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Bakgrund och syfte 

• Vad? Attitydundersökning som kartlägger arbetsgivares inställning till att 

värdera, underlätta, stödja och bevilja föräldraledighet för sina anställda. Denna 

undersökning ses som en nollmätning varpå undersökningen sedan kan 

upprepas.  

• Syftet med undersökningen är att komplettera Försäkringskassans egen 

kunskap om uttaget av föräldraförsäkringen förr och nu med kunskap om hur 

arbetsgivare ser på uttag av föräldraförsäkringen i allmänhet och jämställt uttag 

av föräldraförsäkringen i synnerhet. Kunskapen från undersökningen kan sedan 

komplettera Försäkringskassans kunskap kring jämställt uttag av 

föräldraförsäkringen i samband med informationsinsatser kopplade till att 

Föräldraförsäkringen firar 40 år. 



Sida 4 

Metod 

• Datainsamlingen utfördes i form av en digital enkät som 

distribuerades via e-post till totalt 3000 företagsadresser, 

enligt urvalet till höger. 50 av adresserna var felaktiga, varpå 

enkäten sammanlagt nådde 2950 företag.  

• För att kunna få ett underlag som gör det möjligt att uttala sig 

om enskilda branscher har tre olika branscher valts ut. 

Samtliga branscher finns representerade inom samtliga 

uppsatta storleksgrupper (se bild 5).  

• Adresserna tillhandahölls av PAR företagsregister.  

• Sammanlagt har 797 svar inkommit vilket innebär en 

svarsfrekvens på 27%. Av dessa uppgav 19 personer att de 

inte hade något HR-/personalansvar varpå de screenades ut. 

Resultatet bygger alltså på svar från 778 respondenter. 

• Svarsfrekvensen anses god då inget egentligt incitament för 

respondenterna att svara på undersökningen har funnits (vid 

liknande undersökningar genomförda av United Minds med 

samma metod har svarsfrekvensen legat på c:a 15-20%).   

• Datainsamlingsperioden ägde rum 4/6-19/6-2014 och under 

den tiden skickades två påminnelser ut.  

Bygg (1000 adresser): 

• Byggentreprenör 

• Bygg- och anläggningsentreprenörer  

Svarsfrekvens: 20% 

  

Vård och omsorg (1000 adresser): 

• Vård och omsorg 

• Hälso- och sjukvård  

Svarsfrekvens: 28%  

  

Tjänstesektorn (1000 adresser):  

• PAR företagsregisters egna variabel som 

enbart innehåller tjänsteföretag (t.ex. IT, 

kommunikation, ekonomi, juridik, 

konsultverksamhet) 

Svarsfrekvens: 17% (inkl. annars bransch = 

30%) 
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Om de svarande 

Vilken bransch tillhör ditt företag/din organisation? Hur många anställda har din arbetsplats? 

Hur många år har du (på något sätt) arbetat med 

HR-/personalfrågor? 
Vilken typ av företag/organisation är ni? 

För att få en spridning på olika storlekar på 

företag/organisationer när det gäller antal anställda har 

kvoter om 200 per storleksgrupp och bransch satts 

upp. I den mån det inte har funnits 200 företag inom en 

grupp har den efter i storleksordningen fyllts på.  ! 
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Om de svarande 

Finns det kollektivavtal på ditt 

företag/din organisation idag? 

Vad av följande stämmer för de anställda 

på ditt företag/din organisation? 

Vad av följande stämmer för de anställda på ditt företag/din organisation? 
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RESULTATREDOVISNING 
- Inställningen till föräldraledighet 
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Nästan 9 av 10 företag är väl insatta i de regler som 
gäller i samband med beviljande av föräldraledighet 

Fråga: Utgå från ditt företag eller din organisation. Hur väl instämmer ni i följande påståenden? 

