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MOR TAR UT SEKS GANGER SÅ LANG 
FORELDREPERMISJON SOM FAR

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse
med fødsel. Foreldrene kan da velge om de vil ha 44 uker
med 100 prosents lønnskompensasjon eller 54 uker med 80
prosents lønnskompensasjon. I begge tilfelle er tre uker før
fødselen og seks uker etter fødselen forbeholdt mor, mens
seks uker er forbeholdt far. Resten av perioden, det vil si
29 eller 39 uker, kan i utgangspunktet deles mellom mor og
far. Retten til foreldrepenger er avhengig av at man har et
arbeidsforhold (se faktaboks om foreldrepenger).

I vårt utvalg valgte 71 prosent av foreldrene den lengste
permisjonsordningen. Blant dem som valgte den korteste
permisjonsordningen, ser mors arbeidssituasjon ut til å ha
hatt betydning, da det er en overrepresentasjon av mødre
som driver et enkeltmannsforetak eller jobber innen
undervisning i denne gruppa. Det er også en overrepresen-

Forhold som har betydning når mor og far
deler foreldrepermisjonen
AV: ANNE-CATHRINE GRAMBO OG SIGRID MYKLEBØ

SAMMENDRAG

Sommeren 2008 gjennomførte NAV en spørreundersøkelse rettet mot foreldre som hadde fått barn ni måneder tidligere.
I denne artikkelen ser vi på hvilke forhold som har betydning for fordelingen av foreldrepermisjonen1 mellom mor og
far i de tilfellene der både mor og far har rett til foreldrepenger. I denne foreldregruppen tar mor i gjennomsnitt ut 43
uker med foreldrepenger, mens far tar ut sju uker. Tre av fire foreldrepar oppga at de i fellesskap hadde kommet fram
til hvordan de ville dele foreldrepermisjonen seg imellom.

Med hensyn til hvilke forhold som hadde stor betydning for fordelingen av foreldrepermisjonen, ble de samme tre for-
holdene vektlagt hyppigst av både mødrene og fedrene. Men mens mødrene oftest la vekt på at de ønsket å være hjemme
med barnet så lenge som mulig, hadde fedrene oftest lagt vekt på at det er viktig at begge foreldrene etablerer et tett for-
hold til barnet. Videre var både mødrene og fedrene opptatt av at det er viktig å benytte de lovfestede rettighetene.

Vi ser at både mors og fars arbeidssituasjon har betydning når foreldrene skal dele permisjonen. Men selv om det langt
oftere ble påpekt av både mødrene og fedrene at fars arbeidssituasjon gjorde det vanskelig for ham å være borte fra arbei-
det lenger, er det mors arbeidstilknytning som har sterkest innvirkning på hvor lang permisjon far tar ut. Videre spiller
både mors og fars utdanningsnivå inn med hensyn til fars uttak av permisjon. Jo høyere utdanning, jo lengre permisjon
tar far ut. Også her er det slik at mors utdanningsnivå har en sterkere effekt på fars permisjonslengde enn hva fars eget
utdanningsnivå har. Det samme ser vi når det gjelder mors og fars alder. Økende alder hos foreldrene fører til at far tar
lengre foreldrepermisjon. Våre analyser viser at lengden på fars uttak av foreldrepenger blir påvirket i positiv retning
dersom mor har en sterk tilknytning til arbeidslivet, og dersom mor og far er opptatt av å ha en mest mulig rettferdig for-
deling av permisjonen. Far tar ut lengst permisjon dersom han jobber i en større virksomhet og i offentlig sektor.

Når mor har oppgitt at hun har lagt stor vekt på eget ønske om å være sammen med barnet så lenge som mulig, påvir-
ker det lengden på fars permisjon i negativ retning. Fars permisjon er også i snitt kortere dersom han jobber i en manns-
dominert virksomhet, er selvstendig næringsdrivende eller jobber i en virksomhet med få ansatte.

tasjon av mødre med årsinntekt under kr. 200 000 blant
dem som benytter den korteste permisjonsordningen med
den høyeste lønnskompensasjonen. 

Tabell 1 viser hvor stor andel av fedrene som tar ut
fedrekvoten, mindre enn fedrekvoten og mer enn fedre-
kvoten, i forhold til hvilken permisjonsordning de har
valgt. Som vi ser, påvirker ikke den valgte ordningen
lengden på fars permisjonen i særlig stor grad. Blant for-
eldrene som har valgt den lengste permisjonen, tar fedrene
i snitt ut 7,3 uker, mot 7,0 uker dersom de har valgt den
korte permisjonen, og antallet fedre som tar permisjon
utover fedrekvoten er bare 2,4 prosentpoeng høyere der-
som foreldrene har valgt den lengste permisjonsord-
ningen. Det er altså i hovedsak mor som får henholdsvis

1 Begrepet foreldrepermisjon er i denne artikkelen synonymt med det som formelt
omtales som foreldrepengeperioden. Altså den permisjonen foreldre kan ta ut
med foreldrepenger fra folketrygden. Ulønnet permisjon som eventuelt kommer i
tillegg, faller ikke inn under begrepet foreldrepermisjon i denne artikkelen.

// Forhold som har betydning når mor og far deler foreldrepermisjonen // Rapport Nr 4 // 2008



45

Foreldrepenger
Både mor og far har rett til foreldrepenger hvis de har hatt pen-
sjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før
uttaket av foreldrepengene begynner. I tillegg må inntekten på
årsbasis være minst 1/2 G (kr. 35 128 pr. november 2008). 

Dersom mor har rett til foreldrepenger, er foreldrepeng-
eperioden 44 uker med 100 prosent lønn eller 54 uker med
80 prosent lønn. Av disse ukene er tre uker før fødsel og
seks uker etter fødsel forbeholdt mor, og seks uker forbe-
holdt far som fedrekvote dersom han har opptjent rett til
foreldrepenger. Resten av foreldrepengeperioden kan deles
mellom mor og far (ved flerbarnsfødsler legges det til 5
uker / 7 uker på foreldrepengeperioden). Fra 1. juli neste år
har Regjeringen foreslått å innføre fedrekvote på 10 uker,
hvor to nye uker legges til den samlede stønadsperioden og
to uker overføres fra den delen av foreldrepengeperioden
som kan deles fritt mellom mor og far. 

Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger, kan far ta ut
foreldrepenger på selvstendig grunnlag i inntil 29 uker
med 100 prosent lønn eller inntil 39 uker med 80 prosent
lønn. Dette forutsetter at far har ansvar for barnet mens
mor er i arbeid eller utdanning eller er for syk til å ta seg
av barnet.

Hvis far ikke har rett til foreldrepenger, kan mor ta ut
hele perioden på 44 eller 54 uker.

Foreldrepenger refunderes av NAV med inntil 6G. De
fleste arbeidstakere som er dekket av tariffavtaler, har ofte
dekket hele lønnen under foreldrepengeperioden. Det vil
da være arbeidsgiver som dekker foreldrepengeutbeta-
lingen utover 6G.

Datagrunnlag og metode
Artikkelen baserer seg på deler av et datamateriale samlet inn
gjennom en spørreundersøkelse som ble gjennomført som-
meren 2008. Det er også koblet på registerdata fra NAVs for-
eldrepengeregister på utvalget i forkant av utsendelsen. 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle som fikk barn i
september 2007.

