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Under hösten 2013 prioriterade Jämställdhetsakademin områden inom
jämställdhetsarbetet att fokusera på. Fördelningen av föräldraförsäkringen och en strävan efter en mer jämlik fördelning av denna mellan
barns föräldrar valdes då som en av huvudprioriteringarna. Som start
för arbetet med frågan beställdes en studie av Miklo, med syfte att identifiera vilka faktorer en mer jämlik fördelning av föräldraförsäkringen
hänger på, specifikt för egenföretagare på landsbygden.

Metod

Trettio personer som bor på landsbygden och driver företag har intervju-

ats. Det har varit semistrukturerade djupintervjuer där samtalet kretsat
kring ett förutbestämt frågebatteri samtidigt som det har funnits utrymme för improviserade frågor och samtalsspår. När de trettio telefonintervjuerna var genomförda gjordes följdintervjuer med åtta av respondenterna. Dessa åtta intervjuer genomfördes då vid ett fysiskt möte hos
personerna i fråga där vi fördjupade oss ytterligare i frågeställningar.
Intervjuerna som gjordes vid personliga möten dokumenterades också
fotografiskt med syfte att användas tillsammans med intervjun i ett inspirationsmaterial som produceras vid sidan av denna rapport.
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Sammanfattning
Den här rapporten sammanfattar vad som framkommit i trettio intervjuer med föräldrar
som driver företag på landsbygden i Sverige. Bakgrunden till rapporten är Jämställdhets
akademiens arbete inom LRF och deras intresse för hur fördelningen av föräldraledighet
kan påverka jämställdheten positivt. De trettio inledande intervjuerna har skett via telefon
utifrån ett fritt frågebatteri och senare har åtta personer valts ut till fördjupade intervjuer
som skedde vid ett fysiskt möte.
Det som framkom i intervjuerna var följande:
A 60 procent av de intervjuade har delat på
föräldraledigheten och det största skälet till
det är enligt deras egen upplevelse en attityd
och vilja till att dela mer jämlikt
A 40 procent av de intervjuade har inte delat
på föräldraledigheten och det största skälet
till detta val är att familjerna upplevt att de
skulle ha förlorat ekonomiskt på att dela
A Utmärkande för de par som delat på föräldraledigheten är att paret kommit överens om
fördelningen innan barnet fötts och planerat
för hur den önskade fördelningen skulle bli
möjlig
A De intervjuade ser attityder och traditioner
som den största anledningen till varför inte
fler par delar på föräldraledigheten på landsbygden och att en förändring av attityder är
vad som huvudsakligen krävs för att få ett
mer jämlikt uttag
A Försäkringskassan och systemet för föräldraförsäkringen upplevs som komplicerat och
svårt för många av de intervjuade

LRFs Jämställdhetsakademi

Utifrån dessa centrala spår presenteras sist
i rapporten ett antal förslag på hur LRF kan
fortsätta att jobba med dessa frågor:
A Ta fram en föräldraledighetsmanual
för företagare
A Arbeta för att främst påverka mäns attityder
gällande föräldraledighet
A Delta i den mediala debatten om delad
föräldraledighet
A Välja ut några kommuner och försöka få
igång en dela-på-föräldraledigheten-trend
A Arbeta med Försäkringskassan för att
underlätta för egenföretagare
A Undersöka möjligheten att ta in vikarier
som ett alternativ till att få ekonomisk
ersättning under föräldraledigheten

” Vi har nog
delat mer än normen”

sin föräldraledighet
företagare på landsbygden nyttjat
Åtta inspirerande exempel på hur

Åtta inspirerande exempel på hur företagare på landsbygden nyttjat sin föräldraledighet. Broschyr framtagen
av LRFs Jämställdhetsakademi med djupintervjuer av åtta personer som valdes ur denna rapport.
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Av trettio intervjuade föräldrar var femton kvinnor och femton män. Samtliga
intervjuade levde i heterosexuella parrelationer och var bosatta i Sverige.
Som minst hade de intervjuade ett barn, som mest fyra barn.
De fall som vi beskriver som ”de som delat mer jämlikt” gäller de fall där pappan tagit
ut föräldraförsäkring mer än de 60 pappadagarna som är vigda för enbart den manliga
föräldern. De fall som vi beskriver som ”de som delat mindre jämlikt” gäller de fall där
pappan tagit ut föräldraförsäkring färre än 60 dagar. Uppgifterna som har legat till
grund för rapporten har varit de som respondenterna själva tillhandahållit under de
genomförda intervjuerna.

