätte kapitel genom en slutsats. Varje kapitel består av ett antal underrubriker för 

att underlätta läsarens orientering. 

 

1.6 Begreppsdefinition 

I uppsatsen förekommer begreppet pappamånad. Detta begrepp avser den tid som är 

öronmärkt åt respektive förälder. Begreppsvalet är inte på något sätt ett ställningstagande utan 

endast ett ordval. På en del ställen i uppsatsen förekommer även begreppen moder/mamma 

respektive fader/pappa. Även dessa begrepp är ordval som gjorts för att förenkla 

beskrivningen av olika förhållanden, jag är alltså fullt medveten om att ett föräldrapar kan 

utgöras av två individer av samma kön. 

 

Begreppet sjukpenninggrundande inkomst, som i vissa fall förkortas SGI, förekommer på en 

del ställen i uppsatsen och en förklaring av begreppet får anses vara nödvändig för förståelsen 

för dess plats i sammanhanget. SGI är en persons beräknade årsinkomst av arbete, vilket om 

man är anställd innebär månadslönen gånger tolv
15

. Vanligtvis har SGI vid uträkning av 

ersättning ett tak på 7,5 prisbasbelopp
16

 men beträffande ersättningsuträkning av 

föräldrapenningen gäller ett tak på 10 prisbasbelopp
17

. När det i denna uppsats talas om SGI 

åsyftas följaktligen de regler som gäller vid uträkning av föräldrapenning. Prisbasbeloppet för 

år 2013 är 44 500 kr. vilket gör att högsta möjliga SGI för 2013 är 445 000 kr, vilket ger ett 

maxbelopp på 946 kr. per dag. 

                                                           
15

 Socialförsäkringsbalk (2010:110), 25 kap 2-3 §§ 
16

 SfB, 25 kap 5 § 
17

 SfB, 12 kap 26 § 
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2. FÖRÄLDRALEDIGHETENS HISTORIK 

I detta avsnitt redovisas föräldraledighetens uppkomst och utveckling från 1900-talets början 

fram till några år in på 2000-talet. 

 

2.1 Den första moderskapsförsäkringen 

Den första svenska regleringen som på något sätt stadgade arbetsfrihet i samband med 

barnafödelse tillkom genom 1900 års lag angående minderårigas och qvinnors användande i 

industriellt yrke
18

. Industriarbetande kvinnor tvingades, i enlighet med lagens sjunde paragraf, 

då till 4 veckors ledighet utan lön i anslutning till barnets födsel
19

. Runt 1930 infördes 

moderskapspenning respektive moderskapsunderstöd, vilka tillsammans utgjorde den första 

lagstadgade rätten till ersättning i samband med barnafödsel. Denna reglering kommer 

hädanefter att kallas den första moderskapsförsäkringen
20

. Moderskapspenningen kunde 

endast de mödrar som hade varit medlemmar i sjukkassan under minst 270 dagar ta del av och 

därför kompletterades denna med ett moderskapsunderstöd till de som enligt reglerna inte var 

berättigade till moderskapspenning. År 1937 förbättrades reglerna ytterligare vilket innebar att 

samtliga kvinnor erhöll ett engångsbelopp. Därtill infördes en behovsprövad mödrahjälp
21

. 

Skillnaden mellan sjukkasseanslutna och övriga var numera att de förstnämnda erhöll ett 

betydligt högre belopp
22

. 

 

Under tiden för dessa reformer cirkulerade tankar, främst inom Bondeförbundet, om att 

förbjuda gifta kvinnor att förvärvsarbeta mot bakgrund av den omfattande arbetslösheten. 

Motiven till förbudet var att de existerande arbetstillfällena borde fördelas mellan männen, 

eftersom de ansågs besitta den huvudsakliga försörjningsuppgiften. I samhället uttrycktes 

förakt mot tvåförsörjning då det ansågs omoraliskt och onaturligt
23

. Med hänvisning till denna 

rådande debatt och missnöjsamhet tillsatte regeringen Kvinnoarbetskommittén, med uppgift 

att utreda förhållandena
24

.  

 

                                                           
18

 SFS 1900:75 Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord 
19

 SFS 1900:75, 7§ 
20

 Se SFS 1937:338 Förordning om moderskapshjälp och SFS 1937:339 förordning om mödrahjälp 
21

 Holm, Emma, Fri rörlighet för familjer – en normativ analys av föräldrapenningen och EU-rätten. (2010) 
Juristförlaget i Lund, Lund. s. 221 
22

 Se SFS 1937:338 Förordning om moderskapshjälp och SFS 1937:339 Förordning om mödrahjälp 
23

 Julén, Jenny. s. 55 
24

 SOU 1938:47 Gift kvinnas förvärvsarbete m.m. Betänkande av Kvinnoarbetskommittén. 
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Redan i betänkandet SOU 1938:13 argumenterades det för individens valfrihet och det 

betonades att en inskränkning av gifta kvinnors arbetsmöjligheter torde bidra till en oönskad 

avhållsamhet från att ingå äktenskap. Befolkningskommissionen uttryckte i betänkandet att 

fokus inte bör ligga vid inrättandet av förbud utan vid att finna ett sätt som gör det lättare för 

kvinnor att kombinera förvärvsarbete med äktenskap och moderskap
25

. 

Kvinnoarbetskommittén instämde med befolkningskommissionen och uttryckte i sitt 

betänkande
26

 förakt mot en lagstiftning som på något sätt hindrar kvinnor från att 

förvärvsarbeta. Vid denna tidpunkt vände konjunkturen och efterfrågan på arbetskraft ökade 

och således ändrades också synen på arbetande kvinnor
27

. 

 

2.2 1950-talet 

Mödrarnas ställning på arbetsmarknaden genomgick från den första moderskapsförsäkringens 

tillkomst fram till 1950-talet diverse förbättringar. Bland annat inskränktes genom lagstiftning 

arbetsgivarens fria uppsägningsrätt
28

. Genom denna reglering skyddades kvinnan mot 

uppsägning och försämrade anställningsvillkor på grund av omständigheter som kunde 

härledas till graviditet eller födsel. Arbetsgivaren fråntogs i samma veva rätten att säga upp en 

frånvarande kvinna som vid tillfället omfattades av arbetsförbudet enligt arbetarskyddslagen, i 

de fall kvinnan hade arbetat en viss tid hos arbetsgivaren
29

. Motiven till denna lagstiftning låg 

främst i intresset av att höja nativiteten i Sverige
30

.  

 

Under perioden 1945-1950 ökade antalet gifta kvinnor som förvärvsarbetade med 50 % och år 

1950 förvärvsarbetade var tredje kvinna i åldern 15-65. Statistiken visar tydligt att gifta 

kvinnor successivt ägnade sig mer och mer åt arbete utanför hemmet
31

. Majoriteten av 

kvinnorna erhöll vid barnafödsel fortfarande ingen ersättning för inkomstbortfall under denna 

tid, trots att de i vissa fall tvingades att vara borta från arbetet i upp till sex veckor
32

. År 1946 

beslutade riksdagen att den dåvarande frivilliga sjukförsäkringen skulle bli obligatorisk, och 

                                                           
25

 SOU 1938:13 Förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äktenskap och barnsbörd. Betänkande av 
Befolkningskommissionen. s. 12 
26

 SOU 1938:47 
27

 Julén, Jenny. s. 56 
28

 Lag (1939:171) om förbud mot arbetstagares avsked i anledning av trolovning, äktenskap m.m. 
29

 SOU 1946:60 Lag om skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete. Betänkande av 1938 års 
arbetarskyddskommitté. s. 485 
30

 Julén, Jenny. s. 56 
31

 SOU 1954:4 Moderskapsförsäkring m.m. Betänkande 2 av socialförsäkringsutredningen. s. 36 
32

 Ersättning gavs endast för direkta utgifter i samband med födseln, SOU 1954:4. s. 18 
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därmed trädde Lag (1947:1) om allmän sjukförsäkring i kraft år 1955
33

. Med anledning av 

denna nya reglering samt den tilltagande uppslutningen av kvinnor i förvärvsarbetande 

positioner tillsattes en socialförsäkringsutredning med uppgift att undersöka hur den 

samhälleliga hjälpen vid graviditet och förlossning borde utformas samt om och hur den borde 

kopplas samman med den allmänna sjukförsäkringen
34

. 