I denne artikkelen baserer vi oss på svar fra 1207 forel-
drepar hvor både mor og far har opptjent rett til foreldre-
penger. Svarprosenten for undersøkelsen var på nær 35
prosent.

Spørreskjemaet var delt opp i tre deler; en felles del, en
del som skulle besvares av mor og en del som skulle besva-
res av far. 

Spørsmålene som danner hovedgrunnlaget for denne artik-
kelen, er stilt til mor og far separat: Hvilke forhold hadde
betydning for deg da dere fordelte foreldrepengeperioden
mellom dere? Her skulle hver av foreldrene ta stilling til 17
forskjellige utsagn, og krysse av for om forholdet i utsagnet
hadde stor betydning, noe betydning, ingen betydning, eller
om det ikke var relevant for fordelingen av foreldrepenge -
perioden (se figur 12 i Vedlegg for oversikt over utsagnene
og svarandeler. 

For å analysere datamaterialet har vi gjort frekvensana-
lyser, samt OLS- og logistiske regresjonsanalyser. TNS
Gallup har stått for selve innsamlingen av data.

Tabell 1: 
Fars uttak av foreldrepermisjon. Gjennomsnittlig antall uker, samt prosentandel som tar ut mindre enn fedre-
kvoten, akkurat fedrekvoten og mer enn fedrekvoten.

54 uker med 80% 44 uker med 100% Totalt
kompensasjon (N=831) kompensasjon (N=339) (N=1170)

Gjennomsnittlig uttak 7,3 uker 7,0 uker 7,2 uker

Mindre enn 6 uker 4,2 % 3,2 % 3,9 %
6 uker 71,0 % 76,4 % 72,6%
Mer enn 6 uker 20,1 % 17,7 % 19,4 %
Har ikke bestemt hvor mye
han skal ta ut 4,7 % 2,7 % 4,1 %
Totalt 100,0% 100,0 % 100,0 %

KILDE: NAV

lengre og kortere permisjon når foreldrene velger den
lange eller den korte permisjonsordningen.

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i foreldrepar der
begge har opptjent rett til foreldrepenger. Blant disse for-
eldreparene tar mor i gjennomsnitt ut 43 uker med forel-

drepenger, mens far tar ut sju uker. Det betyr at mødrene
i gjennomsnitt tar ut seks ganger så lang permisjon som
fedrene. I tillegg ser vi at flere mødre enn fedre tar ut uløn-
net permisjon (18 prosent mot 5 prosent). Vi vil videre i
artikkelen konsentrere oss om hvilke forhold mor og far
oppga at hadde betydning for fordelingen av foreldre -
permisjonen mellom dem (se faktaboks om datagrunnlag
og metode).
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SAMMEN OM Å BESTEMME FORDELINGEN

77 prosent av foreldreparene oppga at de i fellesskap hadde
kommet fram til hvordan de ville dele foreldrepermisjonen
mellom seg. Mens 11 prosent svarte at det i hovedsak var
mor som fikk bestemme, var det under én prosent som
svarte at fordelingen i hovedsak var fars avgjørelse. 16 pro-
sent la vekt på at utenforliggende forhold i stor grad
avgjorde fordelingen2. I hovedsak ser dette ut til å dreie seg
om at fars arbeid gjorde det vanskelig for ham å være
lenger borte fra jobb eller at det ikke var økonomisk lønn-
somt for far, og i noen tilfeller mor, å være hjemme lenger.
Fire prosent svarte at de ikke hadde diskutert fordelingen.

Det er en samvariasjon mellom hvordan foreldrene kom
frem til fordelingen og hvor mange uker far tar ut. Blant
foreldrene som ikke har diskutert fordelingen, tar bare to
prosent av fedrene ut mer enn fedrekvoten. Til sammen-
ligning tar 21 prosent av fedrene ut mer enn fedrekvoten
når foreldrene i felleskap hadde kommet fram til forde-
lingen, og 25 prosent tar ut mer enn fedrekvoten i de til-
fellene hvor mor i stor grad hadde fått avgjøre fordelingen.

HVILKE FORHOLD SER UT TIL Å HA STØRST
BETYD NING FOR DELING AV FORELDRE -
PERMISJONEN?
Ønsket om å være sammen med barnet så lenge som mulig,
er det forholdet som har hatt betydning for flest mødre ved
fordelingen av foreldrepermisjonen (se figur 1). Hele 68 pro-

sent svarte at dette hadde stor betydning. Deretter la
mødrene oftest vekt på viktigheten av at både mor og far eta-
blerer et tett forhold til barnet, og at det er viktig å benytte de
lovfestede rettighetene. Fedrene har oftest lagt vekt på at det
er viktig at begge foreldre etablerer et tett forhold til barnet.
70 prosent svarte at dette hadde stor betydning. Fedrene la
ellers mest vekt på at det er viktig å benytte de lovfestede ret-
tighetene og at de ønsket å være lengst mulig sammen med
barnet. Flertallet av mødrene og fedrene har altså rangert de
tre samme faktorene øverst, men mødrene har oftest lagt
vekt på at de ønsket å være så lenge som mulig sammen med
barnet, mens fedrene oftest har lagt vekt på at det er viktig at
begge foreldrene etablerer et tett forhold til barnet (for en
oversikt over samtlige utsagn foreldrene skulle ta stilling til,
samt svarandeler, se vedlegg).

MØDRE ØNSKER Å VÆRE SAMMEN MED 
BARNET SÅ LENGE SOM MULIG

Det å være hjemme med barnet så lenge som mulig, var
det forholdet flest mødre hadde lagt stor vekt på ved for-
delingen av permisjonstiden. Mødre med kort utdanning
og mødre som jobber på kvinnedominerte arbeidsplasser,
spesielt innen helse- og sosiale tjenester, varehandel og
hotell- og restaurant, har i større grad enn andre mødre
lagt vekt på dette. 

Førstegangsfedre har i større grad enn fedre som har barn
fra før, lagt vekt på at de ønsker å være sammen med barnet
så lenge som mulig. Blant mødrene er det de med to andre
barn under skolealder som oftest har lagt mest vekt på dette.

Mødrene som har vektlagt at de ønsket å være sammen
med barnet så lenge som mulig, tar i større grad enn andre
mødre ut foreldrepermisjon i 48 uker eller mer, de tar
oftere ut ulønnet permisjon i tillegg til foreldrepermisjo-
nen, og de svarte i større grad enn andre at omsorg for
barn i hovedsak er mors ansvar.

