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Abstract  

 

 

This bachelor thesis is a comparative study of the parental leave systems in Sweden and the 

UK. The paper describes the gendered differences within the laws and regulations connected to 

the parental leave system in both countries. The aim of this study is to view how gender roles 

are affected by a gender neutral and a gendered parental leave legislation. 

 

The relevant theory in this study is feminist institutionalism. Three elements of the theory have 

formed a framework which is applied to assess the parental leave system. These three elements 

are the power balance between men and women, institutions’ formal and informal rules and 

norms and gender roles, and their meaning within the institution of parental leave. 

 

The result of this paper shows that gender-neutral legislation on parental leave has positive 

consequences for gender roles in comparison to the gendered parental leave system. A similar 

comparative study concerning Sweden and the United Kingdom's parental leave system has not 

previously been carried out. As such, the intention is that this work can contribute original 

research and knowledge in this area.  
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1. Inledning  

 

I följande kapitel kommer uppsatsens forskningsproblem att presenteras tillsammans med syfte 

och forskningsfrågor. I avsnitt 1.2 kommer även en utläggning kring hur uppsatsens syfte 

kommer att nås.  

1.1 Forskningsproblem 

Sverige och Storbritannien är länder, som har en geografisk närhet till varandra, är 

västeuropeiska liberala demokratier och med välfärdssystem som introducerades vid ungefär 

samma tidsperiod. Ländernas lagstiftning angående föräldraförsäkring har dock tagit olika 

riktningar sedan de infördes. År 1974 införde Sverige en könsneutral och delad 

föräldraförsäkring. Storbritannien har kvar en könsbestämd föräldraförsäkring där mödrar och 

fäder har olika möjligheter och förutsättningar för att ta ut föräldradagar och att nyttja 

föräldraförsäkringen. Storbritannien införde en möjlighet till en delad föräldraförsäkring under 

2015. Den här uppsatsen kommer att se närmare på vilka konsekvenserna blir för 

könskontraktet, beroende på om landet i fråga har en könsneutral eller en könsbestämd 

föräldraförsäkring.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här uppsatsen är att utifrån ett feministisk institutionellt perspektiv, kartlägga 

vilka konsekvenser en könsneutral respektive könsbestämd föräldraförsäkringslagstiftning får 

på könskontraktet.  

  

Mot den här bakgrunden inställer sig följande fråga:  

 

• Hur påverkar en könsbestämd respektive könsneutral föräldraförsäkring 

könskontraktets:  

- Makt, maktrelationer och hierarkier?  

- Formella och informella regler och normer? 

- Genus och könsroller? 

 

För att uppsatsens syfte ska nås utförs en kvalitativ jämförelse av Sveriges och Storbritanniens 

föräldraförsäkringssystem.  
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1.3 Disposition  

I kapitel 2 följer tidigare forskning som kommer att avhandlas. I första hand kommer forskning 

relaterad till negativa konsekvenser för könskontraktet om föräldraförsäkringen är 

könsbestämd. Samt den nyckelroll välfärden kan ha för att möjliggöra en jämnt fördelad och 

könsneutral föräldraförsäkring. I avsnitt 2.1 ges en presentation av en feministisk institutionell 

teori som den här uppsatsen utgår ifrån. Avsnitt 2.2. behandlar negativa konsekvenser för 

könskontraktet till följd av en könsbestämd föräldraförsäkring. Avsnitt 2.3 handlar om 

könskontraktets positiva konsekvenser till följd av en könsneutral föräldraförsäkring. I kapitel 

3 beskrivs arbetets metod och material.  I den här uppsatsens fjärde kapitel ges en bakgrund till 

forskningsproblemet och respektive lands föräldraförsäkrings reformer beskrivs från det att de 

både föräldraförsäkringarna för första gången inkludera båda föräldrarna. Kapitel 5 utgörs av 

resultatdelen. Kapitel 6 består av en analys där materialet från kapitel 5 bearbetas och övergår 

sedan till kapitel 7 som består av en slutsats som besvarar uppsatsens syfte och frågeställning. 