 

2.2.1 Socialförsäkringsutredningens betänkande – SOU 1954:4      

Till att börja med visade utredningen att inkomsten som kvinnorna förlorar med anledning av 

födseln utan tvivel bör ersättas. Argumentet för detta var särskilt att kvinnorna generellt oftare 

är frånvarande från arbetet av skäl som rör barnet än av skäl som direkt rör kvinnan själv 

såsom exempelvis oförmåga att utföra sina arbetsuppgifter
35

. 

 

Vad gäller utformningen av en ny moderskapspenning framställde utredningen sitt argument 

ur en kostnadsutjämningssynpunkt, d.v.s. att kostnaderna som tillkommer vid graviditet och 

förlossning i stora drag ska flyttas över från individen till samhället. Därmed skulle den 

tidigare behovs- och inkomstprövningen i sammanhanget falla bort. Problematiken låg i vid 

vilken nivå reglerna om utgående bidrag skulle läggas för att varken bli för höga eller för 

låga
36

. Lösningen blev enligt utredningen att bibehålla den behovsprövade mödrahjälpen vid 

sidan av den nya generella moderskapspenningen
37

.  

 

2.2.2 Moderskapsförsäkringen 

Förslaget som Socialförsäkringsutredningen gav avseende en allmän moderskapsförsäkring 

fick genomslag och blev genom 1954 års lag om moderskapshjälp
38

 den första allmänna 

moderskapsförsäkringen i Sverige. Denna försäkring innebar att alla kvinnor som var 

obligatoriskt försäkrade genom sjukförsäkringslagen också skulle vara försäkrade hjälp vid 

graviditet och födelse
39

. Försäkringen bestod av en grundpenning som utdelades till samtliga 

mödrar samt en tilläggssjukpenning
40

. Grundpenningen som bestod av 270 kr.
41

, utgick till 

                                                           
33

 SOU 1954:4. s. 60 
34

 SOU 1954:4 
35

 SOU 1954:4. s. 73 
36

 SOU 1954:4. s, 81 
37

 SOU 1954:4. s. 83 
38

 Lag (1954:266) om moderskapshjälp 
39

 SOU 1954:4. s. 85 
40

 Lag (1954:266) om moderskapshjälp, 4 § 
41

 Lag (1954:266) om moderskapshjälp, 5 § 
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alla och syftade till att kompensera för minskad arbetsförmåga samt för merutgifter i 

anslutning till förlossningen. Grundpenningen hade formen av ett fast bidrag
42

.  

Tilläggssjukpenningen tillföll kvinnor med högre inkomst enligt sjukförsäkringslagen. För att 

erhålla tilläggssjukpenning krävdes att man hade varit försäkrad under minst 270 dagar före 

födseln och ersättningen utgick som ett dagsbelopp under den tid kvinnan avstod från sitt 

arbete för att vårda barnet. Ersättningen utgick emellertid under högst 90 dagar
43

. 

 

Intentionen var att behovet av mödrahjälp skulle minska vid införandet av 

moderskapsförsäkringen. Man beslutade likväl att vid sidan av moderskapsförsäkringen 

erbjuda mödrahjälp till mödrar med otillräcklig ekonomi
44

. 

 

2.3 1960-talet 

Normen hade sedan urminnes tider varit att mannen är familjens huvudförsörjare, men runt år 

1960 tog jämställdhetsdebatten fart då kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden hade 

fortsatt att öka kraftigt. Nästintill all moderskapslagstiftning hade tidigare haft huvudmotivet 

att underbygga samhällsnyttiga fördelar, men i 1962 års proposition till lagen om allmän 

försäkring byttes fokus och krav ställdes på att moderskapsförsäkringen skulle närma sig 

samma rättigheter och effektivitet som sjukförsäkringen
45

. 

 

Den nya lagen om allmän försäkring innefattade bland annat en revidering av 

moderskapsförsäkringen, vilken i stora drag innebar att mödrahjälpen avskaffades
46

. 

Ytterligare ändringar gjordes under det senare 60-talet, vilka bland annat innebar en 

generösare försäkring i form av en allmän moderskapspenning till ett värde av 1 080 kr
47

. 

 

2.4 1970-talet 

Den samhälleliga normen började nu mer och mer övergå i en tvåförsörjarmodell, och först nu 

började samhället skåda mannen och kvinnan som två skilda ekonomiska individer
48

. I 

samband med förväntningarna om att båda könen skulle bidra till familjens försörjning 

krävdes en ny reglering som gav båda könen samma möjligheter att vårda familjens barn. Det 

                                                           
42

 SOU 1954:4. s. 90 
43

 Lag (1954:266) om moderskapshjälp, 7 § 
44

 SOU 1954:4. s. 108 
45

 Prop. 1962:90, Kungl. Maj:ts proposition till rikdagen med förslag till lag om allmän försäkring, m.m. s. 3 
46

 Julén, Jenny. s. 60 
47

 Lag (1966:350) ang. ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring, 3 kap. 12 § 
48

 SOU 1972:34 Familjestöd. Betänkande av familjepolitiska kommittén.  s. 245f 
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som tidigare enbart hade kallats moderskap omkonstrueras därmed till begreppet 

föräldraskap
49

.  

 

2.4.1 Föräldraförsäkring ersätter moderskapsförsäkring 

År 1974 ersattes moderskapsförsäkringen av en föräldraförsäkring. Den tidigare kallade 

moderskapspenningen översattes till föräldrapenning och hade syftet att utgå till den förälder 

som huvudsakligen vårdade barnet, med undantag för tiden närmast förlossningen då 

ersättningen alltid tilldelades modern
50

. Grunden till den nya regleringen var följande: 

 

”/…/ den arbetsfördelning mellan män och kvinnor som nu präglar samhället låser fast såväl män som kvinnor i 

skilda roller och försvårar en fri personlig utveckling. Kraven på jämställdhet gäller därför inte endast 

förändringar av kvinnornas villkor utan också av männens. Förändringen avser bl.a. för kvinnornas del ökade 

möjligheter att förvärvsarbeta och för männens del möjligheter att ta ökat ansvar för barnen. Statsmakterna måste 

genom åtgärder på samhällslivets olika områden ta aktiv del i arbetet på att förändra såväl männens som 

kvinnornas ställning.”
51

 

 

Totalt gavs föräldrarna genom regleringen 6 månaders ledighet att tillsammans disponera, och 

i samband med ledigheten tillkom en ersättning på 90 % av lönen
52

. Ledighetsgränsen drogs 

vid 6 månader med argumentet att en längre ersättningsperiod skulle innebära ett för långt 

avbrott från arbetet vilket i sin tur skulle medföra en risk för sämre anställnings- och 

befordringsmöjligheter
53

. Förbrukningsperioden för ledigheten uppgick till 270 dagar
54

 och 

om modern på grund av problem relaterade till graviditeten behövde vara ledig innan 

förlossningen drogs dessa (maximalt 60 dagar) av från de gemensamma dagarna
55

.  