FØRSTEGANGSFORELDRE MEST OPPTATT AV
AT BEGGE ETABLERER ET TETT FORHOLD TIL
BARNET
At både mor og far etablerer et tett forhold til barnet, er den
faktoren flest fedre har tillagt stor vekt når permisjonstiden
skulle fordeles. Det å være tilstede som omsorgsperson
mens barnet er lite oppfattes som viktig, og 70 prosent av
fedrene oppga at dette hadde hatt stor betydning for dem da
permisjonstiden skulle fordeles. I gjennomsnitt tar fedrene
som har lagt vekt på dette ut 7,6 uker med foreldrepermi-
sjon. Til sammenligning ser vi at fedrene som ikke vektla
dette forholdet i snitt tar ut 5,6 uker, og at ingen av disse
tar ut permisjon ut over fedrekvoten.  
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Figur 1: 
De tre forholdene som hyppigst ble oppgitt å ha
betydning for fordelingen av foreldrepermisjonen
mellom mor og far

KILDE: NAV

2 I dette spørsmålet var det mulig å krysse av for mer enn ett svaralternativ.
Prosentene summerer seg derfor ikke til 100.
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Førstegangsforeldre har i større grad enn andre lagt vekt
på at det er viktig at begge foreldre etablerer et tett forhold
til barnet. I de tilfellene der både mor og far oppga at dette
hadde stor betydning for fordelingen, tar 24 prosent av
fedrene ut mer enn fedrekvoten.

VIKTIG Å BENYTTE DE LOVFESTEDE 
RETTIGHETENE

Både gjennom utbyggingen av fødselspermisjonsord-
ningen og gjennom innføring av fedrekvoten, har staten
lagt premisser for det familiepolitiske området og for styr-
kingen av likestilling mellom menn og kvinner når det
gjelder deltakelse i arbeidslivet og omsorg for barn. På 70-
tallet var tanken rundt utvidelsen av fødselspermisjonen å
sikre mødres muligheter til å kombinere deltakelse i
arbeidslivet med det å føde og oppdra barn. Fra 1978 kom
likestillingsperspektivet ennå sterkere inn i lovgivingen,
ved at fødselspermisjonen kunne deles mellom mor og far.
Dette ga seg ikke særlig synlige utslag i fedrenes uttak av
foreldrepermisjon før en fedrekvote på fire uker ble inn-
ført i 1993. Året etter innføringen av fedrekvoten steg
andelen fedre som tok ut foreldrepermisjon fra fire til 45
prosent (Brandth/Kvande 2003). Andelen fedre som tar ut
fedrekvote, ligger i dag sannsynligvis på om lag 90 pro-
sent (jf. Ot. prp 98, 2005–2006). I vårt datamateriale, som
består av foreldrepar hvor begge har rett til foreldrepenger
og begge foreldre bor sammen med barnet, tar 99 prosent
av fedrene ut minst én uke med foreldrepenger. 96 prosent
tar ut seks uker eller mer.

Halvparten av mødrene og nær halvparten av fedrene
oppga at det å benytte de lovfestede rettighetene hadde stor
betydning for dem ved fordelingen av foreldrepermisjonen.
I tillegg oppga nærmere 30 prosent at dette hadde noe
betydning for fordelingen (se figur 1). Mødrene og fedrene
som har lagt vekt på dette, tar i gjennomsnitt ut litt kortere
permisjon enn utvalget for øvrig, noe som har sammenheng
med at de i noe større grad tar ut foreldrepenger med 100
prosent lønnskompensasjon.

Sannsynligheten for at fedrene har lagt vekt på at det er
viktig å benytte de lovfestede rettighetene, øker svakt med
utdanningsnivå og lønnsnivå, og er høyere for fedre som
er arbeidstakere enn for fedre som er selvstendig nærings-
drivende. I tillegg er det i størst grad fedre som bor i min-
dre byer og de eldste fedrene som har lagt vekt på dette.
Blant mødrene var det derimot i størst grad de yngste, de
med lavest lønn og de med utdanning fra videregående
skole som høyeste utdanningsnivå som syntes det var vik-
tig å benytte rettighetene. Foreldre født utenfor Norden
hadde i noe større grad lagt vekt på dette enn de som var
født i Norge, men denne sammenhengen var ikke statistisk
signifikant.

RETTFERDIG FORDELING AV FORELDRE -
PERMISJONEN

Familiepolitikken, permisjonsordningene og hvordan
regelverket rundt dette er utformet, skaper handlingsrom
og muligheter, men gir også føringer for hvordan permi-
sjonstiden skal deles. Selv om mesteparten av foreldreper-
misjonen (29/39 uker) i utgangspunktet kan deles fritt
mellom mor og far, ser det ut til å være en utbredt oppfat-
ning at all permisjon utenom den øremerkede fedrekvoten
i større grad «tilhører» mor. At mødrene oftest tar ut mes-
teparten av foreldrepermisjonen som kan deles, kan tyde
på dette. Flere av respondentene i vår undersøkelse har
også lagt til at dersom fedre skal ta ut mer enn fedrekvo-
ten, må de «ta disse ukene fra mor». 

Mødrene i vår undersøkelse tar i gjennomsnitt ut nesten
seks ganger så lang lønnet foreldrepermisjon som fedrene.
Fedrene tar i snitt ut i overkant av sju uker. Samtidig opp-
gir halvparten av fedrene at de gjerne kunne tenkt seg å ha
tatt ut lengre permisjon. Siden foreldrene i utgangspunktet
har anledning til å dele mesteparten av foreldrepermisjo-
nen, kan dette gjerne tolkes som at den tiden som ikke er
forbeholdt far oppfattes å være mors, og at mange mødre
nøler med «å gi fra seg» permisjonstid. Gjenklang av dette
kan vi finne i resultatene over, som viser at det forholdet
flest mødre hadde vektlagt ved fordelingen av permisjons-
tiden, var at de ønsket å være hjemme med barnet så lenge
som mulig. At fedre ikke «slipper til» er en forklaring som
tas opp i en studie gjennomført i 2007 (Holter m. fl. 2008).
Her sa et flertall av både kvinnene og mennene seg enige
i at menn ikke slipper til som likeverdige bidragsytere 
i husarbeid og omsorg for barn. Det gjaldt også i de yngre
aldersgruppene hvor man generelt skulle anta at like -
stillingen har kommet lengst.

Selv om det altså er slik at mesteparten av foreldreper-
misjonen fra lovgivers side ikke i utgangspunktet tilhører
den ene av foreldrene, viser tidligere forskning at det knyttes
andre forventning til mødre og det å være mor enn til fedre
og farsrollen. Dette gir seg utrykk i en praksis som til dels
opprettholder forkjeller mellom menn og kvinner både
innenfor familien og i arbeidslivet. Resultatene fra vår
undersøkelse kan tyde på at normen er at den tiden som
kan deles bør tilfalle mor, og at det er naturlig at mor tar
ut mesteparten av permisjonen. 

I følge en finsk studie er mangel på diskusjon om forde-
lingen av foreldrepengene en årsak til at få fedre tar permi-
sjon utover fedrekvoten (Lammi-Taskula 2003). Fedrene
tar det for gitt at det er sånn det må være, så lenge ikke mor
bringer temaet på banen. Dette kommer også til utrykk i
Brandth og Kvandes Fleksible fedre (2003), hvor de fant at
forhandlinger om permisjonsdelingen i realiteten helst
kommer i gang når mor har sterk tilknytning til arbeids -
livet, sterk yrkesposisjon, høy lønn og høy utdanning.
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I vår undersøkelse svarte 36 prosent av mødrene og 37
prosent av fedrene at ønsket om en mest mulig rettferdig
fordeling av foreldrepermisjonen hadde hatt betydning for
hvordan de fordelte foreldrepermisjonen mellom seg. 