Bas: 778 

Sammanfattning: 

• 87% är väl insatta i det som 

gäller i samband med 

beviljande av föräldraledighet 

• 71% anser att arbetsgivare bör 

verka för ett jämställt uttag av 

föräldraledighet 

• 67% av företagen ser 

föräldraledighet som en 

prioriterad HR-fråga 

• 44% ser föräldraledighet som 

en merit vid anställning  

• 1 av 5 (19%) av 

företagen ser inte 

föräldraledighet som en 

merit vid anställning 
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7 av 10 företag ser föräldraledighet som en prioriterad 
HR-fråga 

Fråga: Utgå från ditt företag eller din organisation. Hur väl instämmer ni i följande påståenden? Vi ser 

föräldraledighet som en prioriterad HR-fråga. Bas: 778 

Sammanfattning: 

• 67% svarar att de instämmer i 

hög utsträckning eller helt i 

påståendet att de ser 

föräldraledighet som en 

prioriterad HR-fråga 

• 70% av företagen inom vård 

och omsorg instämmer i 

påståendet. Motsvarande siffra 

inom byggbranschen är 62%  

• 76% av företagen med ungefär 

lika många män som kvinnor 

instämmer i påståendet (67% 

flest kvinnor, 63% flest män) 

• 79% av kommunal, landstings- 

eller statlig verksamhet alt. 

offentligt ägda företag 

instämmer i påståendet 

(motsvarande siffra bland 

privata företag = 65%)   
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Företag med fler anställda ser i högre utsträckning 
föräldraledighet som en prioriterad HR-fråga 

Fråga: Utgå från ditt företag eller din organisation. Hur väl instämmer ni i följande påståenden? Vi ser 

föräldraledighet som en prioriterad HR-fråga. Bas: 778 

Sammanfattning: 

 

• Företag med fler anställda ser i 

högre utsträckning 

föräldraledighet som en 

prioriterad HR-fråga. 

• 74% av företagen med 251 

anställda eller fler svarar att de 

instämmer i hög utsträckning 

eller helt i påståendet att de ser 

föräldraledighet som en 

prioriterad HR-fråga 

• Motsvarande siffra bland 

företag med 2-10 anställda är 

57%.  
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Drygt 2 av 5 företag ser föräldraledighet som en merit 
vid anställning 

Fråga: Utgå från ditt företag eller din organisation. Hur väl instämmer ni i följande påståenden? Vi ser 

föräldraledighet som en merit vid anställning. Bas: 778 

Sammanfattning: 

 

• Det råder inga större skillnader 

mellan branscherna när det 

gäller att se föräldraledighet 

som en merit vid anställning. 

• Större företag ser i högre 

utsträckning föräldraledighet 

som en merit vid anställning. 

(t.ex. företag med 2-10 

anställda = 28% och företag 

med 251 anställda eller fler = 

57%) 

•  55% av kommunal, landstings- 

eller statlig verksamhet alt. 

offentligt ägda företag 

instämmer i påståendet 

(motsvarande siffra bland 

privata företag = 41%)   
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Samtliga branscher väl insatta i det regler som gäller i 
samband med beviljande av föräldraledighet 

Fråga: Utgå från ditt företag eller din organisation. Hur väl instämmer ni i följande påståenden? Vi är 

väl insatta i de regler som gäller i samband med beviljande av föräldraledighet. Bas: 778 

Sammanfattning: 

• Bäst insatta i de regler som 

gäller i samband med 

beviljande av föräldraledighet 

anser sig vård och omsorg samt 

tjänstesektor vara medan 

byggbranschen hamnar strax 

efter.  

• Inte helt oväntat är större 

företag bättre insatta i de regler 

som gäller, t.ex. anser sig 98% 

av företagen med 101-250 

anställda sig vara väl insatta 

medan motsvarande siffra för 

företag med 2-10 anställda är 

64%.  

•  92% av kommunal, landstings- 

eller statlig verksamhet alt. 

offentligt ägda företag 

instämmer i påståendet 

(motsvarande siffra bland 

privata företag = 86%)   
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Byggbranschen tycker i lägst utsträckning att arbetsgivare 
bör verka för ett jämställt uttag av föräldraledighet 

Fråga: Utgå från ditt företag eller din organisation. Hur väl instämmer ni i följande påståenden? 