 

En utredning
56

 tillsattes samtidigt som föräldraförsäkringen trädde i kraft med syftet att 

undersöka hur lagstiftningen fungerade och i vilken mån den borde korrigeras. Ganska snart 

mynnade utredningen ut i ett betänkande som bland annat föreslog en utökning av 

ersättningstiden från sex månader till åtta månader, där en månad skulle reserveras till vardera 

föräldern
57

. Förslaget fick ingen genomslagskraft
58

. 

                                                           
49

 Julén, Jenny. s. 61f 
50

 Julén, Jenny. s. 62 
51

 Prop. 1973:47 angående förbättrade familjeförmåner inom den allmänna försäkringen m.m. s. 35 
52

 SOU 2005:73. s. 107f 
53

 SOU 1972:34. Familjestöd. Slutbetänkande av Familjepolitiska kommittén. s. 249f 
54

 SOU 2005:73 s. 108 
55

 Prop. 1973:47. s. 21 
56

 Familjestödsutredningen 
57

 SOU 1975:62, Förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar. Betänkande av Familjestödsutredningen. 
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 Julén, Jenny. s. 64 
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När den infördes var föräldraledigheten sex månader, efter ett år blev den en månad längre 

och efter två år förlängdes tiden till nio månader. Därefter har månaderna successivt ökat
59

.  

 

Utvecklingen av antalet föräldraledighetsdagar för ett barn 

Antal föräldraledighetsdagar för ett barn 180 210 270 360 450 390 450 480 

Infördes år 1974 1976 1978 1986 1989 1994 1995 2002 

Tabell 1:   SFR 2011:13, Föräldrapenning – båda föräldrarnas försäkring? s. 11 

2.5 Pappamånaden 

Om det sägs att det första jämställdhetssteget i föräldraskapet togs år 1974, i och med 

införandet av möjligheten till det manliga uttaget av föräldraledighet, kan det sägas att nästa 

stora jämställdhetssteg togs år 1995 då pappamånaden infördes
60

. Vid denna tid stod fäderna 

för endast nio % av föräldraledighetsuttaget
61

, vilket innebar att intentionen med 

föräldraförsäkringen inte hade förverkligats. Detta faktum utgjorde ett argument för 

propositionens grundmotiv att konstruera en försäkring som tydligare reglerar att båda 

föräldrarna har såväl rättigheter som ansvar och skyldigheter
62

. Ytterligare motiv utgjordes av 

vikten av barnets behov av samhörighet med fadern för dess vällevnad, ett behov som barnet 

ej själv är kapabel att uttrycka, varför staten på andra sätt bör bidra med stöd för behovets 

tillgodoseende
63

. Genom barnkonventionen
64

 förpliktar sig Sverige att alltid se till barnets 

bästa och att säkerställa barnets välfärd genom nödvändiga lagstiftningsåtgärder
65

. Sådana 

åtgärder ska vidtas med båda föräldrarnas gemensamma ansvarar för barnomsorgen i åtanke
66

. 

Därtill kom argumentet om att en ökad föräldraledighet bland fäder torde förändra 

arbetsgivarens attityd till sådan ledighet, och arbetsgivaren får därmed möjlighet att införa den 

typen av tankar vid planering och organisering av arbetet
67

.  

 

I samband med införandet av pappamånaden höjdes också antalet föräldraledighetsdagar från 

390 till 450. Förslaget om en pappamånad innebar i praktiken att 30 dagar låstes till vardera 

föräldern och kunde således inte överlåtas. Ersättningen för dessa dagar uppgick till 90 % av 

SGI och för de resterande dagarna utbetalades en ersättning om 80 %
68

.  
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 SFR 2011:13 s, 11 
60

 Prop. 1993/94:147, Jämställdhetspolitiken: Delad makt – delat ansvar. s. 4 
61

 Prop. 1993/94:147. s. 16 
62

 Prop. 1993/94:147. s. 63f 
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 Prop. 1993/94:147. s. 66f 
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 FN:s konvention från 1989, vilken Sverige ratificerade år 1990 
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2.6 Två pappamånader 

Debatten om individualiserad föräldraledighet fortsatte på 2000-talet och i diskussionen fanns, 

som förut, på ena sidan de som förespråkande familjens valfrihet och dess möjlighet att fritt 

välja den bästa individuella lösningen vid föräldraledighet. På andra sidan befann sig de som 

argumenterade för införandet av ytterligare individualisering i syfte att öka jämställdheten 

mellan könen.  År 2002 genomfördes hur som helst en lagändring innebärande att den 

kvoterade tiden av föräldrapenningen utökades från en månad per förälder till två
69

.  

 

Motiven till den ytterligare kvoteringen var samma som tidigare, att främja båda föräldrarnas 

möjligheter att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete samt att garantera att barnets 

behov på bästa sätt tillgodoses
70

. Inställningen till förslaget var lika delad som tidigare, de 

borgerliga partierna var missnöjda medan regeringens stödpartier var positiva
71

, men med 

bevisning om att tidigare individualisering har givit positivt utslag på pappornas uttag av 

föräldraledighet lagstadgades förslaget
72

. I samband med kvoteringen klubbades också 

förslaget om 30 dagars förlängning av antalet föräldraledighetsdagar igenom, vilket innebar 

att föräldraförsäkringen numera utgjordes av totalt 480 dagar, varav 60 dagar var ovillkorligt 

knutna till respektive förälder
73

. 
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 SOU 2005:73. s. 118 
70

 Prop. 2000/01:44. Föräldraförsäkring och föräldraledighet. s. 22 
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 Cederstrand, Sofie, Från idé till politisk verklighet. (2011) Boréa Bokförlag, Umeå. s. 178 
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3. FÖRÄLDRALEDIGHETEN IDAG 

Här presenteras den nutida rättsliga regleringen på området, vilken innefattar såväl den 

svenska lagstiftningen som EU-rättsliga direktiv. Dessutom ges en beskrivning av hur svenska 

föräldrars uttag av föräldraledighet ser ut idag och har sett ut tidigare. 

 

3.1 Föräldraledighetsdagar 

Bestämmelserna om föräldraledighet regleras i 12 kap. socialförsäkringsbalken (SfB)
74

. Idag 

gäller att föräldraledighet med anledning av barnets födelse lämnas under maximalt 480 dagar 

sammanlagt för båda föräldrarna. Vid flerbarnsfödsel tillkommer ett tillägg på 180 dagar per 

ytterligare barn
75

. Dessa dagar måste tas ut före barnets åttonde födelsedag, eller senast vid 

den tidpunkt då barnet avslutat sitt första år i grundskolan
76

. 

 

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har vardera föräldern rätt till hälften av det 

totala antalet föräldraledighetsdagar, det vill säga 240 dagar. Det finns emellertid en möjlighet 

att avstå sin föräldraledighet till den andra föräldern, med undantag för 60 dagar som är 

märkta till vardera föräldern och således är icke överlåtbara
77

. Om en förälder har ensam 

vårdnad om barnet eller om den andra föräldern inte har rätt till föräldraledighet, så har 

föräldern rätt till samtliga 480 dagar
78

. 