Blant foreldreparene der både mor og far har svart at rett-
ferdig fordeling hadde betydning for fordelingen, tar nesten
halvparten av fedrene ut mer enn fedrekvoten (se figur 2). I
utvalget som helhet tar i underkant av 20 prosent av fedrene
ut mer enn fedrekvoten. De som har lagt vekt på at forde-
lingen skal være mest mulig rettferdig, deler altså mye mer
likt enn andre, selv om mor likevel i snitt tar ut fire ganger
så lang permisjon som far. Selv blant foreldre som vektleg-
ger en mest mulig rettferdig fordeling, er det altså stor for-
skjell mellom lengden på mors og fars permisjon. Dette må
tolkes som at det i denne sammenhengen ikke er likhetstegn
mellom mest mulig rettferdig og mest mulig lik.

Videre tar fedrene ut flest uker dersom rettferdig forde-
ling har hatt stor betydning for mor. Også tidligere under-
søkelser har vist at det er korrelasjon mellom mors
meninger og fars praksis (Lammi-Taskula 2003), og at
fars uttak av foreldrepenger i stor grad avhenger av mors
utdanning og yrkestilknytning (Valdimarsdóttir 2006,
Brandth/Kvande 2003, Pettersen 2003).

ER OMSORG FOR BARNET HOVEDSAKLIG
MORS ANSVAR?

Synet på mor som den mest naturlige omsorgspersonen
var den uttalt rådende normen i vårt samfunn til langt utpå
1900-tallet. I dag er mødre og fedre langt på vei formelt
likestilte som omsorgspersoner3, men både tidligere

undersøkelser og resultatene fra vår undersøkelse, tyder
på at holdningene og normene som støtter opp om mor
som hovedansvarlig for barneomsorg, ikke har forsvunnet.
Dette kan vi også se på andre områder som har med
omsorg for barn å gjøre, for eksempel ved omsorgsforde-
ling ved samlivsbrudd. I vår undersøkelse har 26 prosent
av fedrene og 31 prosent av mødrene svart at det hadde
betydning for fordelingen av foreldrepermisjonen at
omsorg for barnet i hovedsak er mors ansvar (se figur 3).
I de tilfellene hvor både mor og far er enige om at barne-
omsorg i hovedsak er mors ansvar, tar fedrene i gjennom-
snitt ut 6,4 uker permisjon. Dersom ingen av foreldrene
har vektlagt dette, tar far i gjennomsnitt ut 7,7 uker.
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Figur 2: 
Andel fedre som tar ut mer enn fedrekvoten, sett i
forhold til om rettferdig fordeling av perioden
hadde betydning for fordelingen mellom mor og far.
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Forhold som hadde betydning ved fordelingen av
foreldrepermisjonen: 
Omsorg for barnet er i hovedsak mors ansvar
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på omsorg for barn som i hovedsak mors ansvar. 
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3 Mødre og fedre er fremdeles ikke helt likestilte med hensyn til foreldrepermi-
sjon. Blant annet faller fars rett til foreldrepenger på selvstendig grunnlag bort
dersom mor ikke er i fulltids jobb eller utdanning.
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Blant dem som har vektlagt dette, er det en overvekt av
personer med kort utdanning og lav inntekt, samt foreldre
født i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika. De som har
vektlagt dette, har oftere fordelt permisjonstiden uten at de
har diskutert fordelingen, eller ved at mor i stor grad
avgjorde hvordan fordelingen skulle være (se figur 4).

Blant fedrene er det i tillegg de som tjener mer enn
800 000 kr og de som er bosatt i Agder og Rogaland som
i størst grad har lagt vekt på at mor har hovedansvaret for
barneomsorgen. Fedre bosatt i Oslo og Akershus har i
minst grad lagt vekt på dette. De som har lagt vekt på
dette, har sjeldnere enn andre tatt ut mer enn fedrekvoten.
Studier fra de nordiske landene har vist at kvinner som
står svakt i privatliv og samfunnsliv er de mest familietra-
disjonelle, og i minst grad støtter fedrekvotering (Holter
m. fl. 2006). Våre funn støtter i en viss grad opp om dette,
ved at de med lavest utdanning og lavest inntekt i størst
grad har lagt vekt på at omsorg for barnet er mors ansvar.

FARS ARBEID VIKTIGST?

Både mødrene og fedrene hadde fars arbeidssituasjon høyt
oppe over begrunnelsene for hva som hadde betydning
ved fordelingen av foreldrepermisjonen dem imellom.
Mors arbeidssituasjon kom derimot nokså langt ned på
lista for både mor og far. Både mødre og fedre ser altså i
større grad ut til å vurdere det slik at far er mer uunnvær-
lig på arbeidsplassen enn mor. Mens henholdsvis 42 og 46
prosent av fedrene og mødrene oppga at fars arbeidssitua-
sjon hadde betydning for fordelingen av foreldrepermisjo-
nen, var det bare rundt 13 prosent som mente det samme
om mors arbeidssituasjon (se figur 5).

Hva ligger bak slike resultater? Er det strukturelle for-
hold som lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, ulik-
heter i forhold til hvilke sektorer og næringer de arbeider
i, og egenskaper ved regelverket for foreldrepenger? Eller
har det sammenheng med at det er ulike normer, forvent-
ninger og holdninger rettet mot kvinner og menn i arbeids-
livet og som foreldre? 

Menns og kvinners arbeidslivstilknytning
Flere tidligere undersøkelser som er gjort rundt menns
og kvinners arbeidslivstilknytning, viser at kvinner med
barn oftere tilpasser arbeidstiden sin til familien ved å
jobbe deltid, mens veldig få fedre gjør det samme
(Brandth/Kvande 2003). Slik er det også i vårt utvalg,
hvor 28 prosent av kvinnene som hadde barn fra før jobbet
deltid, mot 2,5 prosent av fedrene. I og med at mennene
i større grad enn kvinnene oppfatter egen arbeids -
situasjon som mer styrende for permisjonsuttaket, kan
kanskje dette tyde på at arbeidet og arbeidsplassen
 oppleves som en viktigere arena for menn. Det kan også
være slik at et «grådig» arbeidsliv og arbeidslivets krav i
større grad styrer fars enn mors bruk av permisjons -
ordningene, siden far oftere jobber i privat sektor og i
mer konkurranseutsatte næringer enn mor. I tillegg har
gjerne arbeidsgiver og kollegaer ulike forventninger til
menn og kvinner. 

Gjennom regresjonsanalyser beskrevet senere i artikkelen,
ser vi at fars arbeidssituasjon er en motkraft til at far tar
ut lengre permisjon. Dersom mor har en sterk tilknytning
til arbeidslivet, bidrar dette til at far tar ut lengre permi-
sjon enn om mors arbeidslivstilknytning er svakere.
Sannsyn ligheten for at far tar ut mer enn seks uker i per-
misjon øker dersom mor er i heltidsstilling eller mor har
svart at hennes arbeidssituasjon hadde betydning for
 fordelingen. Vi ser også at både mors og fars utdannings-
nivå spiller inn med hensyn til fars uttak av permisjon. Jo
 høyere utdanning, jo lenger permisjon tar far ut. Faktisk
er det slik at mors utdanningsnivå har en sterkere effekt
på fars permisjonslengde enn fars eget utdanningsnivå
har. Det samme ser vi når det gjelder mors arbeidslivs -
tilknytning. 

