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Citat.

Det är svårt att vara föräldraledig 
på deltid för att arbetsuppgif-

terna inte reduceras utan man förväntas 
göra heltidsarbete.

Sedan jag tog ut ledigheten har 
min chef försökt bli av med mig.

Jag anser att föräldraledighet 
berikar arbetslivet.

Jag har upplevt det som så att 
när man är hemma med barn så 

avstannar ens löneutveckling.

Jag tyckte det var väldigt svårt 
när jag förväntades både arbeta 

och vara föräldraledig samtidigt. Fokus 
som skulle vara på mitt barn fick helt 
enkelt hamna på det arbete som jag var 
ledig ifrån.

Man förväntas att skaffa ett barn 
till, så det är inte direkt som att 

man blir befordrad eller får mer ansvar.

Jag är positivt överraskad. Jag 
trodde att man skulle bli mer 

borträknad när man var föräldraledig 
men så var det inte alls.

Min arbetsgivare är väldigt posi-
tiv till föräldraledighet, speciellt 

hos killar. Statistiskt sett så påverkas 
varken lön eller karriär av att man är 
hemma, där jag arbetar.

Medlemmar om 
föräldraledighet:

Jag känner mig lite bortglömd. 
Jag har inte fått några inbjud-

ningar till exempelvis julfester eller kick-
offs. Jag fick vara med på lönesamtal 
men fick inget utvecklingssamtal. 

Man märker att samhället inte 
är så jämställt som man tror när 

man får barn.

Jag är en bättre ledare idag än 
innan.

”Klart man ska skaffa 
barn i karriären!”

”Det var stressigt 
innan jag fick  
barn, men nu  

är jag mer  
stresstålig 

och sköter mitt 
jobb bättre.”

Citat från undersökningen 
”Karriär och föräldraledighet. 
Är det möjligt?” En undersökning 
bland föräldralediga civilekonomer. 
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Förord.

Föräldraledighet 
och karriär är en 
angelägen fråga för 
Civilekonomerna
Föräldraledighet är en naturlig del av 
arbetslivet och missgynnande på grund 
av föräldraledighet är förbjuden enligt 
svensk lag. Trots detta får Civilekono-
merna med jämna mellanrum samtal 
från medlemmar som på olika sätt har 
blivit missgynnade på arbetsplatsen i 
samband med föräldraledighet. 

Vår undersökning ”Karriär och 

 Civilekonomerna  
 anser att…

 … föräldraledighet  
 är en naturlig del av  
 arbetslivet för både  
 kvinnor och män

 … det ska råda 
 nolltolerans mot 
 missgynnande av 
 föräldralediga och  
 småbarnsföräldrar 
 i arbetslivet

 … alla arbetsgivare  
 aktivt ska arbeta  
 för att underlätta för  
 anställda att kom- 
 binera föräldraskap  
 och arbete

 … föräldraledighet 
 i sig är utvecklande  
 och breddar de an- 
 ställdas kompetens
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Upplever du att 
föräldraledigheten 
har påverkat din 
karriärutveckling?

föräldraledighet. Är det möjligt?” visar 
bland annat att en fjärdedel av de 
föräldra lediga medlemmarna upplever 
att ledigheten har påverkat deras karriär 
negativt och en femtedel att deras lön 
har påverkats negativt. Skillnaderna 
mellan kvinnor och män är stora (se 
diagram ovan).

I denna skrift informerar vi om vilka 
lagar och avtal som gäller vid föäldral-
edighet. Vi ger också tips och råd både 
till dig som är anställd och till dig som 
är chef eller har personalansvar om vd 
du bör tänka på inför din egen eller dina 
anställdas föräldraledighet. 

Kvinna Man

Vet ej: 2%

Ja, positivt: 6%

Ja, negativt: 33%

Nej: 59%

Vet ej: 2%

Ja, positivt: 10%

Ja, negativt: 8%

Nej: 80%



Vilka regler gäller?

Är jag garanterad 
att få behålla  
mina tidigare  
arbetsuppgifter?
Du har rätt till samma eller liknande 
arbetsuppgifter som före föräldrale-
digheten. Du får inte omplaceras till en 
tjänst som inte ligger inom ramen för 
anställningsavtalet.

