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Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över departementspromemorian 

Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen 
 

Sveriges Kvinnolobby har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian 

Nya åtgärder och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen. Vårt remissvar koncentreras 

till ändrade åldersgränser och flexibilitet avseende krav på intjänandevillkor.  

 

Departementspromemorians förslag är en del av de åtgärder som genomförs som syftar 

till att stärka incitamenten för nyanlända utrikes födda kvinnor att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Sveriges Kvinnolobby delar uppfattningen att utlandsfödda 

kvinnors svaga anknytning till arbetsmarknaden ska uppmärksammas. Vi delar också 

uppfattningen att det finns ett behov av att göra en översyn av föräldraförsäkringens 

funktion. Här vill vi dock anföra att översynen är påkallad inte bara av de 

utlandsfödda kvinnornas situation utan för föräldraförsäkringens effekter för samtliga 

föräldrar.  

 

Promemorian innehåller förslag till generell 4-årsgräns för ersättning förutom 96 

dagar. Sveriges Kvinnolobby delar uppfattningen om behov av begränsning men 

föreslår som högst 3-årsgräns. Syftet med begränsningen är enligt promemorian att 

använda föräldrapenningen när barnet är litet, något som den stora majoriteten av 

föräldrar redan gör. Den föreslagna 4-årsgränsen är därför sökt för sitt ändamål och 

innebär att föräldraförsäkringen blir ett förlängt vårdnadsbidrag som förhindrar för den 

grupp som förslaget avser att hjälpa att komma i arbete. Den tidigare genomförda 

tredubbla ökningen av föräldraförsäkringens lägstanivåersättning är i praktiken ett 

vårdnadsbidrag som även för svenskfödda föräldrar lösgör kopplingen till egen 

försörjning och är ett brott med den jämställdhetspolitiska målsättningen. I praktiken 

handlar det om kvinnor med svag anknytning till arbetsmarknaden som blir ännu 

svagare. Sveriges Kvinnolobby kritiserar lägstanivåersättningen. Promemorian lägger 

även riktade förslag rörande slopade intjänanderegler. Sveriges Kvinnolobby delar 

inte förslaget om slopade krav på intjänandedagar för de föreslagna 96 dagarna. 

Utifrån de siffror som promemorian redovisar för arbetskraftsdeltagande bland 

utlandsfödda kvinnor även utan barn kan det inte göras troligt att förslaget skulle ha 

någon gynnsam effekt. Det höga uttaget av föräldrapenning görs av kvinnor som får 

barn sedan de kommit till Sverige med ersättning på grund- och lägstanivå.  

Föräldraförsäkringen är en i raden av olika bidragsformer som sammantaget leder till 

lång etableringstid främst för kvinnor. Föräldraförsäkringens konstruktion bör 

förstärkas istället för urholkas ytterligare.  

 

Sveriges Kvinnolobby förordar förslaget om barndagar i SOU 2005:73 Reformerad 

föräldraförsäkring, istället för de föreslagna 96 dagarna eftersom detta sätter fokus på 



 
faktisk ledighet från arbetet i samband med föräldraledighet. Promemorian skriver att 

de 96 dagarna med förlängd tidsgräns underlättar för föräldrar att kombinera arbete 

med vård av barn. Detta framstår som tveksamt eftersom ersättning ges till föräldrar 

som inget arbete har.  

 

Sveriges Kvinnolobby delar promemorians utgångspunkt i Särlevandeutredningens 

betänkande med hälften av dagarna efter åldersgräns till vardera föräldern. Sveriges 

Kvinnolobby har tagit ställning för en i sin helhet individualiserad föräldraförsäkring.  

Hur föräldraförsäkringen utformas är avgörande för att nå de mål som riksdagen slagit 

fast för jämställdhetspolitiken. Ekonomisk självständighet genom betalt arbete och 

omhändertagande av barn och familj, samtidigt, för både kvinnor och män, är centralt i 

jämställdhetspolitiken. Föräldraförsäkringens utformning har sedan introduktionen på 

1970-talet haft detta uttalade syfte. Under åren har försäkringens konstruktion och 

inbyggda incitament varierat något vad gäller villkor för att erhålla ersättning.  

 

Departementspromemorians förslag rörande nya åldersgränser och ökad flexibilitet är 

en sådan ny konstruktion som i nuvarande form riskerar att försvaga 

föräldraförsäkringens målsättning. 
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