HVA ER DET VED ARBEIDSSITUASJONEN SOM
GJØR DET VANSKELIG Å TA UT PERMISJON?

Vanskeligere å ta ut foreldrepermisjon innen-
for visse næringer

Dersom man jobber innenfor visse næringsgrupper, ser
det ut til at det er vanskeligere å ta ut permisjon. Enkelte
næringsgrupper skiller seg ut i negativ retning både for
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mor og far. Dette er primærnæringene, varehandel, hotell-
og restaurantnæringen og andre sosiale og personlige tje-
nester4.  Foreldre som jobber i disse næringene har oftere
lagt vekt på at arbeidssituasjonen gjorde det vanskelig å ta
ut lengre permisjon. Fedre som jobber innenfor bygge- og
anleggsnæringen eller finanstjenester og forretnings -
messig tjenesteyting har også i stor grad lagt vekt på
arbeidssituasjonen. 

Selvstendig næringsdrivende har oftere lagt
vekt på arbeidssituasjonen
Fire prosent av mødrene og 10 prosent av fedrene i vårt
utvalg er selvstendig næringsdrivende. 75 prosent av
fedrene som er selvstendig næringsdrivende oppga at
deres arbeidssituasjon hadde betydning for fordelingen av
permisjonstiden. Tilsvarende andel for selvstendig
næringsdrivende kvinner var 18 prosent. Blant arbeids -
takerne oppga til sammenligning 40 prosent av fedrene og
12 prosent av mødrene at deres arbeidssituasjon hadde
betydning for fordelingen. 

Fedre som er selvstendig næringsdrivende tar i
gjennomsnitt ut 6,2 uker i foreldrepermisjon. Til sammen-
ligning tar fedre som er arbeidstakere i snitt ut 7,3 uker.
Selvstendig næringsdrivende mødre tar i snitt 38,8 ukers
permisjon, mens mødre som er arbeidstakere i snitt tar ut
43,4 uker.

Små virksomheter er mer sårbare
Ikke overraskende er det slik at det å jobbe i mindre virk-
somheter øker sannsynligheten for at foreldre har svart at
arbeidssituasjonen har hatt stor betydning for fordelingen
av foreldrepermisjonen. Særlig gjelder dette dersom virk-
somheten er et enkeltmannsforetak eller har fem eller
færre ansatte. De som har et enkeltmannsforetak stiller i
en særklasse i så måte. Her har 61 prosent av fedrene opp-
gitt at arbeidssituasjonen har hatt stor betydning for forde-
lingen, mot et snitt på 18 prosent. Vi ser noe av den
samme tendensen for mødrene, men her er andelen 16 pro-
sent mot et snitt på fire prosent.

SAMMENHENGEN MELLOM ARBEIDS -
SITUASJON OG INNTEKT

Blant foreldrene som har lagt vekt på arbeidssituasjonen, er
ikke sammenhengen med lønnsnivå helt entydig. Det er
mødre og fedre i de aller laveste og aller høyeste inntekts-
gruppene som i størst grad har lagt vekt på arbeidssituasjo-
nen. Vi fant en overrepresentasjon av kvinner som er født
utenfor Norge blant dem som hadde lagt vekt på arbeidssi-
tuasjonen. Dette var i størst grad kvinner fra vestlige land
utenom Norden (35 %) og kvinner fra Asia, Afrika og Sør-
og Mellom-Amerika (25 %). Til sammenligning var det 11
prosent av kvinnene født i Norge som oppga at de hadde
lagt vekt på egen arbeidssituasjon. Utdanningsnivå hadde
ingen statistisk signifikant sammenheng med om man
hadde lagt vekt på arbeidssituasjonen.

Hvordan virker arbeidssituasjonen inn på 
permisjonstidens lengde?
Fedre som tar ut foreldrepenger i mindre enn seks uker,
har i mye større grad enn andre fedre oppgitt at deres
arbeidssituasjon hadde stor betydning for hvordan permi-
sjonstiden ble fordelt (hhv 55 og 17 %). I gjennomsnitt
hadde fedrene som oppga at deres arbeidssituasjon hadde
hatt stor betydning for fordelingen av foreldrepermisjonen
tatt ut 5,9 uker av foreldrepermisjonen, mens mødrene
som hadde svart det samme i gjennomsnitt hadde tatt ut
39,2 ukers permisjon (se figur 6). 

Det er store forskjeller mellom dem som tar ut foreldre-
penger med 80 prosent lønnskompensasjon og med 100 pro-
sent lønnskompensasjon. Blant de mødrene som hadde lagt
stor vekt på arbeidssituasjonen, er gjennomsnittlig uttak 33
uker med den korte permisjonsordningen, og 44,7 uker med
den lange ordningen. Fedrene tar, uavhengig av valgt permi-
sjonsordning, ut tilnærmet 6 uker dersom deres arbeidssitu-
asjon har hatt stor betydning for fordelingen av perioden.  

I de tilfellene der fedrene oppga at arbeidssituasjonen
ikke hadde noen betydning for fordelingen, tar de i snitt ut

4 Vi har her benyttet SSBs gruppering av næringer. Andre sosiale og personlige
tjenester vil bl.a. være avløps- og renovasjonsvirksomhet, interesseorganisasjo-
ner, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport, samt annen personlig 
tjenesteyting som vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og annen skjønnhets -
pleie, begravelsesbyråvirksomhet, drift av kirkegårder og krematorier, helse -
studio-, massasje- og solstudiovirksomhet.

Foreldrepenger for selvstendig nærings -
drivende
For selvstendig næringsdrivende beregnes foreldrepenger
på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt
for de siste tre inntektsårene. Fra og med 1. juli 2008 utgjør
foreldrepengene 100 % av denne inntekten. Før dette tids-
punktet var det krav til tegning av frivillig tilleggstrygd for
å få fulle foreldrepenger. Uten tilleggstrygd utgjorde forel-
drepengene 60 % av inntekten. 

Foreldrene i vår undersøkelse er ikke omfattet av den
nye lovendringen, og av de selvstendig næringsdrivende
var det bare 10 % av fedrene og 32 % av mødrene som
hadde tegnet frivillig tilleggstrygd for å få fulle foreldre-
penger. Av de som ikke hadde tegnet frivillig tilleggstrygd,
svarte 37 % av fedrene og 50 % av mødrene at de ville tatt
ut en lengre periode med foreldrepenger dersom de hadde
fått full utbetaling.
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7,8 uker, mens mødre som hadde svart det samme i snitt
tar ut 43,5 uker (se figur 6). Dersom egen arbeidssituasjon
ikke har hatt betydning for fordelingen, tar mødre som
hadde valgt den korteste permisjonsordningen i snitt ut 37
uker, mens de som hadde valgt den lengste ordningen tar
ut 46 uker. Tilsvarende uttak for fedre som oppga at egen
arbeidssituasjon ikke hadde betydning for delingen av per-
misjonstiden, er 7,3 og 8 uker med henholdsvis kort og
lang permisjonsordning.

PRESS FRA ARBEIDSGIVER?