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R

Trettio företagare på landsbygden
har berättat om sin föräldraledighet

Så delade de intervjuade på föräldraledigheten
Nästan två tredjedelar av de intervjuade har delat på sin föräldraledighet. I en femtedel av
fallen har föräldrarna delat helt jämlikt. En dryg tredjedel av de intervjuade har inte delat
alls eller så har den manliga föräldern tagit ut föräldraförsäkring enstaka dagar eller ett
fåtal veckor.

18 av de intervjuade har delat på ett eller annat sätt

Av de som svarat på uppdelning:
Mamman mest: .. ................................ 11
Pappan mest: ...................................... 1
Delat lika: ............................................ 3
Inte delat alls, eller delat lite: .............. 12
(pappa max ett fåtal veckor)

Skäl till att dela eller inte dela på föräldraledigheten
Attityden har varit den avgörande faktorn för de intervjuade som delat på sin föräldraledighet.
Flera av de intervjuade uppger att det var viktigt för dem att dela och att de såg det som en
rättighet både för barn och förälder: ”Vi tycker att det är viktigt att vår dotter får lika mycket
tillgång till oss båda.” Den näst största faktorn har varit att det varit praktiskt i deras yrken och
den faktor som spelat minst roll har varit hur ekonomin påverkats av fördelningen. Särskilt
männens vilja att vara mer föräldralediga har varit märkbar i de fall där föräldraledigheten
delats mer jämlikt.
Bland de par som inte delat på föräldraledigheten har påverkan på ekonomin varit den
största faktorn. Några uppger att de inte får ut tillräckligt hög ersättning från Försäkringskassan. Även praktiska skäl har påverkat föräldraledighetsuttaget uppger flera av de intervjuade.

Vanligaste skäl som de som delat mer jämlikt har angett till sitt val:
Attityd, de tyckte det var viktigt att dela lika av olika skäl

Vanligaste skäl som de som delat mindre jämlikt angett till sitt val:
Ekonomi, de ansåg sig inte ha råd att dela på något annat sätt
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Så har de delat på ansvaret efter föräldraledigheten

Det vanligaste skälet bland de intervjuade som har delat på sin föräldraledighet är att de
kommit överens om att de ska dela och planerat för det innan barnet/barnen har fötts.

Gemensamt för de intervjuade som delat på föräldraledigheten är att de i större utsträckning även delar jämlikt när det kommer till hämtning och lämning på förskola samt på de
dagar då någon måste stanna hemma för vård av sjukt barn. Hälften av de par som delat på
föräldraledigheten har fortsatt att dela på ansvaret även efter att barnet/barnen börjat på
förskola. I de fall där någon av föräldrarna tagit större ansvar så har det framförallt varit
kvinnan som tagit ansvaret.

En av de intervjuade beskrev planeringen så här: ”Det krävs väldigt mycket prat, det är ingenting
som man bara skapar i en handvändning, utan det krävs väldigt mycket samförstånd.”
Bland de som inte delat på föräldraledigheten är det vanligaste skälet att den ojämna fördelningen inte var ett aktivt val. Som några av de intervjuade beskriver det: ”det bara blev så”.
Det näst vanligaste skälet är att familjen prioriterat att mannen ska fortsätta arbeta, oavsett
om han har haft anställning eller drivit eget företag. Ett fåtal anger att det var en självklarhet att kvinnan skulle ta ut all föräldraledighet och av dem framhåller några att amningen
varit ett skäl till att kvinnan varit hemma i större utsträckning.

Viktigast för beslutet om fördelning för de som delat mer jämlikt:

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R

Hur bestämde föräldrarna uppdelningen av föräldraledigheten?

Gemensamt för de som inte delat på föräldraledigheten är att det huvudsakligen varit kvinnan som fortsatt ha ansvaret för barnomsorgen även efter föräldraledigheten. I två fall har
mannen tagit mer ansvar efter föräldraledigheten.
En av de intervjuade männen som inte tagit ut någon föräldraledighet påpekar att hans fru
fortsatt ta ansvaret genom att jobba mindre, även efter föräldraledigheten: ”Min fru har gått
ner till 75 procent frivilligt efter ledigheten.”