 

3.2 Föräldraledighetslagen 

Kopplad till reglerna om föräldraledighet i SfB finns föräldraledighetslagen (FLL)
79

. I 

enlighet med FLL kan föräldern förkorta sin normala arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en 

fjärdedel eller en åttondel, och har samtidigt rätt till föräldrapenning motsvarande 

ledigheten
80

. Föräldraledigheten får delas upp på maximalt tre perioder under ett år
81

. Denna 

reglering infördes främst med syftet att försöka kombinera föräldrarnas önskan om flexibilitet 

med arbetsgivares önskan om att effektivt kunna planera sin verksamhet
82

.  
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 Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
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 SfB, 12 kap. 12 § 
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 SfB, 12 kap. 13 § 
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 SfB, 12 kap. 17 § 
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 SfB, 12 kap. 14 och 15 §§ 
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3.3 Ersättning 

Föräldraledigheten har tre olika ersättningsnivåer: sjukpenningnivå, grundnivå samt 

lägstanivå
83

. Sjukpenningnivån baseras på förälderns inkomst och de två övriga ersättningarna 

ges genom ett fast dagsbelopp. Generellt utges för de första 390 dagarna ersättning om 

ungefär 80 % av SGI, dock lägst om 180 kr per dag. De resterande 90 dagarna lämnas på 

lägstanivån, vilken är 180 kr. per dag för alla
84

.  

 

Den svenska föräldraledigheten är individuell, och för att använda försäkringen måste 

föräldern vara försäkrad. Ersättningen beräknas nämligen på den enskilde förälderns situation 

helt utan hänsyn till den andre förälderns situation
85

. För att som förälder ha rätt till 

föräldrapenning motsvarande sin sjukpenning under de första 180 dagarna krävs att föräldern 

under minst 240 dagar före barnets ankomst eller beräknade ankomst har varit 

sjukpenningförsäkrad för en sjukpenning över lägstanivån. I annat fall utges föräldrapenning 

enligt grundnivån på 180 kr. per dag under dessa första 180 dagar. Syftet med villkorad 

försäkringstid underbyggs av en strävan efter att undvika att föräldrar börjar förvärvsarbeta 

under graviditeten med anledning av att få rätt till en högre föräldrapenning
86

.  

 

3.4 EU 

EU införde år 1996 ett direktiv som innehåller ett ramavtal med minimiregler om 

föräldraledighet
87

, vilka Sverige genom sitt medlemskap i EU är förpliktigade att följa. 

Reglerna syftade till att möjliggöra en förening av arbetsliv och familjeliv samt att främja 

rätten till lika möjligheter för kvinnor och män
88

. Det betonades att medlemsstaterna borde 

uppmuntra männen till att dela familjeansvaret lika och därmed också uppmuntra dem att 

utnyttja föräldraledigheten
89

.  

 

Både kvinnor och män ska åtnjuta en individuell rätt att vara föräldraledig vid ett barns 

födelse. Denna rätt skulle enligt direktivet omfatta minst tre månader under en period som 

sträckte sig till en viss ålder på barnet, vilken medlemsstaterna själva fick avgöra, men 
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maximalt åtta år
90

. Medlemsstaterna kunde välja att, för att ytterligare främja rätten till lika 

möjligheter för kvinnor och män, bevilja ledigheten på så sätt att den inte kan överlåtas, det 

vill säga att medlemsstaten gavs tillfälle att besluta om märkta dagar för respektive förälder
91

. 

 

Föräldraledighetsdirektivet 1996 visade sig bidra till bättre förhållanden bland 

förvärvsarbetande föräldrar i medlemsstaterna
92

. År 2006 påbörjade kommissionen ett 

samarbete med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå för att ytterligare förbättra 

möjligheterna att kombinera arbete och familj. I samråd beslutades att 

föräldraledighetsdirektivet från år 1996 borde upphävas och ersättas
93

. Upphävandet av 

direktivet trädde därmed i kraft den 8 mars 2012, då det nya direktivet senast skulle ha 

implementerats av medlemstaterna
94

. Motiven för detta var att en del anpassningar och 

ändringar fordrades för att bättre uppnå direktivets syfte med hänvisning till arbetskraftens 

ökande mångfald, bland annat mångfalden av familjebildningar samt samhällets utveckling i 

stort. I flera medlemsstater ansågs reglerna inte ha uppnått avsedda effekter, och därför 

behövdes åtgärder för att effektivare främja en jämn fördelning av familjeansvaret mellan 

könen
95

. 

 

En av de större förändringarna som det nya direktivet presenterade var att ledighetsperioden 

utsträcktes till fyra månader per förälder och för att, med grövre tag denna gång, främja ett 

jämnare uttag av dagarna stadgades att minst en månad av de fyra inte ska kunna överlåtas
96

. 

Beslutet att inskränka i den fria överlåtningsrätten togs med anledning av en uppvisad 

benägenhet att öka pappornas uttag vid sådana begränsningar
97

. 

 

3.5 Uttaget av föräldraledighet 

Med bakgrund i en önskan om att uppnå en jämn fördelning av dagarna gjordes i Sverige år 

1995 den första inskränkningen i föräldrarnas fria uppdelningsrätt av 

föräldraledighetsdagarna. År 2002 kom nästa inskränkning som innebar att två månader 
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stämplades till modern respektive två månader till fadern. Inga ytterligare begränsningar av 

överlåtningsrätten har utförts sedan dess
98

. Efter den ökade individualiseringen av dagarna går 

det att konstatera ett ökat manligt och ett minskat kvinnligt uttag av föräldraledigheten
99

. 

Kvinnorna har visserligen inte minskat sitt uttag i samma utsträckning som männen har ökat 

sitt
100

, men konstateras kan att jämställdheten mellan mäns och kvinnors uttag har närmats. 

Socialförsäkringens utredning som analyserar användandet av föräldrapenningen år 1974-

2011 visar att såväl den första som den andra pappamånaden har haft effekt på mäns och 

kvinnors beteende
101

. 

 

Andel (%) av utbetalade dagar med föräldrapenning till män respektive kvinnor år 1974-2011 

 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2010 2011 

Kvinnor 99,5 95,2 94,9 93,1 88,6 88,4 81,3 77,7 76,9 76,3 

Män 0,5 4,8 5,1 6,9 11,4 10,6 18,7 22,3 23,1 23,7 

Tabell 2    SFR 2012:9 Föräldrapenning – Analys av användandet 1974-2011. s 11 

 

Enligt en undersökning av Riksförsäkringsverket är sambanden mellan föräldraledighetslängd 

och föräldrapenninguttag olika för mammor och pappor. Resultatet visar att pappor tar ut 

föräldrapenning för övervägande delen av föräldradagarna som tas ut medan mammor 

tenderar till att ta flertalet föräldradagar utan ersättning genom föräldrapenningen
102

. En 

förklaring till detta faktum kan vara att mamman i högre utsträckning sträcker på ledigheten, 

vilket kan bero på viljan att vara hemma så länge som möjligt med barnet. Det kan dessutom i 

flertalet fall vara mer ekonomiskt fördelaktigt för familjen att modern tar ut fler 

föräldraledighetsdagar än fadern
103

, då ersättningen är 80 % av inkomsten vilket innebär att 

familjen förlorar mer på att låta den som tjänar mest vara hemma och generellt är detta 

fadern
104

. 

 

Det finns andra reformer som har genomförts i syfte att öka pappors uttag av föräldraledighet. 

År 2006 höjdes exempelvis ersättningstaket och år 2008 infördes jämställdhetsbonusen
105

. 

Den senaste reformen från 2012 innebar införandet av dubbeldagar
106

. Jämställdhetsbonusen 
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infördes som en stimulansåtgärd för att öka jämställdheten när det gäller föräldraledighet och 

arbetsliv
107

. Huvudtanken med bonusen är att locka modern att återgå till arbetet och därmed 

låta fadern utta föräldraledighet
108

 genom att erbjuda en summa pengar som utgår i de fall då 

föräldrarna tar ut fler ledighetsdagar än de, för respektive förälder, reserverade 60 dagarna
109

. 

