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I 2003 kom boka Fleksible fedre ut. Den var en grundig gjennomgang av
hvordan fedrekvoten, dvs. øremerkingen av en del av foreldrepermisjonen for
far, ble mottatt av norske fedre. Da hadde fedrekvoten eksistert i 10 år og var
fire uker. Nå, 20 år etter at fedrekvoten ble innført og gradvis er blitt utvidet
til 14 uker, har Berit Brandth og Elin Kvande redigert antologien Fedrekvoten
og den farsvennlige velferdsstaten.
Fedrekvoten er et politisk og kulturelt eksperiment av dimensjoner. Ideen om
fedrekvote som politisk virkemiddel bygger på sosiologiske praksisperspektiver om
hvordan kjønn skapes og omskapes. Premissene i et praksisperspektiv er at maskuliniteter og femininiteter formes av situerte oppgaver. Det vil si at de situasjoner
og den praksis du står i som far former deg, ditt forhold til barnet og samfunnets
syn på menn som omsorgspersoner. Debatten om fedrekvoten går langs tydelige
skillelinjer i politikk og verdisyn. Debatten handler om statens rolle i folks liv og
hvilken mening som tillegges begreper som makt og frihet. Og ikke minst har debatten om fedrekvoten vist frem menns avmakt. Avmakt overfor sine egne maskuline tradisjoner, arbeidslivet og arbeidsgivere og overfor mor som den første
forelder. Alle disse elementene gjør fedrekvoten til et spennende objekt for forskning.
Regjeringen Brundtland innførte fedrekvoten som første land i verden i
1993. Ordningen forbeholdt fire uker av foreldrepermisjonen til far og nådde
sitt foreløpige toppunkt i juli 2013 da 14 uker av den samlede permisjonen
er satt av eksklusivt til far. Over 90 prosent av fedrene som har opptjent rett,
bruker i dag deler av eller hele kvoten. Regjeringen Solberg har varslet en
reduksjon av kvoten til 10 uker og at det skal åpnes for unntak slik at far i en
del tilfeller kan overføre tid til mor.
Antologien Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten inneholder 16 artikler, de fleste fra norske forskere, men erfaringer fra både Island (Gíslason og
Eydal), Sverige (Duvander), Danmark (Bloksgaard) og andre europeiske land
(Gullvåg Holter) presenteres. Hovedvekten ligger på kvalitative studier, men
antologien starter med to kvantitative artikler. Den første handler om holdninger til fedrekvoten (Lappegård og Bringedal). Datagrunnlaget er Barnetilsynsundersøkelsen fra 2010 som viser at fedrekvoten har god oppslutning i
befolkningen. Samtidig drøfter artikkelen hvor sensitive slike data er for
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hvordan man formulerer spørsmålene. Det er ganske store sprik i resultatene
fra ulike holdningsundersøkelser om fedrekvoten. Det at resultatene spriker
mye diskuteres på en interessant måte i artikkelen. Det er en viktig diskusjon
fordi slike undersøkelser legger føringer på de politiske beslutningene.
I den andre artikkelen (Kitterød) sammenliknes tidsbruksdata fra tidligere
studier (startet i 1970) med den siste undersøkelsen i 2010. Det er oppsiktsvekkende funn som presenteres. Fedre i 2010 bruker 3,50 timer per dag på
familiearbeid mot 2,31 timer i 1970. Det er en stor økning. Tilsvarende tall for
mødres familiearbeid er 5,18 (2010) og 7,25 (1970). Artikkelen drøfter disse
endringene opp mot innføringen og utvidelsen av fedrekvoten, men også i forhold til andre utviklingstrekk i samfunnet – som kvinners økte yrkesdeltakelse.