Föräldrarna planerade fördelningen av föräldraledigheten i god tid

Viktigast för beslutet om fördelning för de som delat mindre jämlikt:
Mannens arbete var prioriterat och Att fördelningen inte planerades

Vanligaste uppdelningen efteråt för de som delat mer jämlikt:
Delar jämlikt även efteråt

Vanligaste uppdelningen efteråt för de som delat mindre jämlikt:
Mamman har haft mer ansvar

Så arbetade de innan de fick barn
Gemensamt för nästan alla intervjuade är att den enskilde individen jobbade heltid innan
paret fick barn. Flera av de intervjuade har kombinerat anställningar med att driva företag,
eller har partners som gjort det.
Bland de intervjuade finns bland annat mjölkbönder, en lammuppfödare, en restaurang
ägare, en skogsröjare, en musiker, en entreprenör, en som jobbar med livsmedelsproduktion,
en jobbcoach, en VD på en kommunikationsbyrå och en person som jobbar med friskvård.
En av de intervjuade beskriver tempot som högre innan barnet föddes: ”Båda vi hade egna
företag och körde på, på helt andra sätt. Jag hade möjlighet att nätverka mycket mer då, på både morgon och kväll. Jag var med överallt.”

Vanligast jobbformen innan de intervjuade fick barn: Heltid
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Föräldraledighetens inverkan på kundrelationer

Att kombinera företagande och föräldraskap är det som de flesta intervjuade, oavsett om de
delat på föräldraledigheten eller inte, framhåller som svårast efter att de fått barn. En av de
intervjuade beskriver att det är svårt att få tiden att räcka till och att det skapar en känsla av
att vara otillräcklig både som förälder och företagare. Flera jordbrukare nämner svårigheten
som det innebär att gården och djuren måste skötas även på helger.

Bland de intervjuade som delat på föräldraledigheten mer jämlikt upplever nästan hälften
att frånvaron inte haft någon påverkan på deras kundrelationer. ”Företaget har inte tappat
några kontrakt”, förklarar en av de intervjuade.

Andra svårigheter som nämndes av enstaka intervjuade personer var minskad flexibilitet,
svårigheter att ta ledigt och att ekonomin inte tillåter att ta in ersättare: ”Det har varit, egentligen, ekonomin, det är svårt att vara hemma och ha ersättare när vi båda jobbar helt och fullt ut.”

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R

Svårast under och efter föräldraledigheten

Bland de som uppgav att föräldraledigheten hade påverkat kundrelationerna tyckte lite mer
än en tredjedel att det hade haft en positiv inverkan på kundrelationerna, medan lite mindre än två tredjedelar tyckte att det påverkat kundrelationerna negativt. En som upplevt det
negativt beskriver svårigheten i att vara ensam i företaget och att företaget då stängts ner
helt vid föräldraledigheten. En som upplevt det positivt säger: ”De flesta av mina kunder har
själva barn och vet exakt vad det handlar om, vilket gör att de har haft stor förståelse och tolerans.”

De vanligaste upplevda svårigheterna bland de intervjuade:
Kombinera föräldraskap och företagande och
Helgjobbandet inom lantbruk

De flesta av de intervjuade upplever inte att föräldraledigheten
har påverkat deras kundrelationer.

Yrkesmässig utveckling som en effekt av att bli förälder

Skulle de göra något annorlunda om de fick en ny chans?

Flera av de intervjuade upplever att de blivit mer effektiva i sitt arbete efter att de blivit föräldrar. Till exempel säger en intervjuad att vetskapen om att jobbet måste vara klart en viss tid för
att hinna hämta på skola eller förskola gör denne mer effektiv.
Två intervjuade uppger att de blivit bättre chefer sedan de fick barn: ”Jag kan känna att jag
har blivit en bättre chef, jag har lärt mig massor via barnen. Allt från tydlighet till beslutsamhet.”

De flesta av de som delat på föräldraledigheten, drygt två tredjedelar, säger att de inte skulle
ha gjort annorlunda om de fått möjligheten. De beskriver att de är nöjda med hur de fördelat föräldradagarna mellan sig: ”Jag hade en strategi bakom mitt yrkesval för att kunna vara en
närvarande pappa.” Bland de som svarat ja på frågan anger tre stycken att de om de fick chansen att ”göra om” då hade tagit in extra ersättare och jobbat mindre, och en person hade
hellre varit hemma när barnet var äldre.

Andra effekter som enstaka intervjuade upplevt är att de fått bättre självförtroende, mognat
i sin yrkesroll och lärt sig att planera bättre. En av de intervjuade uttrycker att ”jag blev tvungen att lära mig att planera tiden bättre efter att jag fick barn.”

Liknande siffror gäller de som inte delat på föräldraledigheten. Två tredjedelar är nöjda
med sitt val. Bland de som svarat att de skulle gjort annorlunda anger alla att de skulle
stanna hemma längre eller arbetat mindre.