Hur länge 
får jag vara ledig? 
Du har rätt att vara ledig med eller utan 
föräldrapenning till dess att barnet är 18 
månader. Efter det får du vara ledig med 
föräldrapenning upp till barnet fyller åtta 
år eller har avslutat första skolåret. Detta 
gäller oavsett hur länge du har varit 
anställd. Du kan avbryta din föräldrale-
dighet tidigare än planerat och återgå till 
arbete i samma omfattning som tidigare. 
Arbetsgivaren kan skjuta på återgången 
en månad från det datum du informerar 
om att du vill avbryta ledigheten, om 
ledigheten var tänkt att pågå längre  
än en månad.

Kan jag bli upp-
sagd under för-
äldraledigheten?
Du kan bli uppsagd på grund av 
arbetsbrist, men uppsägningstiden 
börjar löpa tidigast från det datum du 
planerat att återgå i tjänst. Av detta skäl 
kan det vara klokt att ha en skriftlig över-
enskommelse om den planerade tiden 
för föräldraledighet. 

När måste jag 
anmäla att jag vill 
vara föräldraledig?
Du ska informera din arbetsgivare om 
ledigheten senast två månader innan 
ledighetens början eller, om inte det är 
möjligt, så snart du kan. 

4.
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Vad händer  
med lönen?
När du är föräldraledig har du rätt till 
föräldrapenning från Försäkringskassan. 
Båda föräldrarna har rätt att få föräldra-
penning 240 dagar var. Alla dagar utom 
90 kan överlåtas till den andra föräldern. 
Om du har kollektivavtal har du förmod-
ligen rätt att få föräldralön. Föräldralönen 
är en utfyllnad av föräldrapenningen 
som betalas av din arbetsgivare. Hur 
föräldralönen är utformad beror på vilket 
kollektivavtal som gäller för dig och hur 
länge du har arbetat. 

Enligt föräldraledighetslagen ska du 
ingå i den årliga lönerevisionen och ha 
lönesamtal även när du är föräldraledig. 
Din lön ska bedömas utifrån dina insat-
ser före föräldraledigheten.

Vad gäller när  
jag är tillbaka  
på arbetet? 
Du har rätt till förkortning av normal 
arbetstid med upp till 25 procent tills 
ditt barn är 8 år eller har avslutat sitt 
första skolår. Du har även rätt att vara 
hemma för vård av barn med tillfällig 
föräldrapenning 120 dagar per barn och 
år upp till att ditt barn är 12 år. Enligt 
diskrimineringslagen ska din arbetsgi-
vare genomföra konkreta åtgärder för att 
du som har småbarn lättare ska kunna 
förena arbete och föräldraskap. Det 
kan till exempel handla om att anpassa 
arbetstiderna och planera in möten på 
tider som passar dig som behöver hämta 
barn på förskola, fritids etc.

Vad innebär 
missgynnande-
förbudet? 
Enligt förbudet mot missgynnande 
behandling (i föräldraledighetslagen) får 
du som arbetstagare inte missgynnas av 
skäl som har samband med din föräldra-
ledighet. Förbudet gäller bland annat vid 
nyanställning, befordran, lönesättning 
och uppsägning.

Ring vår
medlemsjour

på 08-556 912 60

Obs!
Finns ett kollektivavtal  
på din arbetsplats kan  
andra bestämmelser  

vara aktuella.
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Tips & råd.

Till dig som ska 
vara föräldraledig:

 Informera din arbetsgivare i god tid om  
 att du ska vara föräldraledig.

 Ta reda på om det finns en föräldra-  
 ledighetspolicy och/eller jämställd- 
 hetspolicy på din arbetsplats.

 Om du har kollektivavtal på din 
 arbetsplats, kolla upp vad som gäller  
 kring föräldralön.

 De flesta förmåner du får via ditt   
 arbete gäller även under föräldraledig-
 heten. Ta reda på vilka förmåner som  
 inte gäller under ledigheten. 