Avslutningsvis är kapitel 8 en kritisk reflektion där uppsatsens brister diskuteras samt förslag 

till vidare forskning presenteras.  
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2. Tidigare forskning - i vilket kvinnans roll definieras i och av 

välfärdsstatens normer 

 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning att presenteras. Innebörden av könsbestämda 

respektive könsneutrala lagstiftningar förklaras, samt forskning om hur kvinnans roll definieras 

utifrån välfärdsstatens normer och förväntningar. Här presenteras Esping-Andersens forskning 

om olika välfärdsstatsregimer. Den liberala, socialdemokratiska och den konservativa modellen 

för ett välfärdssystem. Den här uppsatsen fokuserar på den liberala och den socialdemokratiska 

modellen, då Sverige utgör den socialdemokratiska modellen och Storbritannien utgörs av den 

liberala modellen. I avsnitt 2.1 presenteras uppsatsens teori – en feministiskt institutionell teori 

och tre element ur teorin beskrivs i närmare detalj. Avsnitt 2.2 beskriver de negativa 

konsekvenser som könskontraktet får till följd av en könsbestämd föräldraförsäkring. 

Avslutningsvis innehåller avsnitt 2.3 de positiva konsekvenserna som könskontraktet får till 

följd av en könsneutral föräldraförsäkring.   

 

Könsbestämda lagar syftar till de lagar som har en direkt inverkan eller effekt på antingen män 

eller kvinnor, de inkluderar alltså inte båda två. Ett exempel är abortlagstiftningen, en kvinnas 

beslut att utföra en abort kan ha en påverkan på en man i hennes omgivning. Men slutligen är 

det kvinnans kropp som lagen (vare sig den tillåter eller förbjuder abort) direkt påverkar. 

Abortlagstiftningen är således könsbestämd. I denna uppsats studeras Storbritanniens 

föräldraförsäkringslagstiftning, som kan betecknas som en könsbestämd lagstiftning, mer om 

hur den är utformad kommer i avsnitt 5.3.   

 

Könsneutral lagstiftning har till skillnad från den könsbestämda lagstiftningen, samma inverkan 

eller effekt på män och kvinnor. Den innebär lika rättigheter eller möjligheter för båda könen. 

Den svenska föräldraförsäkringen är könsneutralt utformad. Män och kvinnor har lika 

möjligheter att nyttja den. Mer om detta i avsnitt 5.1.  

 

Lisbeth Bekkengen har studerat olika faktorer som kan påverka familjers olika och ojämna 

fördelning av föräldraledighet. Allt från föräldraparens ålder, utbildning, yrke, bostadssituation 

samt deras attityder till en jämnt fördelad föräldraförsäkring. Den mest återkommande faktorn 

till att fördelningen ser ut så som den göra tycks utgöras av normer och förväntningar. Detta är 

en större anledning än den som vanligtvis antas påverka fördelning mest, nämligen familjens 

ekonomi. Bekkengens undersökning visar att högutbildade föräldrar som tjänar över 
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genomsnittet, delar i större utsträckning på föräldraledigheten mellan sig.1 Vilket är någonting 

som Ann-Zofie Duvander menar att vi måste finna en lösning som gör att jämställdhet och en 

delad föräldraledighet kan vara ett alternativ för alla familjer, inte bara för de rika och 

välutbildade. 2 

 

Enligt Esping-Andersen finns det tre olika välfärdsmodeller eller välfärdsstasregimer baserat 

på sociala och ekonomiska rättigheter i en nation samt förhållandet mellan marknaden, familjen 

och staten. De tre olika modeller är den konservativa/korporativa, den socialdemokratiska och 

den liberala.3 För att uppnå den här uppsatsens syfte fokuserar studien på Sveriges 

socialdemokratiska modell och Storbritanniens liberala/korporativa modell. 