Vanligaste angivna utveckling yrkesmässigt bland de intervjuade:
Blivit mer effektiv

Andel av de som delat mer jämlikt som skulle gjort något annorlunda
om de fick göra om: 25 procent
Andel av de som delat mindre jämlikt som skulle gjort något
annorlunda om de fick göra om: 30 procent
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Det hade varit helt optimalt om…

Bland de som delat på föräldraledigheten anger en majoritet att kontakten med barnen är
den största fördelen med att dela jämlikt. Att båda föräldrarna är delaktiga och bygger upp
en egen relation till barnet anser flera intervjuade är viktigt för dem. En intervjuad tycker
att föräldraledigheten gav bra förutsättningar för föräldraskapet.

Bland de som delat på föräldraledigheten framkommer flera faktorer på frågan om vad som
hade kunnat göra deras livssituation ännu mer optimal. Till exempel uppger två stycken att de
skulle ha planerat mer, två att de skulle ha anställt ersättare i företagen och enstaka att de
skulle ha delat mer, varit hemma mer tillsammans, vilat mer och jobbat mer tiden innan barnet
kom: ”Jag skulle ha planerat bättre, framför allt avsatt mer tid till barnen och ha anställt ersättare.”

Andra fördelar som framkommit i intervjuerna är möjligheten att kunna dela på ansvaret,
ökad flexibilitet och ökad förståelse inom familjen: ”Barnen tycker att det är lika naturligt att gå
till min man som till mig. Vi vet båda två hur det är att ha den andra rollen, både vet hur det är att
jobba och vara hemma. Vårt förhållande har nog stärkts av det.”
Bland de som inte delat på föräldraledigheten anges fördelar som bättre ekonomi, mer
frihet för båda parter och mer fokus på arbetet för den som jobbar: ”Ekonomin hade inte alls
varit lika bra om han hade varit hemma. Jag hade jobbat upp min sjukpenninggrundande inkomst innan
så att jag kunde få ut en bra peng, trots att jag var egenföretagare.”

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R

De största fördelarna med att dela och inte dela på föräldraledigheten

Ett fåtal personer av de som inte delat nämner faktorer som hade kunnat göra situationen
optimal. En faktor är att alla säger att de hade velat vara hemma mer med barnen. En intervjuad tror att om bägge föräldrarna hade varit föräldralediga på heltid i olika perioder så
hade de fått större förståelse för varandras situation. En annan säger att uppbyggandet av
företaget gjorde det omöjligt att vara ledig: ”Om jag inte hade varit egen i det skedet hade jag
självklart tagit ut mer tid med mitt barn. Men tiden företaget tog hade jag inte kalkylerat helt rätt, det
var mycket att bygga upp i början. Hade jag varit anställd så hade jag självklart tagit ut mer dagar.”

Det som skulle gjort föräldraledigheten helt optimal, enligt de som delat mer jämlikt:
Vanligaste fördelarna de som delat mer jämlikt angett i sina val:

Bättre planering och Att de skulle anställt ersättare

Bättre relation till barnen

Det som skulle gjort föräldraledigheten helt optimal, enligt de som delat mindre jämlikt:
Vanligaste fördelarna de som delat mindre jämlikt angett i sina val:

Att de varit hemma mer

Ekonomin, bättre fokus på jobbet, flexibilitet och frihet

Reaktioner från omvärlden
Bland de som delat på föräldraledigheten har nästan lika många fått positiva reaktioner som
inga reaktioner alls från omvärlden gällande deras fördelning av föräldraledighet. En intervjuad säger att deras omgivning tyckt att paret gjort ett bra val genom att prioritera mer tid
med barnen framför att ha mer pengar och jobba mer. Ett fåtal har fått negativa reaktioner på
sina val, som att det är ”lustigt” att mannen valt att vara hemma. En av de intervjuade fick
frågan ”du kommer inte att ångra dig om du inte tar ut hela föräldraledigheten?”.
En majoritet av de som inte delat på föräldraledigheten har inte fått några reaktioner från
omvärlden på sitt val.

Reaktioner de som delat mer jämlikt fått från omgivningen angående sitt val:
Att det varit ett bra val eller inga reaktioner

Reaktioner de som delat mindre jämlikt fått från omgivningen angående sitt val:
Inga reaktioner
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Tankar om Försäkringskassan och föräldraförsäkringssystemet

Bland de intervjuade som delat på sin föräldraledighet uppger en övervägande majoritet att
de inte tänkt på något särskilt i bemötandet. En person uppger att det uppmärksammats när
pappan varit närvarande. En annan säger att de fått ett negativt bemötande på grund av hur
paret har delat: ”BVC var jätteupprörda och tyckte att mamman ska var hemma med sina barn. ’Men
de har ju sin pappa’, sa jag och då svarade de: ’men du är viktigast för barnet’. Jag var chockad över
bemötandet. Det värsta är att unga tjejer tar till sig och blir stärkta i att de gör rätt.”