De mest framgångsrika förändringarna av försäkringen har emellertid i efterhand visat sig 

vara införandet av pappamånaderna
110

. Här bör dock tilläggas att det i dagsläget är svårt att 

undersöka hur införandet av dubbeldagarna har påverkat uttaget av föräldraledighet samt att 

göra en rättvis bedömning av vad jämställdhetsbonusen har haft för effekt på fördelningen 

eftersom dessa rättigheter är relativt nyligen stadgade. 
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4. REFORMERAD FÖRÄLDRALEDIGHET 

Det väsentliga ur förslaget från år 2005 om reformerad föräldraledighet kommer i detta 

avsnitt att presenteras. Argument både för och emot en reform påvisas ur olika perspektiv. 

Förtydligas bör att motionen lades utifrån dåvarande lagstiftning, vilken liksom dagens regler 

stadgade att föräldraledigheten uppgår till sammanlagt 480 dagar. En skillnad mellan den 

dåvarande och nuvarande regleringen finns vad gäller ersättningen. Idag är lägstanivån 180 

kr. per dag, år 2005 var motsvarande ersättning 60 kr. Dessutom var ersättningstaket vid 

tiden för förslaget 7,5 prisbasbelopp vilket idag är ändrat till 10 prisbasbelopp.

 

4.1 Reformerad föräldraförsäkring – Kärlek, omvårdnad, trygghet 

I princip ända sedan införandet av de första reglerna kring föräldraledighet har ledorden varit 

två: jämställdhet samt barnets bästa. Samtliga justeringar som har gjorts under åren har drivits 

mot bakgrund av dessa två argument och flertalet utredningar har tillsatts löpande med uppgift 

att utreda huruvida regleringarnas syften har uppnåtts
111

. 

 

Regeringen fattade den 7 april 2004 beslut om tillsättandet av ytterligare en utredning, vilken 

namngavs Föräldraförsäkringsutredningen
112

. Utredningens uppdrag var att med 

utgångspunkt i barnets bästa samt den önskade jämställdheten mellan könen se över 

föräldraförsäkringens regler. Särskild fokus skulle därvid läggas vid att undersöka i vilken 

utsträckning reglerna uppfyllde syftet att båda föräldrarna på lika villkor ska kunna kombinera 

föräldraskap med förvärvsarbete
113

. 

 

4.2 Jämställdhet och föräldraskap 

Utredningen visade att föreställningar om kön fortfarande förekommer och därmed 

fortfarande inverkar på hur kvinnor och män förhåller sig till frågor om föräldraledighet. 

Samtidigt ville utredningen understryka att en attitydförändring inte alltid leder till en praktisk 

förändring, och de ville därför framhålla vikten av att lägga fokus på en praktisk förändring 

snarare än en förändring som i första hand är attitydrelaterad. Utredningen uppmuntrade 

således en individualisering av föräldraledigheten på så sätt att flera dagar märks åt respektive 

förälder. En sådan praktisk förändring skulle, enligt utredningen, leda till ett verkligt jämställt 
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föräldraskap och på sikt också nå en mer jämställd arbetsmarknad, något som under årtionden 

har eftersträvats men aldrig riktigt har förverkligats
114

. 

 

Föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet har ända sedan den första 

föräldraförsäkringens uppkomst år 1974 haft möjligheten att jämnt fördela dagarna mellan 

sig. Faderns uttag har under åren gradvis sakta ökat. Modern står emellertid än idag för en 

överdrivet stor del av uttaget
115

. Det råder ingen större tvekan om att föräldraförsäkringens 

syfte att på lika grunder möjliggöra för båda föräldrarna att vara hemma med barnet är 

uppfyllt. Problemet i sammanhanget är att föräldrarna fortfarande tillämpar regelverket på ett 

oönskat sätt genom att ojämnt fördela föräldraledigheten mellan sig. Anledningarna till det 

ojämna uttaget är såväl materiella som psykologiska, och den ständigt återkommande frågan 

är vad som behöver göras för att de markanta skillnaderna i uttag mellan män och kvinnor ska 

reduceras
116

. 

 

4.3 Barnperspektivet 

När föräldraförsäkringen utformades fanns ännu inte Barnkonventionen och det dröjde 

ytterligare 15 år innan den antogs av FN. Att det vid den nu tillsatta utredningen skulle 

appliceras ett barnperspektiv var stadgat i direktiven för utredningen, vilket innebar att barnets 

bästa, i enlighet med barnkonventionen
117

, utgjorde en viktig aspekt vid granskningen av 

huruvida uttaget av föräldraledighet ytterligare behöver regleras
118

.  

 

Barnkonventionen förespråkar att barnet bör erbjudas ett varaktigt och stabilt förhållande till 

båda sina föräldrar vilket utredarna i sammanhanget tolkade som att vikt bör läggas vid ett 

delat föräldraskap. Fördelningen av föräldraledigheten mellan föräldrarna är betydelsefull för 

barnet då forskning har visat att en så tidig och så nära kontakt som möjligt är positivt för 

barnets utveckling samt att spädbarnet har ett behov av att knyta an till båda föräldrarna. 

Utredningen konstaterar att antalet föräldraledighetsdagar är fullt tillräckligt och trycker 

istället på att det är fördelningen av dagarna som bör förändras. Det resoneras emellertid om 

att en ytterligare individualisering av dagarna inte i sig garanterar barnet mer tid med (i de 
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flesta fall) fadern. En viss förlängning av antalet föräldraledighetsdagar kan således trots allt 

vara nödvändig för att garantera barnets bästa
119

. 

 

4.4 Arbetsmarknadsperspektivet 

När en person på en arbetsplats begär föräldraledigt uppstår en vakans, vilket innebär en viss 

kostnad för arbetsgivaren. Största problemet som upplevs är avsaknaden av möjligheten att 

erbjuda ersättaren en fast tjänst eftersom tjänsten bara är ledig en viss tid. Det är ofta större 

problem att attrahera personer med högre arbetsproduktivitet till tidsbegränsade anställningar 

än till fasta tjänster. Med hänvisning till det faktum att det enligt statistik är majoritet kvinnor 

som tar ur föräldraledighet i Sverige skapas bland arbetsgivare en syn på kvinnor i fertil ålder 

innebärande att de är mer riskabla att anställa än män. Arbetsgivarens tendens att indirekt och 

ofta omedvetet bedöma kvinnliga arbetssökande som en risk istället för att undersöka 

respektive individ grundar sig delvis i förbudet som hindrar intervjufrågor om 

familjebildande
120

. 

 

Kvinnor är mer frånvarande från arbetet än män eftersom de sedan århundraden outtalat har 

haft huvudansvaret för att vårda barnen. Föräldraförsäkringen, som den är utformad idag, 

underlättar naturligtvis sådan frånvaro genom exempelvis den ersättningen som utgår. Många 

arbetsgivare ser emellertid sådan frånvaro som något negativt vilket automatiskt innebär att en 

kvinna i fertil ålder i viss grad anses vara något negativt. Eftersom män i genomsnitt tar ut en 

mycket kort föräldraledighet drabbas de betydligt mindre av denna förutfattade föreställning 

än kvinnor. Förhållandet kallas statistisk diskriminering. Självklart anställs kvinnor trots en 

förväntat högre framtida frånvaro, men då får de enligt teorin om statistisk diskriminering 

lägre lön än vad en jämförbar man hade fått i syfte att kompensera de presumtiva framtida 

kostnaderna
121

.  I diskussionen om kvinnors och mäns olika möjligheter till att få ett visst 

arbete brukar man tala om det så kallade glastaket. Teorin om glastaket innebär att det 

förefaller finnas en dold barriär som försvårar för kvinnor att nå välbetalda yrken, med 

anledning av den förmodade föräldraledigheten
122

. 