Arbetsgivare bör verka för ett jämställt uttag av föräldraledighet:. Bas: 778 

Sammanfattning: 

• 7 av 10 företag anser att 

arbetsgivare bör verka för ett 

jämställt uttag av 

föräldraledighet 

• 74% av företagen inom vård 

och omsorg och 72% av 

företagen inom tjänstesektor 

håller med om påståendet. 

Motsvarande siffra bland 

byggbranschen är 61%. 

• Större företag anser i högre 

utsträckning att arbetsgivare bör 

verka för ett jämställt uttag 

(251+ anställda = 83%, 2-10 

anställda 53%) 

•  80% av kommunal, landstings- 

eller statlig verksamhet alt. 

offentligt ägda företag 

instämmer i påståendet 

(motsvarande siffra bland 

privata företag = 66%)   
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3 av 4 företag uppger att de har en jämställdhetspolicy 

Fråga: Har ditt företag eller din organisation en jämställdhetspolicy? Bas: 778 

Större företag har i 

högre utsträckning en 

jämställdhetspolicy 

3 av 4 företag 

uppger att de har en 

jämställdhetspolicy 

84% Av företagen/organisationerna inom 

vård/omsorg har en jämställdhetspolicy 

80% Av företagen/organisationerna inom 

tjänstesektorn har en jämställdhetspolicy 

62% Av företagen/organisationerna inom 

byggbranschen har en jämställdhetspolicy 

43% 

72% 

90% 86% 94% 

2-10
anställda

11-50
anställda

51-100
anställda

101-250
anställda

251
anställda

Sammanfattning: 

• 93% av kommunal, landstings- eller statlig verksamhet alt. 

offentligt ägda företag har en jämställdhetspolicy 

(motsvarande siffra bland privata företag är 74%) 

• 81% av företagen/organisationerna med kollektivavtal har 

en jämställdhetspolicy (motsvarande siffra bland 

företagen/organisationerna utan kollektivavtal är 63%) 

• 86% av företagen/organisationerna med ungefär lika många 

män som kvinnor som anställda har en jämställdhetspolicy 

(motsvarande siffra bland företag med en majoritet av män 

= 68% och en majoritet av kvinnor 84%) 
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1 av 4 företag uppger att de i sin jämställdhetspolicy har en skrivelse om 
hur man kan öka jämställdheten vid uttag av föräldraledighet 

Fråga: Har ditt företag eller din organisation i er jämställdhetspolicy en skrivelse om hur man kan öka 

jämställdheten vid uttag av föräldraledighet? Bas: 602 

1 av 4 företag uppger att de i sin 

jämställdhetspolicy har en skrivelse om 

hur man kan öka jämställdheten vid uttag 

av föräldraledighet 

16% 
19% 19% 

35% 
30% 

2-10
anställda

11-50
anställda

51-100
anställda

101-250
anställda

251
anställda

Sammanfattning: 

• 31% av kommunal, landstings- eller statlig verksamhet alt. offentligt 

ägda företag har en skrivelse i sin jämställdhetspolicy (motsvarande 

siffra bland privata företag är 22%) 

• 25% av företagen/organisationerna med kollektivavtal har en 

skrivelse i sin jämställdhetspolicy (motsvarande siffra bland 

företagen/organisationerna utan kollektivavtal är 17%) 

• 27% av företagen/organisationerna med ungefär lika många män 

som kvinnor som anställda har en skrivelse i sin jämställdhetspolicy 

(motsvarande siffra bland företag med en majoritet av män = 24% 

och en majoritet av kvinnor 22%) 

• Det finns Inga större skillnad mellan branscherna 

Större företag har i högre 

utsträckning en skrivelse 

i sin jämställdhetspolicy 

Planerar ni att införa en 

skrivelse… 



Sida 16 

3 av 4 företag säkerställer alltid att föräldralediga är 
med i lönerevisionen 

Fråga: Genomför ni idag några aktiviteter som underlättar för föräldraledighet? Bas: 778 

Sammanfattning: 

 