Lite fler än hälften av de intervjuade har negativa upplevelser av Försäkringskassan. Det
som i huvudsak nämns är då att reglerna är svåra för egenföretagare, att de haft svårigheter
att komma i kontakt med rätt person och att den sjukpenninggrundande inkomsten baseras
på lön och inte på omsättning. Flera av de intervjuade nämner även att de aldrig tagit ut
ersättning för vård av sjukt barn då de anser det vara för ”omständligt”: ”Försäkringskassans
krångliga regelverk gör det svårt för egenföretagare. Deras beräkningar är komplicerade och ersättningen
för företagare är annorlunda.”

Bland de intervjuade som inte delat på sin föräldraledighet uppger fler än hälften att de
inte tänkt på något särskilt i bemötandet. En uppger att det varit för stort fokus på mamman
och två uppger att det varit dålig förståelse för hur det är att arbeta med djur.

Bemötande som de som delat mer jämlikt upplevt:
Inget särskilt eller I enstaka fall ifrågasättande av det jämlikt delade föräldraskapet

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R
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Så upplever de kontakterna med BVC och MVC

Lite mindre än hälften av de intervjuade har positiva erfarenheter av Försäkringskassan och
föräldraförsäkringssystemet. Flera av de intervjuade uppger att kontakten med Försäkringskassan och instansens webbsystem har varit bra och enkelt att förstå.
En av de intervjuade efterfrågar en annan typ av ersättning: ”I Finland finns det stöd från
staten för att kunna ta in ersättare, så att man kan ha avbytare eller anställa på något annat sätt.
Det skulle vara bra.”

Bemötande som de som delat mindre jämlikt upplevt:
Inget särskilt eller Oro relaterad till att de varit jordbrukare

Negativa erfarenheter av Försäkringskassan som de intervjuade angett:
Komplicerade regler och Svårt att få en sjukpenninggrundande inkomst som känns korrekt
Positiva erfarenheter av Försäkringskassan som de intervjuade angett:
Bra kontaktytor
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Det som lyfts av flest intervjuade som specifikt för dem som företagare på landsbygden är
transportfrågan och de långa avstånden som kan finnas på landsbygden. Till exempel lyfter
flera av de intervjuade att de är helt beroende av bil. Andra saker som de intervjuade anser
är specifikt för egenföretagare på landsbygden är den personliga kontakten som de får med
sina kunder, på gott och ont: ”Kundhanteringen här på orten är otroligt viktig, ingen får bli besviken eller missnöjd, här vet alla vem man är.”
En central del är också arbetstiderna, till exempel att en mjölkbonde måste mjölka korna
även på helgerna och att det är svårt att ta semester: ”Det som är speciellt med lantbruket är
att man inte kan sätta företaget på paus, har man djur måste det flyta på och man kan aldrig vara
hundra procent föräldraledig.”

Mest angett av de intervjuade, som specifikt för dem som företagare på landsbygden:
Transportfrågan och Den personliga kontakten med kunderna

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R

I N T E R VJ U E R O C H S L U T S AT S E R

Vad är specifikt för företagare på landsbygden?

Vad tror de intervjuade är skälen till att kvinnor tar ut tre fjärdedelar
av föräldraledigheten i Sverige, och vad tror de skulle leda till ett mer
jämlikt uttag bland just företagare på landsbygden?
Det största skälet som de intervjuade tror påverkar fördelningen av föräldraledigheten är
traditioner och attityder. De ser också nycklarna till en framtida förändring där. Till exempel
säger en av de intervjuade att bristen på förebilder kan vara en anledning till den ojämlika
fördelningen. Att män i den ”äldre generationen” inte tog ansvar för barnen. En annan av
de intervjuade, en kvinna, påpekar att män ofta säger att de inte kan vara lediga då de är
bönder, men att hon kunde gå på sin föräldraledighet utan problem: ”Mycket handlar om
inställning, många killar säger att ’jag är ju bonde, jag kan inte vara ledig’. Det är ju jag med och jag har
inget val. När jag har varit mammaledig har min man tagit tjänstledigt och kunna sköta gården. Det är
väldigt mycket attityd och det finns en stolthet i att jobba väldigt mycket och inte hinna träffa sina barn.”
Det näst största skälet som de intervjuade anger är ekonomin och att män i regel har högre
lön än kvinnor. Flera av de intervjuade nämner att detta leder till att familjen förlorar ekonomiskt på att pappan tar ut föräldraledighet. En intervjuad påpekar att de som egenföre
tagare har en skyldighet att ge kvinnor och män förutsättningar för att kunna vara hemma
genom att ge dem lika lön för lika arbete:
”Som arbetsgivare är det viktigt att uppmuntra både män och kvinnor att vara hemma, att uttalat ha
den andan på arbetsplatsen så att medarbetarna ser att det är viktigt. Det tycker jag att jag har en
skyldighet till, jag vill att barn ska ha tillgång till både sina mammor och pappor, och jag kan påverka
det i min organisation. Jag tror det är det viktigaste. Sen att kvinnor också tjänar mer, så familjen har
råd med att också pappan är hemma.”
Två intervjuade nämnde möjligheten att ta in ersättare som något som skulle kunna förändra
fördelningen av föräldraledigheten mellan kvinnor och män.