Antologien sirkler i stor grad rundt spørsmålene om hvordan fedrene opplever fedrekvoten. Det var også et kjernespørsmål i Brandth og Kvandes nevnte
bok fra 1993. Hva forteller fedrene selv om det å være hjemme og ha det
primære omsorgsansvaret? Flere av artiklene viser at den grunnleggende
målsettingen med fedrekvoten virker; at far og barn utvikler en relasjon som
er sterk og som bryter med den tradisjonelle maskuline logikken knyttet til
tid og effektivitet (Bungum, Brandth og Kvande, Hoel). Men vi får også lese
om fedre som synes det er vanskelig og krevende å ta permisjon. Flere av artiklene knytter dette til det presset som en del fedre opplever fra arbeidsgiver
om å kombinere permisjon med jobb eller ta kortere permisjon. Brandth og
Kvandes artikkel ”Fedrekvotens valgfrihet og fleksibilitet” viser at fleksibiliteten
gjennom gradert uttak av permisjon eller deltidspermisjon også kan bli en
negativ opplevelse der skillet mellom jobben og omsorgsforpliktelsene
kollapser. Tanken bak kvoten var å skjerme fedrene fra arbeidslivet og gjøre
tiden med barnet til noe annet. Samtidig er fleksibiliteten i ordningen positiv
fordi den gjør det mulig for flere – som for eksempel selvstendig næringsdrivende eller menn i turnusarbeid – å ta permisjon.
Hva fleksibelt uttak av fedrekvoten betyr for likestilling og fars utvikling
av omsorgskompetanse er også tema i Smedbys artikkel. Hun konkluderer ut
fra kvalitative intervjuer at å ta ut kvoten i sin helhet gir en annen opplevelse
enn om far deler den opp og legger den til mors ferier. Å sitte med ansvaret
alene gjennom dagen gir far en unik mulighet (og plikt) til å få et mer helhetlig
ansvar for familieorganiseringen, og fedrene forteller at de lærer barnet å
kjenne mer på egne premisser.
I den norske debatten om fedrekvoten og valgfrihet har diskriminering av
menn fått lite plass. Innenfor kjønnsforskningen og likestillingspolitikken har
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det vært tradisjoner for å se menn som aktører og som maktfulle subjekter som
profiterer på patriarkalske strukturer. Hvordan menn forstår sin situasjon som
far versus arbeidstaker, og med hvilken legitimitet de føler de kan ta fedrekvoten
er tema i flere av artiklene. Det er, etter mitt syn, ett av de viktigste bidragene
antologien bidrar med i den offentlige debatten om valgfrihet. På tross av at
fedrekvoten, er institusjonalisert er den i mange tilfeller også et forhandlingskort
mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Mange av fedrene forteller om problemer
med å ta ut fedrekvoten. I Heggems artikkel refereres det til et intervju i Aftenposten der fedre blir tilbudt opp til 50 000 kroner i måneden for ikke å ta ut
fedrekvoten. Det gir også en god pekepinn på hvor problematisk det er for
mange fedre å skulle forhandle seg frem til å ta mer enn fedrekvoten. Halrynjo
og Lyngs artikkel om fedres forhandlinger i karriereyrker gir et godt innblikk i
hvordan en del fedre føler de må stille opp for jobben, mens det å ta permisjon
er en mer selvfølgelig del av det å være mor og arbeidstaker. Resultatet er at mor
blir den usikre arbeidskraften og den som slakker på karriereambisjonene, mens
far opprettholder den tradisjonelle mannlige jobbdedikasjonen.
Antologien inneholder artikler fra Sverige, Danmark og Island som på en
oversiktlig måte viser utviklingen i fedrekvoten, bruken av den og diskursen
rundt ordningen. På tross av mange likheter mellom de nordiske landene når
det gjelder likestillingspolitikk er det betydelige forskjeller i designet av fedrekvote. Og ikke minst er det stor forskjell i diskursen om fedres rolle, hva som
er frihet og hva som er plikt. Island med sin klart mest radikale ordning (tre
måneder til mor, tre til far, og tre til fri fordeling per i dag og fra 2016 blir det
fem måneder til mor, fem til far og to til fri fordeling) har ifølge Gíslason og
Eydal ingen debatt om valgfrihet og tvang når det gjelder å avsette like mye
tid til mor og far. Et enstemmig Allting og støtte fra arbeidsgiversiden gir ordningen full legitimitet på den politiske høyresiden. Argumentet er at fedre skal
ha de samme liberale individuelle rettigheter (og plikter) som mødre. Dette
står i sterk kontrast til den norske diskursen der ”valgfrihet” er sentralt
argument for den politiske høyresiden og der familien er ansett som ”enheten”
for ytelsen. Danmark på sin side har ingen fedrekvote betalt av staten, men et
svært sammensatt system for uttak av foreldrepenger. Det er en vev av offentlig
permisjon og avtaler på arbeidsplassene (Bloksgaard). Mange danske fedre vet
ikke om sine rettigheter og går glipp av lønnet permisjon som de har krav på.