• 77% säkerställer alltid att 

föräldralediga är med i 

lönerevisionen 

• 43% diskuterar alltid med den 

blivande föräldern kring hur 

man tänker ta ut sin 

föräldraledighet 

• Inga skillnader huruvida man 

beviljar kvinnors och mäns 

ansökningar om föräldraledighet 
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3 av 10 företag erbjuder alltid ekonomiska incitament 
för att underlätta föräldraledighet 

Fråga: Genomför ni idag några aktiviteter som underlättar för föräldraledighet? Bas: 778 

Sammanfattning: 

 

• 28% av företagen erbjuder alltid 

ekonomiska incitament vi 

föräldraledighet. 30% gör det 

aldrig.  

• 33% uppmuntrar alltid alla 

föräldrar att vara lediga med 

sitt/sina barn.  

• 22% pratar aldrig om 

föräldraledighet redan i 

rekryteringsprocessen  
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Skillnader mellan branscher vad gäller aktiviteter för att 
underlätta för föräldraledighet 

37% 
Av företagen/organisationerna inom 

tjänstesektorn erbjuder alltid ekonomiska 

incitament (jmf bygg och vård & omsorg 19%) 

Fråga: Genomför ni idag några aktiviteter som underlättar för föräldraledighet? Bas: 778 

53% 

Av företagen/organisationerna med 250+ 

anställda erbjuder alltid ekonomiska 

incitament (jmf 2-10 2% och 11-50 12%) 

 Av företagen/organisationerna 

 inom tjänstesektorn diskuterar 

alltid med den blivande föräldern kring hur 

man tänker ta ut sin föräldraledighet (jmf bygg 

30% och vård & omsorg 48%) Inga skillnader 

mellan olika storlek på företag 

50% 

9% 
Av företagen/organisationerna inom 

byggbranschen uppmuntrar aldrig föräldrar 

att vara lediga med sitt/sina barn (jmf vård & 

omsorg och tjänstesektorn 5%) 

80% 

Av företagen/organisationerna inom vård 

och omsorg säkerställer alltid att 

föräldralediga är med i lönerevisionen (jmf 

bygg 68% och tjänstesektorn 75%) 

90% 
Av företagen/organisationerna med 250+ 

anställda säkerställer alltid att föräldralediga 

är med i lönerevisionen (jmf 2-10 43% och 11-

50 76%) 

 Av företagen/organisationerna 

 inom tjänstesektorn pratar om 

föräldraledighet redan i rekryteringsprocessen 

(jmf bygg 6% och vård & omsorg 5%) 

10% 

 Av företagen/organisationerna 

 inom tjänstesektorn möjliggör 

flexibla arbetstider i samband med 

föräldraledighet (jmf bygg 21% och vård & 

omsorg 31%) 

49% 
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Hälften av företagen genomför inte några generella 
informationsinsatser kring föräldraledighet 

Fråga: Genomför ni idag några aktiviteter som underlättar för föräldraledighet? Bas: 778 

Sammanfattning: 

• 1 av 10 företag inom tjänstesektorn genomför årligen 

informationsinsatser kring föräldraledighet 

• Större företag informerar i högre utsträckning än 

mindre företag 

• Inga större skillnader när det gäller ägandeform 

• Bäst på att informera årligen är företag med ungefär 

lika många män som kvinnor där 11% genomför 

informationsinsatser årligen.  

 

Genomför generella informationsinsatser 

kring föräldraledighet till personalen:  

Genomför informationsinsatser till föräldrar om 

möjligheten och rättigheten att vara föräldraledig:  

Sammanfattning: 

• Drygt hälften av företagen inom byggbranschen 

(53%) genomför aldrig informationsinsatser till 

föräldrar om möjligheten och rättigheten att vara 

föräldraledig (motsvarande siffra inom vård och 

omsorg är 44%) 

• 47% av företagen med 250+ anställda genomför 

informationsinsatser årligen eller mer sällan.  
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Nästan hälften anser att det främst är positivt att 
anställda är föräldralediga 