De mest uppmärksammade skälen till ojämn fördelning, från de intervjuade:
Attityder och traditioner rörande föräldra- och familjeroller

Vad de intervjuade tror skulle kunna förändra den ojämna fördelningen:
Attityder och traditioner rörande föräldra- och familjeroller
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LRFs möjligheter att stödja en mer jämlik fördelning
En tredjedel av de intervjuade anser att LRF skulle kunna försöka påverka Försäkringskassans
regler och vilken information som Försäkringskassan ger till företagare. Flera av de intervjuade uppger att systemet är komplicerat och att det faktum att ersättningsnivån baseras på
lön istället för omsättning leder till dålig sjukpenninggrundande inkomst för många som
inte tar ut lön ur företaget. Flera av de intervjuade gör inte heller vinst då de gör investeringar i teknologi och annat med vinsten, något som är att definiera som reellt sparande.
”Det skulle vara att underlätta de krångliga och invecklade reglerna för företagare vad gäller ersättning
i föräldraförsäkringen. Det är mer invecklat för de som driver eget.”
”Vad finns det för möjlighet för egenföretagare som driver ett lantbruk och inte kan ta ut lön? SGI är
baserat på vinst men alla företagare vill att det ska baseras på omsättning. Det finns ingen vinst för
man investerar hela tiden.”
En annan tredjedel tycker att LRF ska medverka i samhällsdebatten, informera om föräldraskap och företagande och arbeta politiskt för en levande landsbygd. En av de intervjuade
säger: ”För att få fler lantbrukare så måste man attrahera unga genom att till exempel visa på att det
finns möjliga lösningar för familjelivet. Man vill kunna hämta och lämna på dagis. Min pappa var
aldrig hemma, han var alltid och mjölkade korna. Då drar man sig för att satsa på samma yrke. För
branschen kan det här vara den viktigaste frågan för att kunna överleva.”
I den sista tredjedelen finns några som anser att LRF bör jobba med jämställdhetsfrågor och
enstaka av de intervjuade har förslag om att ordna träffar mellan egenföretagare eller att
LRF skulle kunna hjälpa till med att hitta ersättare eller ha ett system för barnpassning: ”Vi
har pratat mycket om att ha barnen hemma med en tjej eller kille som kan komma och hjälpa till, men
vi har inte ekonomi till det. Vi måste jobba på helgen också och det finns många ungdomar som kan
behöva tjäna lite extra.”

De vanligaste förslagen på hur LRF kan bidra:
Påverka Försäkringskassan och Skapa samhällsdebatt
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Analys av intervjustudien
Det som framkommit i de trettio djupintervjuerna som redovisats ovan innehåller allt från
personliga erfarenheter till mer generella tankar och idéer om föräldraskap och företagande
på landsbygden. Vi har hittat tre spår som vi tror är centrala när det handlar om hur par
väljer att fördela, eller inte fördela, sin föräldraledighet. Utifrån spåren har vi också före
slagit ett antal verktyg som LRF kan fortsätta att arbeta med.