I tillegg er det slik at hver enkelt far må forhandle med sin arbeidsgiver. Konklusjonen om danske forhold er at fravær av en enkel ordning som gjelder for
alle fedre gjør at danske fedre tar ut minst foreldrepenger i Norden, og ord-
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ningene skaper store forskjeller mellom danske fedre ut fra hvilket lokalt avtaleverk de har på sin arbeidsplass. Svenske menn tar ut mest foreldrepermisjon
i Norden. Foreldrepermisjonen er lang og fleksibel. Av det totale uttaket av
foreldrepenger tar svenske menn ut ca. 25 prosent. Men et viktig poeng i
Duwanders artikkel er at økningen i svenske fedres uttak av foreldrepenger
ikke kom etter at likestillingsbonusen ble innført. Likestillingsbonusen går ut
på at par som velger å dele på permisjonen får en bonus i form av et kontantbeløp i måneden. Økningen av fedrenes tid med barna kom gjennom forlengelse av fedrekvoten i 1995 og 2002, samt en utvidelse av den samlede
permisjonstiden til 16 måneder. Duwander problematiserer fleksibiliteten i
den svenske ordningen fordi denne gjør at svenske fedre bruker permisjonen
på en annen måte enn mødrene. Det får igjen konsekvenser for kvinner og
menns posisjon på arbeidsmarkedet.
En gjennomgang av en så fyldig antologi som Den farsvennlige velferdsstaten
kan ikke kommentere alle artiklene – det tillater ikke plassen. Styrken ved en
antologi er at mange stemmer kommer frem. Samtidig er faren at helheten ikke
henger så godt sammen. Denne antologien henger godt sammen, slik jeg ser
det, og har med de viktigste problemstillinger som fedrekvoten reiser. En stor
styrke ved antologien er at de nordiske ordningene og erfaringene er så tydelig
beskrevet og analysert. I tillegg er den sterk på å få frem fedrenes stemmer og
erfaringer på bakkenivå gjennom de mange kvalitative intervjudataene. Men
som helhet er det problematisk at det er en overvekt av fedre med høyere utdanning som er intervjuet. En gjennomgang av informantenes utdanningsnivå
viser at få av fedrene står i ufaglærte yrker.
Jeg kunne også ønsket meg et eget kapittel bygget opp rundt en mer
grunnleggende debatt om forholdet mellom far og barn. Selv om en del av
artiklene har handlingsteoretiske bidrag, ville en mer overordnet drøfting av
forholdet mellom omsorgspraksis og konstruksjoner av kjønn i et eget kapittel
kunne gi viktige kjønnsteoretiske bidrag og være et nyttig bakteppe for de mer
empirinære artiklene.
Fedrekvoten har i den offentlige debatten blitt kritisert for å minske
familiens valgfrihet. Mange av antologiens bidrag nyanserer denne debatten og
viser at det finnes mange former for ufrihet, f.eks. i forhold til arbeidsmarkedet.
Det kommer frem at mange fedre opplever sin permisjonstid som frihet. Slik
viser flere av bidragene at fedrekvoten legger til rette for praksis som endrer
synet på frihet. Fedrekvoten blir en frihet til barnet og ikke slik vi vanligvis
tenker oss den maskuline frihet; en frihet fra barnet til å yte på markedet.