Fråga: Hur ser ni på att anställda är föräldralediga? Bas: 778 

• Medarbetarna utvecklas och kommer tillbaka med 

positiva erfarenheter/nya perspektiv, mer 

ansvarsfulla och högre mognadsgrad 

• Mer nöjda medarbetare 

• Ökad personalomsättning leder till nya 

infallsvinklar/breddar kompetensen  

• Viktig del i talangutvecklingen 

• Svårt att få till bemanningen (t.ex. att hitta 

ersättare) 

• Ökad arbetsbelastning för de som inte är 

föräldralediga  

• Att föräldraledigheten nyttjas för att få mer 

”semester”  

 

Vad ser ni som positivt med att föräldrar är 

föräldralediga? Bas: 211 

Vad ser ni som problematiskt med att föräldrar är 

föräldralediga? Bas: 59 

Sammanfattning:  

• 17% av företagen/organisationerna inom byggbranschen ser det främst som problematiskt att anställda är 

föräldralediga (jmf 11% inom vård och omsorg samt 10% inom tjänstesektorn) 

• Större företag tycker i högre utsträckning att det främst är positivt att anställda är föräldralediga (jmf 251+ anställda 

= 63%, 2-10 anställda = 34%) (1 av 5 företag med 2-10 anställda ser det främst som problematiskt, jmf 251+ 

anställda = 3%) 

• 60% av kommunal, landstings- eller statlig verksamhet alt. offentligt ägda företag ser det främst som positivt 

(motsvarande siffra bland privatägda företag 45%) 

• 58% av företagen med lika många kvinnor som män ser det främst som positivt (jmf främst män 46%, främst 

kvinnor 44%)  

47% 11% 41% 

Ser det främst som 

positivt att 

anställda är 

föräldralediga 

Ser det varken som 

positivt eller problematiskt 

att anställda är 

föräldralediga 

Ser det främst som 

problematiskt att 

anställda är 

föräldralediga 
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Att föräldrar är föräldralediga leder till mer motiverade 
medarbetare och en breddning av kompetensen 

Medarbetarna utvecklas och kommer tillbaka 

med positiva erfarenheter/nya perspektiv, mer 

ansvarsfulla och högre mognadsgrad 

• ”Alla barn ska ha rätt att ha full tillgång till sin 

mamma/pappa under det första året. Kan ge 

perspektiv på arbetet när medarbetarna varit 

borta ett tag. Nya infallsvinklar. Medarbetarna 

blir inte lika stressad över att inte räcka till när 

det finns möjlighet att vara hemma.” 

• ”Att vara ledig och tillsammans med sina barn 

är en framtida merit, ger mer avslappade 

föräldrar.” 

• ”De ser att de inte är oersättliga och att det är 

OK att man prioriterar familj före jobb. De är 

också mer harmoniska på jobbet då de vet att 

det finns en välvilja till att det ska fungera både 

på jobbet och hemma. Erfarenheterna som 

också fås av föräldraledigheten visar sig sedan 

i ansvar och handlande på arbetet också.” 

 

 

Fråga: Vad ser ni som positivt med att föräldrar är föräldralediga? Bas: 221 

Ökad personalomsättning leder till nya 

infallsvinklar/breddar kompetensen  

• ”Att öka omsättningen av personal, vår arbetsmarknad är 

ganska statisk men genom föräldraledig personal kan ny 

personal tas in som vikarier med nya perspektiv och 

infallsvinklar.” 

• ”Det ger möjlighet att rekrytera vikarie på en relativt lång tid. 

Det ger också kollegor möjlighet att pröva på nya 

arbetsuppgifter. När personen sedan är åter har vi 

förhoppningsvis bredare kompetens hos personalen.” 
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Det svåraste med att medarbetare är föräldralediga är 
bemanningspusslet  

Svårt att få till bemanningen (t.ex. att hitta ersättare) 

• ”Vi är självklart positiva till att personalen är föräldralediga men det 

blir alltid ett pussel att få till bemanningen under tiden de är borta.” 

• ”Organisationen tappar kompetens och kontinuitet oavsett om vem 

som tar ut ledigheten. Kostnader för att rekrytera vikarie/upplärning.” 