 

Kvinnors och mäns löneutveckling påverkas enligt studier båda negativt av föräldraledighet 

men för män är den negativa effekten betydligt större. En teori kring detta är att kvinnor i 
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större utsträckning har arbeten som lättare kan kombineras med föräldraledighet än de arbeten 

som män generellt har. Kvinnans arbetsgivare har, i mycket större utsträckning än mannens 

arbetsgivare, i allmänhet sedan kvinnans tillsättning en förväntning om att kvinnan kommer 

att ta ut föräldraledighet. Med anledning av denna förväntning sänder kvinnans ansökan, i 

motsats till mannens, om föräldraledighet inte någon signal om ett av kvinnan negativt 

arbetsengagemang eller om lojalitetsbrist
123

. Informellt anses kvinnan ha en skyldighet att ta 

ut föräldraledighet medan mannen har en möjlighet
124

. 

 

4.5 Lagförslaget 

Föräldraförsäkringsutredningen som år 2004 tillsattes av regeringen genomförde en utredning 

med huvudsyftet att undersöka hur föräldraförsäkringen kunde utformas för att bättre  

medverka till att barnet ges tillgång till båda sina föräldrar samt undersöka om en modifiering 

av reglerna kan bidra till ökad jämställdhet mellan könen i arbetslivet
125

. Förslaget de 

framförde var att den sammanlagda tiden med föräldraledighet i samband med barns födelse 

ska uppgå till 450 dagar, varav 225 dagar tillfaller respektive förälder. Av dessa 225 dagar ska 

150 reserveras vilket innebär att respektive förälder kvar har 75 dagar att genom eget beslut 

överlåta till den andra föräldern
126

. När förslaget lades fram, år 2005, utgavs precis som idag 

föräldrapenning med anledning av ett barns födelse under maximalt 480 dagar sammanlagt 

för föräldrarna. Detta innebär att det angivna förslaget innebär en sänkning av antalet dagar
127

. 

Utredningen menar att reduktionen av antalet dagar kompenseras med en ändring i 

ersättningsreglerna. Denna ändring innebär att den så kallade lägstanivån
128

 ska slopas helt. 

Därtill ska grundnivån
129

 vara 230kr
130

. För samtliga 450 dagar ska ersättningen räknas ut 

genom SGI
131

. För såväl år 2005 som år 2013 gällde tidigare att maximalt 390 dagar kan 

lämnas genom SGI
132

. 
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Förslaget på 150 reserverade dagar innebär alltså en ökning med 90 dagar från de tidigare 60 

individuella dagarna
133

. Utöver detta förslag presenterar utredningen även ändringar som 

exempelvis  

 

- organisering av bättre information till föräldrarna om föräldraförsäkring och 

föräldraledighet, 

- graviditetspenning, 

- ett slopande av pappadagarna och istället ett utsträckande av reglerna om dubbeldagar, 

- en begränsning av föräldraledighetens uttag till dess att barnet är fyra år samt 

- införandet av barndagar
134

. 

 

4.6 Motargument 

När utredningens betänkande presenterades för regeringen möttes det av ett tydligt motstånd. 

Bland annat gavs från Svenskt Näringsliv ett yttrande i vilket man visserligen anslöt till 

argumentet att en individuell fördelning av föräldraledigheten kommer att innebära en 

jämnare fördelning mellan kvinnor och män, och att den uppnås snabbare än den alternativa 

lösningen att arbeta med attitydförändringar hos människorna i samhället. I Yttrandet 

uppmanades emellertid lagstiftaren att väga in det faktum att Sveriges alla familjer har olika 

förutsättningar när det gäller såväl arbetssituation som levnadssituation. Som exempel på 

skilda förutsättningar framhävdes i yttrandet det faktum att i vissa familjer arbetar den ene 

föräldern på sådant sätt och på sådana tider att familjen får ut mer gemensam tid genom att 

den andre föräldern tar ut största delen av ledigheten. Andra exempel som diskuteras avser 

svårigheterna för de familjer där den ena föräldern har en tidsbegränsad anställning eller ett 

vikariat, eller där någon av dem är studerande eller egenföretagare
135

.  

 

Försäkringskassan tillsammans med mödravårds- och barnavårdscentralerna har sedan 

föräldraförsäkringens införande haft huvudansvaret för informationsspridningen om 

föräldrapenningen till föräldrarna. Syftet med informationsspridningen har hela tiden varit att 

förmå föräldrarna att dela på föräldraledigheten. Försäkringskassans arbete med detta anses 

enormt viktigt främst eftersom de har stor kunskap på området, frågan är om föräldrarna 

tillhyser dem tillräcklig tillit med anledning av ett de uppfattas som en myndighet
136

? 
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Utredningen som la fram förslaget om individualiserad föräldraledighet instämmer med 

motståndarna till detta i att attitydpåverkan genom informationsspridningen utgör en viktig 

del i arbetet mot ett jämställt arbetsliv. Däremot vill de frånta försäkringskassan det största 

ansvaret och istället ålägga det på ytterligare parter. Redan under skoltiden ska flickor och 

pojkar ges undervisning i ämnet genom aktiv information om olika tänkbara familjemönster. I 

nästa steg ska föräldrarna informeras på arbetsplatsen av såväl arbetsgivare som 

arbetskollegor etcetera. Attitydpåverkan behöver ske aktivt och nära individen av personer 

som denna hyser tilltro. Bland annat barnmorskor har stor trovärdighet hos föräldrar och 

därför ska det ligga i deras uppgift att upplysa om föräldraledigheten och vikten av dess jämna 

fördelning
137

. 
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5. ANALYS OCH REFLEKTION 

I detta avsnitt sammankopplas och analyseras allt insamlat material i syfte att finna svar på 

uppsatsens frågeställningar. 

 

5.1 Bakgrunden till föräldraledighetens utveckling 

Föräldraledigheten som den ser ut idag är en hundraårig produkt av samhällets föränderliga 

utveckling. När den allra första regleringen infördes på det tidiga 1900-talet fanns inte många 

aktivt förvärvsarbetande kvinnor. Majoriteten av de kvinnor som faktiskt arbetade, med annat 

än husligt arbete, gjorde detta i industriella yrken och därav kom regleringen endast att beröra 

dessa
138

. Egentligen medförde dessa tidiga regler inte någon större fördel för kvinnorna 

eftersom regleringen innebar att kvinnorna tvingades vara hemma utan lön i fyra veckor. De 

kvinnor som önskade återgå till arbetet tidigare hade således ofta inte möjlighet till detta
139

. 

Att arbetsgivaren dessutom hade fri uppsägningsrätt vid denna tidpunkt gjorde moderskapet 

än osäkrare. Denna fria uppsägningsrätt inskränktes först år 1939
140

. 

 

Först på 30-talet stadgades att kvinnorna skulle erhålla ett engångsbelopp avsett att täcka 

direkta utgifter i samband med födseln
141

. Det dröjde dock ytterligare två decennier innan 

kvinnorna fick någon lagstadgad ersättning för den förlorade arbetsinkomst som 

tvångsledighet i samband med barnafödelse innebar
142

. 

 

Jag anar att föreställningen om könsrollerna bidrog till samhällets utformning samtidigt som 

samhällets utformning bidrog till förstärkta könsroller. Det hela kan alltså ses som en ond 

cirkel som luckrades upp först när konjunkturen vände på 1950-talet
143

. Sedan lång tid 

tillbaka, och i viss grad även idag, har kvinnan ansetts vara fysiskt svagare än mannen. Det 

föll sig därför naturligt att männen på det tidiga 1900-talet, då många arbeten fortfarande var 

tunga, hade den arbetande och därmed försörjande rollen. Lika naturligt som det blev för män 

att arbeta blev det förmodligen för kvinnor att ta hand om hushållet. I samband med att 

samhället förändrades genom exempelvis utvecklingen av maskinerna utvecklades också 

kvinnans vilja och möjlighet att förvärvsarbeta. Med anledning av detta uttrycktes, främst av 
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bondeförbundet, krav på en lag som skulle förhindra gifta kvinnor att arbeta
144

. Detta visar 

tydligt att könsrollerna har blivit så fast förankrade att det diskuteras om en lagstiftning som 

hindrar ett visst kön från att arbeta, istället för att låta den i sammanhanget individuellt bästa 

individen utföra arbetet. Än en gång; könsrollerna påverkar samhället och samhället påverkar 

könsrollerna. 