Attityder
Traditioner och attityder är återkommande
ämnen i intervjustudien. Dels uppges det vara
det största skälet till att de intervjuade har delat
på föräldraledigheten, dels är det den faktor
som de intervjuade tror påverkar i störst utsträckning när det ska tas beslut om fördelning.
De intervjuade ser också att det är en attitydförändring som krävs för att förändra fördelningen i framtiden och slutligen så anser flera i
studien att det är något som LRF har möjlighet
att påverka och jobba för.
Attityderna som de intervjuade pratar om eller
vill förändra går att placera i två kategorier:
den ena kategorin fokuserar på traditionen att
män är de som driver gårdar och arbetar utomhus medan kvinnor sköter hemarbetet och
barnen. Den andra attityden/traditionen handlar om vems företag som prioriteras. Det framkommer i flera intervjuer att kvinnor tenderar
att sköta sitt företag på kvällstid och att ” jobba
när barnen somnat”. De lyfter gärna fram
fördelen med att kombinera egenföretagande
och föräldraskap eftersom det skapar en flexibilitet att kunna jobba på olika tider. En intervjuad säger uttryckligen att det hade varit
enklare om hon hade varit man eftersom
”män tänker på att få igång företaget”, medan
hon själv upplever att hon varit tvungen att
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driva företag, vara en bra mamma, stötta sin
man och sköta allt hemarbete. Detta fenomen
synliggörs också i Jämställdhetsakademins
rapport ”Trygghet ger balans” (Gertrud
Åström, 2010) där totalt 500 företagare svarat
på frågor om hur de får ihop kombinationen
familjeliv och företag. I undersökningen anger
84 procent av kvinnorna som lever i en parrelation att de gör hälften eller mer än hälften av
hemarbetet, medan 2 procent av männen i
likadan livssituation anger detsamma.
Sammanfattningsvis verkar det vara så att mäns
företag ses och drivs som ”riktiga företag” medan kvinnors företag i större utsträckning ses och
drivs som ”hobbyföretag”.
Planering
Ett annat tydligt spår som framkommer är vikten av planering. Nästan 80 procent av de som
delat mer jämlikt på föräldraledigheten sade att
planeringen var avgörande för deras beslut om
fördelning. Bland de som delat mindre jämlikt
var det däremot få som hade haft en plan innan,
det var något som ”bara blev så”. Undersökningar som vi på Miklo genomförde inför kampanjen
”Klart jag ska vara hemma!” 2010, visade på
samma mönster – de föräldrar som delade mer
jämlikt hade ofta planerat fördelningen av
föräldraledigheten mer och tidigare.

Här ser vi vikten av att starta ett samtal tidigt,
att påminna blivande föräldrar om att börja
prata om föräldraledigheten i tid och inspirera
föräldrarna att planera för en mer jämlik fördelning än vad som idag är norm i Sverige.
Försäkringskassan och systemet
för föräldraförsäkringen
Samtalen om föräldraförsäkringen och Försäkringskassan genererade väldigt mycket synpunkter från de som vi intervjuade. Över hälften av
de tillfrågade hade negativa erfarenheter av
Försäkringskassan och det som de framförallt
beskriver då är ”det krångliga regelverket” och
problemet med att den sjukpenninggrundande
inkomsten baseras på vinst eller lön istället för
omsättning, något som några av de intervjuade
förespråkar att den borde göra.
Hur fungerar egentligen systemet för egenföretagare när det kommer till beräkning av SGI?
Är det skillnad mellan en frilansande journalist
och en mjölkbonde i hänseendet hur mycket av
vinsten som tas ut i lön och ligger till grund för

beslutet om ersättning från Försäkringskassan?
Det går att dra slutsatsen att det oavsett verksamhet är mer komplicerat för en egenföretagare än för en anställd och, som vissa av de
intervjuade säger, krävs det planering i god tid
innan för att hinna plocka ut tillräckligt med
vinst under tillräckligt lång tid. Enligt försäkringskassan tog till exempel företagare som fött
barn under 2009 ut i genomsnitt 114 föräldrapenningdagar, medan motsvarande uttag för
anställda var 183 dagar.
Flera av de intervjuade lyfter frågan om ett
alternativt ersättarsystem med vikarier istället
för dagens ekonomiska ersättningssystem,
framförallt när verksamheten är ett lant- eller
jordbruk där det inte bara är kundrelationer
som man måste ta ledigt från, utan också djur
och växtlighet. Kan det här vara något att jobba
vidare med?
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Förslag till fortsatt arbete inom LRF
för mer jämlikt uttag av föräldraförsäkringen

Har du funderat på…
A Vad behöver vi planera för praktiskt
för att vara föräldralediga så mycket
som var och en av oss vill?