Til tross for at fedrene i gjennomsnitt tar ut en langt kortere
periode med foreldrepermisjon enn mødrene (7,2 uker
mot 43,1 uker), er det flere fedre enn mødre som har lagt
vekt på «press» fra arbeidsgiver om å ikke være lenger
borte fra jobb. Til sammen var det henholdsvis 25,5 pro-
sent av fedrene og 9,5 prosent av mødrene som oppga at
de hadde lagt vekt på at arbeidsgiver ikke ønsket at de
skulle være lenger borte fra jobben. Dette kan tyde på at
arbeidsgiver har mindre forståelse for at far er hjemme
med barn enn at mor er det.

Tidligere analyser fra Norge og Sverige har vist at forel-
drenes avgjørelse om hvordan permisjonen skal deles
avhenger av en forhandlingsprosess mellom mor og far, og
en forhandlingsprosess mellom far og arbeidsplassen hans.
Far må altså fortsatt i større grad enn mor «forhandle» med
arbeidsgiver om permisjon (Lappegård 2003). Funnene fra
vår undersøkelse peker også i denne retningen.

Fedrene som har svart at press fra arbeidsgiver hadde
betydning, jobber oftere på mannsdominerte arbeids -
plasser, og de jobber oftere i små bedrifter. Fedre som job-
ber innen varehandel, hotell- og restaurantnæringen og
bygge- og anleggsnæringen la oftere vekt på press eller

forventninger fra arbeidsgiver enn fedre som jobber
innenfor andre næringer. Mødre som svarte at press fra
arbeidsgiver hadde betydning for fordelingen av permisjo-
nen, jobber i stor grad i privat sektor, på små arbeidsplas-
ser og oftest innen varehandel og hotell- og restaurant -
næringen. Både innvandrerkvinner og innvandrermenn er
overrepresentert blant dem som har svart at press fra
arbeidsgiver hadde stor betydning for fordelingen. Dette
gjaldt spesielt fedre fra Asia, Afrika, Sør-Amerika og
Mellom-Amerika, og mødre fra land utenom Norden.

ØKONOMISKE FORHOLD I FAMILIEN

Mens om lag halvparten av både mødrene og fedrene
oppga at det ikke var økonomisk lønnsomt for familien at
far var hjemme lenger, var det bare en fjerdedel av forel-
drene som hadde lagt vekt på mors inntekt (se figur 8).
Familien kan tape økonomisk dersom mor eller far er selv -
stendig næringsdrivende og ikke har tegnet en tilleggsfor-
sikring i folketrygden slik at de får full utbetaling under
permisjonen. I tillegg er det slik at folketrygden kun refun-
derer foreldrepenger opp til 6G. Dersom man har høyere
inntekt enn dette, vil som regel arbeidsgiver dekke
mellomlegget mellom 6G og full lønn. Dette er imidlertid
en tariffestet rettighet, og gjelder ikke alle arbeidstakere.
Et tredje forhold som kan komme i betraktning er at der-
som far har mye høyere lønn enn mor eller omvendt, og de
velger den lengste permisjonsordningen med 80 prosent
lønnskompensasjon, vil en 20 prosent reduksjon på en høy
lønn utgjøre et større tap i kroner for familien.

I de tilfellene mor har lagt vekt på at det ikke var øko-
nomisk lønnsomt at hun var hjemme lenger, tilhører hun
oftere en av de laveste inntektsgruppene. Foreldrene som
hadde lagt vekt på økonomiske forhold hadde også oftere
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Hvor mange uker tar mor og far ut i gjennomsnitt,
fordelt på hvor stor betydning arbeidssituasjonen
hadde for fordelingen av foreldrepermisjonen.
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tatt ut den korteste varianten av foreldrepenger, med 100
prosent lønnskompensasjon. Det en del ser ut til å ha hatt
i tankene da de har svart her, går derfor ikke på selve for-
delingen mellom mor og far, men at de ikke har hatt råd til
å ta ut permisjon med 80 prosent kompensasjon.
Spørsmålet er derfor av enkelte oppfattet annerledes enn
det var ment, siden det vi egentlig var ute etter å vite i
dette spørsmålet var om det ikke var økonomisk lønnsomt
at mor og far delte permisjonen annerledes mellom seg.

Sannsynligheten for at foreldrene har lagt vekt på at det
ikke lønte seg at far var hjemme lenger, øker jevnt over
med fars inntekt. I familiene hvor mor og/eller far har lagt
vekt på dette, tar far ut en uke mindre permisjon enn
gjennomsnittet, mens mor tar ut en uke mer.

ØNSKET IKKE Å VÆRE HJEMME LENGER 

I vårt spørreskjema er det satt opp to forhold som tematisk
berører hverandre, men som likevel har noe forskjellig inn-
hold. Det ene forholdet er at man ikke ønsket å være lenger
hjemme, det andre er at man ønsket seg tilbake til jobb.
Analysene viser at det er en sterk sammenheng mellom
disse forholdene. Det er likevel flere som har svart at de
ikke ønsket å være lenger borte fra jobb (29 % av fedrene
og 22 % av mødrene) enn som har svart at de ikke ville
være hjemme lenger (17 % av fedrene og 9 % av mødrene).

Mødrene som ikke ønsket å være hjemme lenger og
mødrene som ikke ville være lenger borte fra jobb, valgte
oftere enn andre den korte permisjonsordningen med 100
prosents lønnskompensasjon, og delte oftere den delbare
perioden med far.

Sannsynligheten for at mor har lagt vekt på at hun ikke
ønsket å være hjemme lenger, øker dersom hun er innvan-

drer, og er størst dersom hun kommer fra Asia, Afrika,
Sør- eller Mellom-Amerika. Med hensyn til nærings -
tilknytning, er det kvinner som jobber innen industri, olje
og gass eller kraft- og vannforsyning som har høyest sann-
synlighet for å ha lagt vekt på dette. Sannsynligheten for
at mor ikke ønsket å være lenger borte fra jobb øker der-
som hun jobber i en liten bedrift, jobber innen nærings-
gruppen «andre sosiale og personlige tjenester», og der-
som hun har høy inntekt. Sannsynligheten for at far ikke
ønsket å være hjemme lenger eller ikke ønsket å være
lenger borte fra jobb er høyest dersom han driver et
enkeltmannsforetak og dersom han jobber innen nærings-
gruppen «andre sosiale og personlige tjenester».

Når verken mor eller far ønsket å være hjemme lenger,
tar far i større grad ut mer enn fedrekvoten, og tar i
gjennomsnitt ut 8,7 uker. Når verken mor eller far ønsket å
være lenger borte fra jobb, tar far i gjennomsnitt ut 7,5 uker.

FÅ FØLER PRESS FRA OMGIVELSENE

At foreldre kan føle press i form av ulike typer forvent-
ninger fra omgivelsene når permisjonen skal tas ut og for-
deles, er ikke usannsynlig. Veldig få oppgir imidlertid at
dette har hatt særlig betydning da permisjonstiden ble for-
delt, noe som kan tyde på at disse forventningene ikke
nødvendigvis er uttalt. Kun noen få mødre og fedre oppga
at dette hadde stor betydning (ca 1,5 %), mens fem prosent
av mødrene og sju prosent av fedrene oppga at dette hadde
hatt noe betydning for fordelingen. Vi ser vel likevel at
forventninger fra omgivelsene indirekte spiller en rolle når
permisjonen fordeles. Ulike forventninger kan gjøre seg
gjeldende i ulike miljøer og fra ulike hold, for eksempel
har vi sett at arbeidsgiver har helt andre forventninger til
fedre enn til mødre med hensyn til permisjonens lengde. 
I noen miljøer vil normer og forventninger om likestilling
og en nærværende far bidra til en likere fordeling av
permisjons perioden mellom mor og far, mens i andre
 miljøer vil forventningene og normene til at gode mødre
tar ut så mye permisjon de kan, være sterkere. 