 

Samhällsituationen förändrades runt år 1950 genom en konjunkturssvängning som bidrog till 

arbetsbrist, vilket oroade statsmakterna eftersom barnafödandet dessutom var lågt vid 

tillfället
145

. Det var alltså samhälleliga händelser som underbyggde förslaget om att förbättra 

kvinnans situation i arbetslivet, genom en inskränkning i arbetsgivarens fria uppsägningsrätt. 

Ännu fanns alltså inga tankar om kvinnors och mäns jämställdhet i arbetslivet, utan sådana 

tankar tog fart först på 1960-talet, då moderskapsnormen för första gången började 

ifrågasättas
146

. Kvinnans deltagande på arbetsmarknaden fortsatte att öka och på 1970-talet 

började tvåförsörjarmodellen socialt accepteras av samhället
147

. Vi kan generellt konstatera att 

statsmaktens lagstiftande om kvinnans arbetsskydd vid barnafödsel gav effekt på samhällets 

attityd. 

 

De förändrade attityderna lade grunden för föräldraförsäkringen, vilken ersatte 

moderskapsförsäkringen år 1974. Reglerna förbättrades successivt och motiven var hela tiden 

en strävan efter ett jämställt arbetsliv
148

. För första gången började statsmakten också se 

föräldraledigheten ur ett barnperspektiv där det motiverades att barnet har behov av båda sina 

föräldrar. Därför infördes år 1995 den första pappamånaden
149

 som år 2002 utökades till två 

månader
150

. 

 

Historiskt har det under hela föräldraledighetens utveckling funnits delade tankar om på vilket 

sätt föräldraledigheten bör regleras, men gemensamt är alla överens om vikten av att uttaget 

av föräldraledigheten är jämställt mellan könen. På ena sidan stod de som ville att individen 

fritt skulle ha möjlighet att planera föräldraledigheten medan de på andra sidan ansåg att det 

krävdes tydlig lagstiftning för att jämställdheten skulle få fotfäste. Det var framförallt de 

socialistiskt anknutna partierna som strävade efter att lagstadga uttaget av föräldraledighet och 
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vid de viktigaste förändringarna i föräldraförsäkringens historia har vi också haft en 

socialdemokratisk regering
151

. 

 

5.2 Bör föräldraledigheten individualiseras? 

I propositionen till 1974 års föräldraförsäkring uttrycktes tydligt syftet att öka jämställdheten 

mellan könen
152

. Nu, nästan 40 år senare, uppenbarar sig det icke jämställda arbetslivet 

fortfarande på flera sätt, inte minst genom löneskillnader
153

. Vi kan konstatera att någonting 

måste förändras, frågan är bara vad och på vilket sätt. Jag vill påstå att det grundläggande 

problemet på området föräldraledighet är arbetsgivaren och dennes, ofta ofrivilligt och 

omedvetet negativa, inställning till föräldraledigheten, vilken jag anser uppmuntrar till att 

förstärka de urtida könsrollerna. Argument för mitt påstående följer nedan. 

 

Arbetsgivaren har inte rätt att neka föräldraledighet eftersom det enligt lag är en rättighet för 

såväl modern som fadern. Detta stadgande förhindrar dock inte att arbetsgivaren i skilda 

situationer kan utstråla en negativ inställning
154

. Det finns emellertid studier som visat att 

såväl kvinnor som män har ansett att de har blivit positivt bemötta i samband med 

föräldraledigheten
155

. Jag tror härvid att det kan finnas ett stort mörkertal, d.v.s. att studien 

inte har fångat de män som, av okända anledningar, har valt att inte vara föräldralediga, vilka 

till antalet är en större grupp än de som faktiskt tar ut sin föräldraledighet. Detta förhållande 

diskuteras också i betänkandet om reformerad föräldraförsäkring
156

. 

 

Ett ytterligare problem som har fått fotfäste med anledning av könsrollerna i samhället är 

statistisk diskriminering. Att kvinnan från början var den enda parten som hade möjlighet att 

vara ledig med barnet och fortfarande, efter införandet av föräldraledigheten, är den förälder 

som är hemma mest har satt spår i arbetsgivares uppfattning om kvinnor. Av rationella skäl 

bedömer arbetsgivaren kvinnor i fertil ålder som riskablare att anställa än jämförbara män. 

Samma teori gäller vid befordring
157

. Det talas om att statistisk diskriminering är en av 

bovarna till löneskillnader mellan män och kvinnor, eftersom ”riskabla” kvinnor, enligt teorin, 
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ges lägre lön för att kompensera för det framtida arbetsbortfallet som arbetsgivaren förväntar 

sig ska komma med anledning av kvinnans presumtiva graviditet
158

. Även de kvinnor som 

aldrig skaffar barn faller offer för diskrimineringen eftersom de är just kvinnor och därmed 

tillhör den grupp som representerar en genomsnittligt hög föräldraledighet
159

. 

 

Studier har visat att männen drabbas mest av att ta föräldraledighet om man ser till 

löneutvecklingen, vilket enligt teorier beror på arbetsgivarens inställning och förväntning på 

de olika könen
160

. Det blir alltså på kort sikt rationellt bäst för paret att kvinnan tar ut största 

delen av ledigheten. Ser vi istället till samhället på lång sikt är detta val det minst 

fördelaktiga. Varje föräldrapar som låter kvinnan vara hemma större delen av tiden hjälper till 

att förstärka arbetsgivarens skäl att särbehandla kvinnan och därmed försämras kvinnans 

position på arbetsmarknaden ytterligare. Vi kan konstatera att fördelningen av 

föräldraledigheten till stor del är en fråga om kvinnans villkor på arbetsmarknaden. 

 

Även i EU är jämställdheten en central fråga när man talar om föräldraledighet. I 

föräldraledighetsdirektivet 1996 stadgades att kvinnan och mannen vardera skulle ges tre 

månaders ledighet
161

 och medlemsstaterna uppmanades att uppmuntra föräldrarna till att dela 

ledigheten lika
162

. Genom det nya föräldraledighetsdirektivet 2010 utökades reglerna till fyra 

månader för vardera förälder och därtill infördes av EU för första gången en inskränkning i 

möjligheten att fritt fördela dagarna
163

. EU motiverade inskränkningen med att chansen för att 

fädernas uttag skulle öka ansågs vara stor med hjälp av en sådan inskränkning
164

. 

 

Så vad händer om vi individualiserar föräldraledigheten, vilket enligt förslaget innebär att 

föräldrarna tillsammans ges 450 dagar där 150 dagar knyts till vardera föräldern och de 

resterande 150 dagarna fritt får fördelas mellan dem? Vi kan här se en typisk målkonflikt. 