 Inför föräldraledigheten rekommen - 
 derar vi att du har ett planeringssamtal 
 med din arbetsgivare. Under samtalet 
 bör ni diskutera hur du vill bli kontaktad 
 under ledigheten, vilken information 
 du vill ha om vad som händer på  
 arbetsplatsen och om du vill delta i  
 några aktiviteter t ex kick-offs, utbild- 
 ningstillfällen och avdelningsmöten.  
 Ni bör också bestämma tidpunkter   
 för utvecklings- och lönesamtal. 
 Använd gärna planen på s. 9 som stöd. 

 Inför återgången i arbete rekommen- 
 derar vi att du har ett nytt samtal med  
 din arbetsgivare för att diskutera hur  
 du ska komma tillbaka i arbete och  
 vilken kompetensutveckling du 
 behöver.

 Om du går ner i arbetstid är det viktigt  
 att dina arbetsuppgifter minskar i   
 motsvarande omfattning.

 Om du blir tillfrågad att arbeta under  
 ledigheten har du rätt att säga nej. Om  
 du väljer att arbeta under ledigheten  
 ska du givetvis bli kompenserad med  
 lön. Kom ihåg att inte ta ut föräldra-  
 penning från Försäkringskassan om  
 du arbetar. 

 Information om föräldrapenning finns  
 på www.forsakringskassan.se

 Om du har frågor kring din föräldra-
 ledighet är du välkommen att ringa   
 Civilekonomernas medlemsjour: 
 08-556 912 60
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Källa: Civilekonomernas 
lönestatistik 2017

Har du haft en 
sammanhängande 
föräldraledighet 
under de senaste 
fem åren? Man

Ja, mindre än 3 
månader: 10%

Ja, 3–8 
månader: 13%

Ja, 9–15 
månader: 4%

Ja, mer än 15 
månader: 1%

Nej, inte de senaste  
5 åren: 35%

Nej, aldrig: 37%

Kvinna

Ja, mindre än  
3 månader: 4%Ja, 3–8 

månader: 3%

Ja, 9–15 
månader: 14%

Ja, mer än 15 
månader: 8%

Nej, inte de senaste  
5 åren: 42%

Nej, aldrig: 29%
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På bilden:  
Carolina Levinsson
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Tips & råd.

Till dig som är 
chef eller 
personalansvarig:

 Ta reda på vad som står om föräldra- 
 ledighet i lag, kollektivavtal samt i   
 företagets föräldraledighetspolicy   
 och/eller jämställdhetspolicy.

 Inför föräldraledigheten rekommen - 
 derar vi att du har ett planeringssamtal  
 med den anställda för att t ex disku-
 tera hur mycket kontakt hen vill 
 ha under ledigheten. Använd gärna  
 planen på nästa sida som stöd i 
 samtalet.

 Bestäm tidpunkt för lönesamtal innan  
 den anställda går på ledighet. I löne- 
 revisionen ska den anställda bedömas  
 utifrån sina insatser före föräldraledig-
 heten. 

 Bjud in föräldralediga till kickoffer,   
 avdelningsmöten, utbildningstillfällen  
 mm.

 Ta inte för givet att den anställda vill 
 arbeta under sin ledighet. Om den 
 anställda vill utföra arbete under ledig- 
 heten ska hen kompenseras med lön.

 Om den anställda väljer att arbeta på  
 deltid och vara föräldraledig på deltid,  
 se till så att arbetsuppgifterna minskar  
 i samma omfattning.

 Se till att ha en plan för hur den   
 anställda ska komma tillbaka i arbete  
 efter föräldraledigheten och ha en   
 dialog kring detta med henne/honom.  

 Kanske behövs kompetensutveckling  
 som den anställda har gått miste om  
 under föräldraledigheten?

 Tänk på att föräldraledighet i sig är   
 utvecklande och breddar de anställdas  
 kompetens. 