AMMING GJØR DET VANSKELIG FOR NOEN 
Å VÆRE I JOBB

Helsedirektoratet anbefaler at spedbarn bør få morsmelk
som eneste næring de første seks levemånedene, og at fast
føde deretter gradvis introduseres, samtidig som ammingen
opprettholdes gjennom hele det første leveåret. At amming
av barnet gjør det vanskelig for mor å være i jobb, har hatt
betydning for litt over halvparten av mødrene og halvparten
av fedrene da foreldrepermisjonen skulle fordeles.

Sannsynligheten for at mor har vektlagt amming som et
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problem i forhold til jobb, øker når hun har høyere utdan-
ning (se figur 9). En årsak til dette kan være at sosiale nor-
mer og idealer er forskjellige i ulike sosiale grupper. 
I følge Folkehelseinstituttet (2008) er det i Norge 2,4
ganger større sjanse for at barnet blir ammet ved seks
måneders alder dersom mor har høyere utdanning enn om
hun har kortere utdanning. Til tross for at de høyest utdannede
mødrene har lagt mest vekt på amming, tar de også kortest
permisjon. Mødre med mer enn fire års høyere utdanning
tar i gjennomsnitt ut 41,8 uker. Til sammenligning tar de
med mindre enn fire års høyere utdanning og de med
videregående eller grunnskole som høyeste utdannings-
nivå, i gjennomsnitt ut 43,7 uker.

Kontrollert for utdanning, er det større sannsynlighet for
at amming hadde betydning for fordelingen dersom mor
jobber i privat sektor. At amming er vanskeligere å kombi-
nere med jobb for mødre i privat enn i offentlig sektor, kan
ha sammenheng med at vilkårene når det gjelder amming i
en del tilfeller er mer sjenerøse i offentlig sektor5.

Lang avstand mellom hjemmet og arbeidsplassen
En av tre mødre la vekt på at lang avstand mellom arbeids-
stedet og hjemmet gjorde det vanskelig å kombinere jobb
og amming. Det er i størst grad mødre bosatt i spredtbygde
strøk og på Østlandet utenom Oslo/Akershus, som har lagt
vekt på avstanden mellom arbeidsstedet og hjemmet som

et problem i forhold til amming. Sannsynligheten for å ha
lagt vekt på dette, øker dersom mor har høyere utdanning
over fire år eller jobber innen transport og kommunika-
sjon.

MORS HELSETILSTAND ETTER FØDSELEN

Mors helsetilstand etter fødselen har hatt betydning for 20
prosent av mødrene og 18 prosent av fedrene da foreldre-
permisjonen skulle deles. Blant foreldreparene som har
svart at mors helsetilstand etter fødselen gjorde at hun
trengte lang permisjon, tar fedrene i mindre grad ut mer
enn fedrekvoten. I noen tilfelle kan mor ha vært så syk at
hun ikke klarer å ta seg av barnet. I slike tilfeller tar far
muligens ut mer permisjon enn han ellers ville gjort, fordi
mor har vært sykmeldt.

FORHOLD SOM PÅVIRKER LENGDEN PÅ 
FARS PERMISJON

Vi ser at lengden på mors og fars permisjon varierer med
hensyn til hvilke forhold som hadde betydning for forel-
drene da de fordelte perioden mellom seg. Noen forhold
medvirker til at far tar kortere permisjon, mens andre fører
til at far tar lengre permisjon. Figurene 10 og 11 viser
gjennomsnittlig uttak av foreldrepermisjon for fedre der-
som ulike forhold har hatt stor eller noe betydning. Som vi
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Figur 9: 
Andelen mødre som har svart at amming av barnet
gjorde det vanskelig å være i jobb, fordelt på
utdanningsnivå.
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Forhold som påvirker lengden på fars foreldre -
permisjon i positiv retning, samt gjennomsnittlig
antall uker far tar ut dersom foreldrene har 
vektlagt de ulike forholdene ved deling av 
permisjonen.
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5 For arbeidstakere i stat og kommune er det avtalefestet at heltidsansatte som
ammer har rett til tjenestefri med full lønn i inntil to timer pr. dag
(Hovedtariffavtalen i staten, Fellesbestemmelsene, § 19, nr. 5 og
Hovedtariffavtalen i KS, § 8.3.7). Alle arbeidstakere som ammer har i følge
arbeidsmiljøloven rett til minst en time fritid hver dag for å amme, men fri til
amming gis uten lønn dersom ikke annet er avtalefestet (Fri i forbindelse med
amming er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 33).
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ser av figur 10, tar far blant annet ut betydelig lengre per-
misjon enn gjennomsnittet i de tilfellene hvor mor ikke
ønsket å være hjemme lenger eller mors arbeid gjorde det
vanskelig for henne å være i jobb. 

Figur 11 viser at far tar ut kortere permisjon enn
gjennomsnittet blant annet når det ikke var økonomisk
lønnsomt for familien at han var hjemme lenger, og når
arbeidssituasjonen hans gjorde det vanskelig for ham å
være hjemme lenger.

Far tar også ut kortere permisjon enn snittet dersom det
ikke var økonomisk lønnsomt for mor å være hjemme
lenger, og dersom mors arbeidsgiver ikke ønsket at hun
skulle være lenger borte fra jobb. Dette er forhold som
logisk sett burde medføre at far tar ut lengre permisjon.
Når vi ser nærmere på mødrene som svarte dette, ser vi at
de i større grad enn andre har valgt den korte permisjons-
ordningen (44 uker med 100 % lønnskompensasjon). Det
ser dermed ut til at mange av disse mødrene tenkte på hva
som hadde betydning for valget mellom lang og kort per-
misjonsordning da de svarte på disse spørsmålene, i stedet
for hva som hadde betydning for fordelingen av permisjo-
nen mellom mor og far. 

FAR TAR LENGST PERMISJON NÅR MOR HAR
EN KREVENDE JOBB 

Det er mange forhold som ser ut til å ha hatt betydning for
fordelingen av foreldrepermisjonen. Ved hjelp av en mul-
tivariat regresjonsanalyse har vi sett nærmere på hvilke
forhold som har mest å bety for lengden på fars permisjon

når det kontrolleres for de andre forholdene. Analysen
viser at forholdene som i størst grad bidrar til å forklare
lengden på fars permisjon, er om mor har lagt vekt på at
hun vil være lengst mulig sammen med barnet, og om far
har lagt vekt på at mors arbeidssituasjon gjorde det van-
skelig for henne å være lenger hjemme.

Dersom far har lagt vekt på at mors arbeidssituasjon
gjorde det vanskelig for henne å være hjemme lenger, øker
dette forholdet alene fars estimerte permisjonslengde med
1,6 uker. Permisjonen øker med 1,2 uker dersom far har
lagt vekt på at fordelingen skal være rettferdig, og dersom
mor ikke ønsket å være hjemme lenger. I tillegg bidrar det
positivt dersom mor ønsket en mest mulig rettferdig for-
deling av permisjonen, og dersom far ønsket å være sam-
men med barnet så lenge som mulig6.