• ”Att man har rätt att plocka ut ett par timmar/dag ställer till det 

oerhört!!! Det blir problem både för företaget och personen det 

handlar om eftersom denne halkar utanför gruppen automatiskt och 

skapar irritation bland dennes kollegor.” 

Fråga: Vad ser ni som problematiskt med att föräldrar är föräldralediga? Bas: 59 

Att föräldraledigheten nyttjas för att få mer 

”semester”  

 

• ”Många utnyttjar det i samband med semester. 

Fler män har tagit ut 8 mån i sträck. Vilket kostar 

företaget enorma summor i intäkter. Alldeles för 

generösa föräldraledigheter. Som sällan ger 

barnet mer utan används för egen ledighet.” 

• ”Alla ska vara föräldralediga juni, ha semester juli 

och föräldralediga augusti när vi har extremt 

mycket att göra och måste söka annan personal 

som kan jobba under vår intensiva period. Ingen 

vill tyvärr vara föräldraledig under vintern när vi 

har mindre att göra.” 

• ”Att männen (och en del kvinnor) utnyttjar de 

generösa svenska reglerna för föräldraledighet 

som ett sätt att få ut extra ’semester’. Vi har redan 

lång semester.” 

• ”Begär föräldraledigt + semester på sommaren för 

att få ledigt hela sommaren, medans kamraterna 

får dra lasset, får en stressigare och sämre 

arbetsmiljö när det inte går att rekrytera vikarier 

vilket det oftast inte får.” 



Sida 23 

Vanligast att chefer är föräldralediga inom 
tjänstesektorn 

Fråga: Brukar personer i chefsposition hos er vara föräldralediga? Bas: 778 

TOTALEN 
BYGG-

BRANSCHEN 

TJÄNSTE-

SEKTOR 

VÅRD OCH 

OMSORG 
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Vanligast att chefer är föräldralediga på större 
företag/organisationer 

Fråga: Brukar personer i chefsposition hos er vara föräldralediga? Bas: 778 

Sammanfattning: 

• 1 av 4 privatägda företag (25%) 

uppger att personer i 

chefspositioner inte brukar vara 

föräldralediga (motsvarande 

siffra inom kommunal, 

landstings- eller statlig 

verksamhet alt. offentligt ägda 

företag är 13%)  

• Det råder inga större skillnader 

när det gäller företag med 

kollektivavtal kontra företag 

utan kollektivavtal  

• Det är vanligast att chefer är 

föräldralediga på arbetsplatser 

där det arbetar ungefär lika 

många män som kvinnor 

(enbart 1 av 10 svarar att 

personer i chefsposition inte 

brukar vara föräldralediga)  
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Vet ej  7%                   11%        6%            4% 

Högst tillåtande kultur för män och kvinnor att ta ut lika 
mycket föräldraledighet inom vård och omsorg 

Fråga: Hur tillåtande anser du kulturen på din arbetsplats vara för män och kvinnor att ta ut lika 

mycket föräldraledighet? Bas: 778 

Sammanfattning: 

 

• Desto större företag, desto mer 

tillåtande anser man att kulturen 

på sin arbetsplats är. Tex. 

Företag/organisationer med 11-

50 anställda = 69% som svarar 

mycket tillåtande, 101-250 

anställda=81% som svarar 

mycket tillåtande.  

• Bland kommunala, landstings- 

eller statlig verksamhet alt. 

offentligt ägda företag svarar 

80% mycket tillåtande, 

motsvarande siffra bland 

privatägda företag är 68%.  

 

70% 

TOTALEN 
BYGG-

BRANSCHEN 

TJÄNSTE-

SEKTOR 

VÅRD OCH 

OMSORG 

2% 

Andel som anser att kulturen på deras arbetsplats är mycket tillåtande för 

män och kvinnor att ta ut lika mycket föräldraledighet.  

Andel som anser att kulturen på deras arbetsplats inte är särskilt eller inte 

alls tillåtande för män och kvinnor att ta ut lika mycket föräldraledighet.  