 En god kultur kring föräldraledighet 
 leder till en attraktiv arbetsplats. 
 Informera gärna nyanställda om att  
 föräldraledighet och vård av barn är en  
 självklarhet på er arbetsplats, både för  
 män och för kvinnor. Ha i åtanke att en  
 familj kan se ut på olika sätt. Företaget  
 kan underlätta för småbarnsföräldrar  
 som arbetar genom att till exempel   
 anpassa mötestider, införa flexibel
 arbetstid och ge möjlighet till distans- 
 arbete.

Har du förväntats utföra 
arbetsuppgifter under 
föräldraledigheten?

Ja: 22%

Nej: 78%
Källa: ”Karriär och 

föräldraledighet. Är det 
möjligt?” En undersök-

ning bland föräldralediga 
civilekonomer 2012



Riv ut.

Plan inför
föräldraledighet

Denna sida kan användas som underlag eller som en överenskommelse vid 
planeringssamtalet inför föräldraledigheten. Riv gärna ut planen och ta med till 
samtalet med din chef/dina anställda.

Beskrivning av nuvarande arbetsuppgifter: 

Hur ska kontakten ske under föräldraledigheten? 

Vilken information om vad som händer på arbetsplatsen ska förmedlas?

Vilken typ av inbjudningar ska skickas, (t ex möten, kick-offs, utbildningar, julfest)?

Tidpunkter för utvecklings- och lönesamtal:

Planerad längd på ledighet och datum för planeringssamtal inför återgång i arbete:

Eventuell kompetensutveckling under eller efter föräldraledigheten:

Vid eventuellt arbete under föräldraledigheten ska följande kompensation utgå:

Övrigt: 

Datum och underskrift, anställd                                      Datum och underskrift, chef
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Jämställdheten
i sikte
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Egna anteckningar: 

Riv ut.

Hör av dig 
om du behöver 

hjälp
08-556 912 60 eller 

ombudsman@
civilekonomerna.se
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Intervju.

Varför är föräldraledigheten en central 
fråga i avtalsförhandlingar?

– Föräldraledigheten har varit en 
vattendelare när det gäller karriär- och 
löneutveckling, eftersom kvinnorna 
tar ut större delen av ledigheten. Då 
arbetstagarorganisationerna fick 
igenom kravet på ytterligare en månad 
med föräldralön till sex månader, ökade 
förutsättningarna för ett jämställt uttag 
av föräldraledigheten. Det är ett viktigt 
steg mot ett jämställt arbetsliv. Det leder 
också till mer lönsamma företag och 
effektivare organisationer och myn-
digheter. Uttaget ska styras av medlem-
mens privata situation och inte av dåliga 

Jämställdheten
i sikte
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villkor. Föräldralön är ett viktigt verktyg 
för att öka valfriheten och kommer att 
fortsätta vara en central fråga i framtida 
avtalsförhandlingar.

Vad bör arbetsgivarna tänka på?
– Det är viktigt att även de som är 

föräldralediga får del av karriär- och 
kompetensutveckling. De ska vara med 
i löneprocessen och få lönesamtal. 
Föräldralediga ska lönesättas som om de 
är i tjänst. 

På vilka andra sätt arbetar Civil-
ekonomerna för att medlemmarna  
ska kunna kombinera föräldraledighet 
och karriär?

– Vi ger personlig rådgivning och 
företräder våra medlemmar om de 
missgynnas i samband med föräldraledi-
ghet. Vi bevakar också löneutvecklingen 
och gör undersökningar om hur föräl-
draledighet påverkar karriären. Därtill 
arrangerar vi seminarier för medlemmar 
som är eller kommer bli föräldralediga. 

Några frågor 
till Mikael Andersson, 
förhandlingschef på 

Civilekonomerna



Postadress: Box 4720, 116 92 Stockholm
Telefon: 08-556 912 00 | Fax: 08-556 912 01

Medlemsjouren: 08-556 912 60 | Medlemsservice: 08-556 912 70 
Etikjouren: 08-556 912 80 | www.civilekonomerna.se | kontakt@civilekonomerna.se 

Föräldraledighet är en naturlig del av 
arbetslivet. Att vara hemma med barn 
är både utvecklande och ett tillfälle att 
fundera över den framtida karriären.  

Vi hjälper dig med råd och stöd.

Din partner i karriären!
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