Utifrån det som framkommit i intervjuerna och vår analys av detta, har vi listat ett antal
förslag på fortsatt arbete inom LRF som skulle kunna ha inverkan på fördelningen av för
äldraförsäkringen bland företagare på landsbygden. Förslagen redovisas utan inbördes
ordning eller prioritering utifrån de tre kategorierna som analysen kretsade kring.
Planering
A Ta fram en föräldraledighetsmanual för
företagare som kan ges till alla under exempelvis 40 år som har eget företag. Manualen
skulle, likt ”Föräldramanualen” som producerades av TCO och Klart jag ska vara hemma!, vara en guide i vad som bör göras med
företaget inför att man ska få barn. Till
exempel kan guiden fokusera på möjligheter och maximering av nyttan av tillfället
för företaget likväl som för den blivande
föräldern.
Attityder
A Fokusera mest på männens attityder. I de
trettio fall som den här intervjustudien täckt
har det varit avgörande att mannen själv velat
och valt att vara delaktig. Skapa ett medialt
samtal, ”tipslistor” för media eller varför inte
en antologi som handlar om att vara pappa
och bonde.
A Ta fram riktat material till medier som peppar kvinnor att komma tillbaka till arbets
livet. Bland kvinnorna i studien har det varit
tydligt att de vill fortsätta jobba och inte vara
borta för länge från företaget. Materialet till
medierna kan vara tipslistor som ”Tillbaka
på jobbet på ett halvår!” eller ”Så gör du
för att komma tillbaka till jobbet”. Det kan
skickas till medier riktade till kvinnor,
magasin och så vidare, men också press,
inte minst lokalpress.
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A Välj ut ett antal kommuner och försök få
igång en dela-på-föräldraledigheten-trend.
Eftersom det inte finns så många gemensamma nämnare mellan kommunerna med
jämnast uttag är det troligtvis så att delad
föräldraledighet ”smittar” och är trend-,
attityd-, och traditionsbaserat.
A Skapa små tipsfoldrar från LRF, riktade till
båda föräldrarna, som är inspirerande och
enkla. De kan innehålla tips som att göra
upp en plan för föräldraledigheten, visa på
olika sätt att dela upp veckor eller till och
med ta ut halva dagar, och så vidare. De
kanske kan delas ut i samarbete med MVC
och BVC i aktuella kommuner?
A Anordna egna pappagrupper för företagare
med en medveten jämlikhetslinje. Även här
bör det gå att samarbeta med MVC eller BVC
och få sprida information genom dem.
A Som så många av de intervjuade föreslår:
Delta aktivt i debatten! Använd Jämställdhetsakademin som ett verktyg och lyft frågan, ge pressen exempel på normbrytare
att intervjua, exempelvis från denna rapport.
Ta fram en flerårsplan där medier nationellt
uppmärksammar föräldraledigheten och ger
verktyg för mer jämlikt uttag kvartalsvis.
Skapa upprop och liknande på Facebook, ur
olika perspektiv: ”Jag vill kunna vara bonde
och pappa!”, och så vidare.

A Det vanligaste är att kvinnor tar
ut 75 procent av föräldraledigheten.
Ska vi ha den fördelningen eller dela
mer lika?
Försäkringskassan
A Erbjud fortbildning för handläggare på
Försäkringskassan rörande lant- och jordbrukares villkor. Tankar som framkommit i den
här studien kan användas som diskussionsunderlag.
A Gör en utredning åt Försäkringskassan som
ger förslag på hur den sjukpenninggrundande inkomsten kan baseras på omsättning och
inte uttagen lön eller vinst.
A Undersök ersättarsystemet som Finland har
och sök efter liknande system även i andra
länder. Om dessa exempel kan anses verka
positivt för svenska lantbrukare och jord
brukare kan dessa lyftas i såväl inspirationsmaterial som i det offentliga samtalet samt
i relationer med Försäkringskassan och
Socialdepartementet.
Övrigt LRF skulle kunna göra?
A Matcha in ersättare/vikarier som är ”rätt
person”, som de intervjuade i studien efterfrågar. Skulle LRF kunna ha en vikariepool
med personer runt om i landet?

A Ska vi vara hemma samtidigt

någon period så vi skapar familje-
rutiner tillsammans?

A Hur ska jag som är bonde göra

för att vara föräldraledig?

A Skulle en ersättare kunna jobba

för företaget under föräldraledigheten?

A Kan min föräldraledighet bli en

möjlighet för någon som jag har
anställd att testa på att ta mer ansvar
och utvecklas under perioden?

A Om jag går på föräldraledighet

– kan jag prata med mina kunder om
det på ett sätt som stärker vår relation
och möjliggör mer försäljning när jag
kommer tillbaka?

A Män som driver företag gör statis
tiskt mindre än hälften av hemarbetet,
medan kvinnor som är företagare alltid
gör mer än så – hur ska vi göra?
A Om vi säger att vi inte har råd

med att den som tjänar mest är
föräldraledig – hur mycket pengar
handlar det om och kan vi spara in
dem på något sätt? Skippa en resa,
pryl eller maskin, just i år?

A Kommer jag på ålderns höst ångra
att jag inte jobbade mer när mina barn
var små på tiotalet, eller kommer jag
ångra att jag inte var mer med mina
barn när de var små på tiotalet?
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