  

Storbritanniens liberala välfärdsmodell kännetecknas av att marknaden har en central roll för 

att dela upp tillgångar, försäkringar samt kollektiva tjänster. I den brittiska liberala/korporativa 

varianten har medborgarna ett grundskydd av i form av försäkringar vilka dock är ekonomiska 

oansenliga och i majoritet av fall behöver invånarna komplettera med privata försäkringar. Den 

liberala/korporativa välfärdsstatsregimen kännetecknas bland annat av att staten har en 

marginell roll samt att relationen mellan staten och marknaden är minimal. Invånarna har själva 

ett ansvar att se till att de är försäkrade, det är inte statens uppgift att förse medborgarna med 

detta.4  

 

Den socialdemokratiska välfärdsregimen kännetecknas av marknadens marginella roll och att 

staten. Invånarna har möjlighet att utnyttja allmänna socialförsäkringar. Försäkringarna är 

förvisso baserade på inkomst, och inbegrips av både ett minimibelopp och ett maximalbelopp 

på den ersättning invånaren kan få ut av en försäkring.5 Den svenska socialdemokratiska 

välfärdsmodellen präglas således av att staten har en central roll och relationen mellan staten 

och marknaden är maximal.6 Den här modellen bygger på att alla individer och familjer ska 

kunna nyttja och ha försäkringar till sitt förfogande, oavsett bakgrund ska de vara garanterade 

vård och omsorg, skola och utbildning samt ett socialt skyddsnät.7  

                                                
1 Bekkengen, L. Man får välja – om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv. 2002.  
2 Duvander, A-Z. Svensk föräldraförsäkrings utveckling och konsekvenser. 2017, s.140–141. 
3 Esping-Andersen, G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. 1990.  
4 Karlstads universitet, välfärdsmodeller, 2019.  
5 Esping-Andersen, G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. 1990.  
6 Karlstads universitet, välfärdsmodeller, 2019.  
7 Esping-Andersen, G, Gallie, D, Hemerijck, A, Myles, J. Why We Need a New Welfare State. 2002. 
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De här olika modellerna har skilda uppfattningar vad gäller synen på statens inblandning när 

det kommer till familjen, staten och marknaden. Den socialdemokratiska och den 

liberala/korporativa modellen kan kokas ner till två system som antingen underlättar och i viss 

mån styr medborgarnas sociala relationer (socialdemokratiska) eller ett system som inte går in 

och korrigerar invånarnas sociala relationer, dess normer och förhållningssätt 

(liberala/korporativa). Vi kan se den svenska könsneutrala föräldraförsäkringen som ett tecken 

på hur staten har gått för att åstadkomma en positiv förändring av könskontraktet, medan den 

brittiska regeringen inte har försökt att styra eller korrigera de sociala relationerna i landet.  

 

Olika välfärdssystem får alltså olika konsekvenser för medborgarna i landet, och således även 

olika konsekvenser för män och för kvinnor. Laura Carlson diskuterar kvinnans och den 

svenska välfärdens roll i: Searching for equality: 

 

The welfare state created in Sweden provides a high degree of social justice, 

with a high minimum living standard, free education, free child care, free 

health care and available housing. This is an achievement that cannot be denied 

or negated, and has led to much of the praise with respect to the achievements 

regarding women.8  

 

Det svenska välfärdssystemet är en bidragande faktor till att kvinnor har haft möjlighet att 

förvärvsarbete utanför hemmet. Välfärdssektorn i Storbritannien erbjuder inte ett lika generöst 

system. Det är inte bara föräldraförsäkringssystemet i sig som ligger till grund för hur 

fördelningen ter sig, barnomsorgen som landet kan erbjuda är även det en bidragande faktor till 

den ojämna fördelningen. I strävan efter en jämnt fördelad föräldraförsäkring är det viktigt med 

en statligt finansierad barnomsorg, då det påverkar moderns möjlighet att återgå till arbetet. 