FAR TAR KORTEST PERMISJON NÅR MOR VIL
VÆRE HJEMME LENGST MULIG

Dersom mor har lagt vekt på at hun ønsket å være hjemme
med barnet så lenge som mulig, forkortes den estimerte
permisjonen til far med 2,2 uker. Den forkortes med én
uke dersom mor har lagt vekt på press fra arbeidsgiver. 
I tillegg forkortes den estimerte permisjonen til far dersom
mor har lagt vekt på at fars arbeid gjorde det vanskelig for
ham å være lenger borte fra jobb, dersom far svarte at det
ikke var økonomisk lønnsomt at han var hjemme lenger,
og dersom mor hadde lagt vekt på at det ikke var økono-
misk lønnsomt at hun var hjemme lenger (jf valget av kort
vs. lang permisjon).

HVILKE EGENSKAPER VED MOR OG FAR
PÅVIRKER LENGDEN PÅ FARS PERMISJON?

Frekvensanalyser av datamaterialet viser at lengden på
fars permisjon blir lengre jo større virksomhet far jobber i.
Far tar også lengre permisjon jo eldre han er, og desto
eldre mor er. Far tar kortest permisjon dersom han jobber
i en mannsdominert virksomhet, og tar lengst permisjon
dersom han jobber i en virksomhet med omtrent like
mange menn og kvinner. Dersom han er selvstendig
næringsdrivende eller jobber i en mindre virksomhet, tar
han også kortere permisjon enn om han er arbeidstaker og
jobber i en større virksomhet. Fedre i offentlig sektor tar i
gjennomsnitt ut litt over én uke mer i permisjon enn fedre
i privat sektor.
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Figur 11: 
Forhold som påvirker lengden på fars foreldre -
permisjon i negativ retning, samt gjennomstnittlig
antall uker far tar ut dersom foreldrene har 
vektlagt de ulike forholdene ved deling av 
permisjonen.
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6 Disse forholdene hadde signifikant effekt (p≤0,05) ved regresjonsanalyse der
lengden på fars foreldrepengeperiode var avhengig variabel og alle utsagnene for-
eldrene skulle ta stilling til i spørsmål 22 og 47 var uavhengige variable. Se figur
i vedlegg for en oversikt over hvilke utsagn dette var.
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For å kunne si noe om hvilke kjennetegn ved mor og far
som i størst grad bidrar til å forklare hvor mye permisjon far
tar ut, har vi gjort en multivariat regresjonsanalyse, der
ulike bakgrunnskjennetegn er tatt med (se faktaboks). På
denne måten får vi målt de ulike bakgrunnsvariablene opp
mot hverandre, og får svar på hvilke faktorer som har signi-
fikant og størst betydning når vi kontrollerer for effekten av
de andre variablene. Variablene som ga signifikante utslag
i analysen, var om far er født i eller utenfor Norge, hvor
lang utdanning mor har, hvilken næring og hvilken sektor
mor jobber i, hvor stor arbeidsplassen til mor er, og om mor
er student. Vi ser altså at kjennetegn ved mor har større
effekt på lengden av fars permisjon enn kjennetegn ved far
selv.

Mors arbeidstilknytning påvirker lengden på
fars permisjon
Forhold som dreier seg om mors arbeidstilknytning ser ut
til å ha svært stor betydning for hvor lang permisjon far tar
ut. Permisjonen påvirkes i positiv retning dersom mor
arbeider innenfor primærnæringene, industri, offentlig
forvaltning eller andre sosiale og personlige tjenester.
Permisjonen påvirkes i negativ retning dersom mor jobber
innen helse- og sosiale tjenester, transport og kommunika-
sjon, undervisning eller varehandel, hotell og restaurant. 

Videre økes den estimerte permisjonslengden dersom
mor har høyere utdanning over fire år, dersom hun jobber
i offentlig sektor, og dersom hun jobber på en arbeidsplass
med færre enn 50 ansatte. Fars estimerte permisjonsuttak
er nesten fire uker lengre dersom mor driver et enkelt-
mannsforetak enn om hun jobber på en arbeidsplass med
100 eller flere ansatte. Det virker også positivt på permi-
sjonslengden til far at mor er student.

Den eneste egenskapen ved far selv som har en signifi-
kant effekt på lengden av permisjonen, er hvilket land han
er født i. Størst positiv effekt har det dersom han er født i
Nord-Amerika, Oseania eller Europa utenom Norden. Det
estimerte uttaket er da fire uker lengre enn om han er født
i Norge. Dersom han er født i Asia, Afrika, Sør-Amerika
eller Mellom-Amerika, er det estimerte permisjonsuttaket
nesten tre uker kortere enn dersom han er født i Norge.

OPPSUMMERING

Fedres uttak av foreldrepenger har økt de seneste årene, og
økningen ser i stor grad ut til å bevege seg i samme takt
som utvidelsene av fedrekvoten. En islandsk rapport som
tar for seg flere ulike undersøkelser knyttet til foreldres
uttak av foreldrepermisjon, oppsummerer noen faktorer
som kan bidra til å forklare hvorfor menn i så liten grad tar
permisjon utover den perioden som er forbeholdt far.
Disse faktorene er det tradisjonelle synet på mor som den
beste og mest naturlige omsorgspersonen, mors behov for
fysisk rehabilitering etter fødselen, amming av barnet, at
menns inntekt er høyere enn kvinners slik at det medfører
større økonomisk tap når han tar permisjon, at kvinner
oftere jobber i offentlig sektor der jobbsikkerheten er høy
og det er lettere å ta permisjon enn i privat sektor, og at
arbeidsgivere ser ut til å se på menn som mer uerstattelige
på arbeidsplassen enn kvinner (Gíslason 2007). Dette
samsvarer i stor grad med resultatene fra vår undersøkelse.
Blant annet ser både mor, far og arbeidsgiver ut til å se på
menn som mer uerstattelige på arbeidsplassen. At man
taper økonomisk når far er hjemme lenge, på grunn av at
menn jevnt over har høyere inntekter enn kvinner, er også
et moment som har betydning. I tillegg ser det ut til at
forestillingen om mor som den mest naturlige omsorgs-
personen fortsatt lever i beste velgående, til tross for at
mor og far i henhold til lovverket knyttet til foreldre-
penger har gode muligheter til å dele.
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Multivariat regresjonsanalyse av hva som
påvirker lengden på fars permisjon
Antall uker far tar ut i foreldrepermisjon er den avhengige
variabelen i denne analysen. Som forklaringsvariable har vi
sett på mors og fars alder, utdanning, inntekt, sysselsettings-
status, næring, sektor, hvor stor arbeidsplassen er, kjønns-
fordeling på arbeidsplassen, mors og fars fødeland/-region,
hvilken del av Norge de bor i og om de bor i by eller bygd.
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Figur 12: 
Forhold som hadde betydning for mor og far da de skulle dele foreldrepermisjonen mellom seg. Prosentandeler
som har svart at de ulike forholdene hadde stor og noe betydning.
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