Andel som anser att kulturen på deras arbetsplats är ganska tillåtande för 

män och kvinnor att ta ut lika mycket föräldraledighet.  

21% 

50% 

6% 

34% 

80% 

1% 

13% 

79% 

1% 

16% 
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Arbetsgivare anser att huvudansvaret i första hand 
ligger på föräldrar när det  

…föräldrarnas ansvar att säkerställa 

jämställt uttag av föräldraledighet      

(80% placerar föräldrar på plats 1)  

Fråga: Var anser du att huvudansvaret kring jämställt uttag av föräldraledighet bör ligga? Bas: 778 

1.  

2.  

3.  

…politikernas ansvar att säkerställa 

jämställt uttag av föräldraledighet      

(53% placerar politikerna på plats 2)  

DET ÄR FRÄMST… 

…arbetsgivarnas ansvar att säkerställa 

jämställt uttag av föräldraledighet      

(62% placerar arbetsgivarna på plats 3)  

Det råder inga större skillnader 

mellan vare sig bransch eller storlek 

på företag när det handlar om var 

huvudansvaret kring jämställt uttag 

av föräldraledighet bör ligga.  
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7% 

15% 
19% 20% 

43% 

2-10 anställda 11-50 anställda 51-100 anställda 101-250 anställda 251 anställda eller
fler

1 av 5 företag skulle vilja göra mer för att främja 
jämställt uttag föräldraledighet 

Fråga: Skulle du vilja att ditt företag/din organisation gjorde mer än vad ni gör idag för att främja 

jämställt uttag av föräldraledighet? Bas: 778 

23% 

20% 

16% 

Av företagen inom vård och omsorg skulle vilja göra 

mycket eller något mer än vad de gör idag  

Av företagen inom tjänstesektorn skulle vilja göra 

mycket eller något mer än vad de gör idag  

Av företagen inom byggbranschen skulle vilja göra 

mycket eller något mer än vad de gör idag  

Desto större företag, desto mer vill man göra för 

att främja jämställt uttag av föräldraledighet* 

*Sammanslagning 

av mycket mer och 

något mer. 
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BILAGA 1 | 
INBJUDNINGSMAIL  
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Följande mail skickas ut till arbetsgivarna: 

Avsändare: Niklas Löfgren, Försäkringskassan 

Ämnesrad: Undersökning om arbetsgivares inställning till föräldraledighet 

Hej!  

 

Försäkringskassan har genom sitt arbete god kunskap om föräldrars syn på föräldraledighet. Vi vill nu veta vad ni som 

arbetsgivare tycker. Har ni idag en jämställdhetspolicy? Genomför ni några aktiviteter för att underlätta för 

föräldraledighet? Kring dessa och en rad andra frågeställningar handlar den här undersökningen om. Era svar är av 

stor vikt för oss! Du får det här mailet som representant för ett företag/en organisation som slumpmässigt har valts ut 

bland små, medelstora och stora företag/organsationer i Sverige.  

 

Vi är tacksamma om HR/VD/annan person med personalansvar i er organisation svarar på undersökningen. Om du 

som mottagit det här mejlet har en annan roll i organisationen uppskattar vi om du skickar vidare till en person med 

personalansvar hos er.  

Enkäten tar c:a 5 minuter att besvara och alla svar är givetvis anonyma. Du kommer till enkäten genom att klicka på 

länken: http://survey.unitedminds.se/?111300075start917316  

 

Vänliga hälsningar,  

Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesman  

Försäkringskassan  

www.forsakringskassan.se  

 

Analys- och strategiföretaget United Minds genomför denna undersökning på uppdrag av Försäkringskassan. Vissa 

respondenter och e-postprogram har uppfattat detta mail som ett skräppostmeddelande, vilket är olyckligt. Om du har 

frågor om undersökningen eller om du har några problem med mailet får du gärna kontakta Amanda Wennberg på 

amanda.wennberg@unitedminds.se  

 

http://survey.unitedminds.se/?111300075start917316
http://www.forsakringskassan.se/
mailto:amanda.wennberg@unitedminds.se