Individualiseras dagarna enligt förslaget, men föräldrarna ändå fortsätter att dela ojämnt, 

uppstår en oönskad social och ekonomisk kostnad, exempelvis eftersom barnet förlorar tid 

hemma och av logiska skäl börjar gå till förskolan tidigare
165

. Å andra sidan kan 

                                                           
158

 SOU 2005:73. s. 255 
159

 SOU 2005:73 s. 255 
160

 SOU 2005:73 s. 262ff 
161

 § 2 punkt 1 i bilagan Ramavtal om föräldraledighet till Föräldraledighetsdirektivet 1996 
162

 Punkt 8 i bilagan Ramavtal om föräldraledighet till Föräldraledighetsdirektivet 1996 
163

 2 § punkt 2 i bilagan Ramavtal om föräldraledighet till Föräldraledighetsdirektivet 2010 
164

 Punkt 16 i bilagan Ramavtal om föräldraledighet till Föräldraledighetsdirektivet 2010 
165

 SOU 2005:66, Makt att forma samhället och sitt eget liv – Jämställdhetspolitiken mot nya mål. Betänkande 
av Jämställdhetspolitiska utredningen. s. 268 



 

34 
 

individualiseringen på samhällelig nivå bidra till att korrigera den strukturella diskriminering 

som råder på arbetsmarknaden genom att i lag tydligare rättfärdiga faderns ledighet. 

 

Idag anses generellt faderns föräldraledighet vara en rättighet medan moderns föräldraledighet 

snarare har formen av en skyldighet. Flera argument finns för en helt delbar föräldraledighet 

men också viktiga motargument förekommer. De som ställer sig emot förslaget argumenterar 

med grund i de utspridda förutsättningar till föräldraledighet som Sveriges familjer har 

speciellt vad gäller olika anställningsformer. De menar att föräldraparet själva bör vara fria att 

välja det alternativ som passar dem bäst både ur en ekonomisk synvinkel men också ur ett 

barnperspektiv
166

. Det finns de som anser att en lagstiftning som i praktiken tvingar en 

förälder som hellre vill jobba att vara hemma med barnet inte är bra för någon i familjen
167

. 

Som förslag till individualiserad föräldraledighet ger dessa frihetsförespråkare alternativet att 

arbeta hårdare med attitydspåverkan genom tidig och aktiv information till framförallt 

nyblivna föräldrar men även flerbarnsföräldrar samt övriga individer. Förslaget motiveras 

med att det på längre sikt kommer att förhindra det icke önskvärda handlingsmönster som 

idag dominerar avseende uttaget av föräldraledighet och dessutom kommer individernas frihet 

i lägre grad att inskränkas vilket ses som en viktig aspekt
168

. 

 

Jag anser vid en summering av ovan presenterade argument att en individualisering av 

dagarna genom en avvägning är det bästa alternativet för att närma sig ett, på alla punkter, 

jämställt arbetsliv. Jag menar att en individualisering innebär ett gott försök att bryta de urtida 

könsrollerna genom att tydligare stadga att föräldraledighet i lika stor grad rör fadern som 

modern. Idag drabbar den ojämna fördelningen av föräldraledigheten hela samhället på grund 

av att synen på kvinnor som en riskfylld arbetskraft förstärks vid ett ojämnt uttag, och så är 

bollen med negativa konsekvenser i rullning. För att bryta denna onda cirkel behöver vi sätta 

ner foten. Att i enlighet med förslaget låsa en tredjedel av dagarna till respektive förälder och 

därmed låta den återstående tredjedelen fördelas frivilligt anser jag, som motståndarna till 

förslaget uttrycker det, vara frihetsinskränkande. I dagsläget tror jag emellertid ändå att det är 

en nödvändig inskränkning för att få bukt med arbetsgivarens attityder, ändra föräldrarnas 

beteende, få kontroll över könsrollerna och i slutändan uppnå ett jämställt arbetsliv. Vi har 
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tidigare sett att liknande inskränkningar gett resultat på uttaget
169

 samt att lagstiftande har 

medfört viss påverkan på människors attityder
170

. Precis som utredningen föreslår bör vi 

fortsätta lägga vikt vid informationsspridning men i sin ensamhet är en sådan attitydpåverkan 

inte tillräckligt stark. Att förändra människors attityder är naturligtvis ett steg i rätt riktning, 

men det ger inte ett kvitto på att handlingsmönstret kommer att förändras. Säkrare är att en 

praktisk förändring, genom en lagreglering som tvingar parterna att handla på ett visst sätt, 

kommer innebär såväl effekter på människors attityder som effekter på deras 

handlingsmönster.  

 

Kanske bör reformen inte vara evig. Om och när stadgandet har uppnått konkret effekt på 

arbetsmarknaden, kan det vara en möjlighet att återinföra friheten för föräldrarna att mer 

obundet fördela ledigheten. 
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6. SAMMANFATTANDE SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel knyts uppsatsens analyserande och reflekterande delar ihop till en 

slutsats. Därtill väcks förhoppningsvis läsarens intresse för framtida studier på området. 

 

Föräldraförsäkringen, som den är formulerad idag, uppfyller inte sitt syfte att åstadkomma en 

jämn fördelning av föräldraledigheten mellan modern och fadern. Mannen tar idag ut endast 

en knapp fjärdedel av dagarna, vilket förvisso är en klar förbättring sedan 

föräldraförsäkringens införande år 1974, men det knappa uttaget är inte tillräckligt ur varken 

jämställdhetssynpunkt eller ur ett barnperspektiv. 

 

Den historiska återblicken på föräldraförsäkringen genom tiderna har ökat förståelsen för hur 

kvinnan har halkat efter och hur hon jämfört med mannen har erhållit en generellt sämre 

ställning på arbetsmarknaden. Kvinnans tidiga huvudansvar för barnen och mannens tidiga 

försörjningsansvar har skapat ovälkomna könsroller som är fast förankrade i det svenska 

samhället. För att bryta mönstret krävs en reform som gör stor och snabb skillnad. De tidigare 

två inskränkningarna i överlåtelserätten av föräldraledighetsdagarna har visat sig vara 

effektiva och en ytterligare låsning av dagarna anses ha oddsen på sin sida. 

 

Arbetsgivarens attityd till föräldraledighet utgör en viktig del av problemet och för att 

möjliggöra ett mer jämställt arbetsliv krävs en förändring av denna. Jag anser att en ytterligare 

individualiserad föräldraledighet är lösningen. En lagstadgad uppdelning av dagarna kommer 

tydligare att påvisa ett delat föräldraskap, vilket kommer göra arbetsgivaren mer förberedd på 

båda könens ledighet i samband med barn. Den statistiska diskrimineringen, som idag 

uppfattas vara en stor bov i strävan efter en jämställd arbetsmarknad, kommer på sikt 

elimineras i samband med att de urtida könsrollerna luckras upp. 

 

Naturligtvis innebär den föreslagna uppdelningen av dagarna en inskränkning i individens 

frihet att välja och planera sitt familjeliv. Alternativet, som reducerar frihetsinskränkning och 

som anses kunna uppmuntra en jämnare fördelning av dagarna, är att arbeta effektivare med 

attitydpåverkan genom exempelvis återkommande information till föräldraparet. En 

målkonflikt är konstaterad, men efter min bedömning utgör en individualiserad 

föräldraledighet det mest effektiva alternativet. En möjlighet kan vara att i framtiden återgå 

till en fri fördelning av dagarna, men först behöver reformen få tid att fästa sig. 
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Föräldraledighetens utformning är en omdiskuterad fråga. Antagligen finns flera vägar att gå 

för att på sikt åstadkomma ett jämställt arbetsliv. Effekterna av jämställdhetsbonusen som 

infördes år 2008 har vid tiden för min studie varit svåra att avläsa, eftersom den reformen är 

relativt ny, detsamma gäller dubbeldagarna som tog form i lag år 2012. Jag tror emellertid att 

dessa reformer har potential till att åstadkomma positiva förändringar, vilket skulle vara 

intressant att studera innan ett bindande beslut angående en individualisering av dagarna 

fattas. 
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