Avgiften man i Sverige betalar för att ha sitt eller sina barn i förskola baseras på hur många 

barn man har samt på den totala inkomsten i hushållet. Det finns en gräns för hur hög denna 

avgift kan bli vilket gör att man inte kommer att betala mer än 1382 kr för ditt yngsta barn, eller 

3 procent av den sammanlagda inkomsten i hushållet. Som allra högst kan du komma att betala 

922 kr, eller 2 procent av den totala inkomsten i hushållet. Slutligen högst 461 kr för barnet 

                                                
8 Carlson, L, Searching for equality – sex discrimination, parental leave and the Swedish model with comparisons 

to EU, UK and US Law, 2007, s. 357. 



 

 6 

innan det, eller 1 procent av hushållets inkomst. För fler barn efter tre finns ingen avgift.9 För 

att ha tre eller fler barn i förskola samtidigt betalar du alltså högst en avgift på 2765 kr. Detta 

kan självklart ses som en ansenlig summa men om vi jämställer kostnaderna i Sverige med 

kostnaderna i Storbritannien är det inget att tala om. Storbritanniens kostnader för förskolorna 

är en av de allra högsta i Europa. Kostnaden för att inhysa ett barn på förskolan kan landa på 

runt 10–15 000 kr i månaden10. I längden leder detta i stor utsträckning till att kvinnor som i 

Storbritannien tjänar 26 procent mindre än män tvingas sluta arbeta då de inte har råd med 

barnomsorgen11. Vilket får konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i landet om delar av 

befolkningen väljer att, eller tvingas sluta arbeta. Det är i till stor del den ekonomiska tillväxten 

som skapar välfärdsstaten, alltså leder det faktum att kvinnor arbetar mindre även till negativa 

konsekvenser för landets välfärd. Alltså en ond nedåtgående spiral.  

 

Med den här uppsatsen vill jag fylla en lucka i den tidigare forskningen. Mig veterligen 

förekommer inte en jämförande studie om Sveriges och Storbritanniens könsneutrala kontra 

könsbestämda föräldraförsäkringssystem ur ett feministiskt institutionellt perspektiv. På så vis 

sker ett bidrag till att utveckla litteraturen kring feministisk institutionell teori och 

föräldraförsäkringssystemet.  

 

2.1 Teori  

2.1.1 Feministiskt institutionalism  

 

Den feministiska institutionalismen utgår ifrån den institutionella teorin vars fokus riktar sig 

till konstitutionella strukturer som konstruerar våra institutioner, däribland lagar, regeringar och 

politiska system.12 Enligt den institutionella teorin är just institutionerna grundläggande 

fundament i vårt samhälle. I det här fallet förstås föräldraförsäkringen som en institution. 

Institutionerna styr och upprätthåller strukturer för hur vi som individer beter oss, deras regler 

guidar vår vardag. Så även föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkringen bär således ett ansvar 

för vilket ”budskap” den sänder ut. En könsneutral föräldraförsäkring är därmed viktigt när det 

                                                
9 Stockholm stad, ’Avgifter och inkomster’, 2018. 
10 Sveriges radio, ’Brittiska föräldrar har inte råd med barnsomsorg’, 2012.   
11 Dagens nyheter, ’Brittisk mamma kan glömma karriären’, 2009. 
12 Peters, G, Comparative Politics, 2014, s.37. 
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kommer till ett aktivt jämställdhetsarbete.13 I ett institutionellt perspektiv är det centralt att 

komma underfund med och förklara politik genom att förstå samhällets normer och regler. 

Forskningens uppgift är i det här fallet att försöka förklara hur ”spelreglerna” fungerar samt 

vilka följder de får för samhället. Den feministiska institutionalismen utgår ifrån den 

institutionella teorin men lägger till tre element. Dessa tre spelar en viktig roll i den här 

undersökningen och används för att operationalisera teorin till ett analytiskt ramverk.  

 

1. Makt, maktrelationer och hierarkier   

 

Det första elementet handlar om en större förståelse för makt, maktrelationer och hierarkier 

mellan män och kvinnor.  För att förstå maktbegreppet och makthierarkierna mellan män och 

kvinnor kan vi också läsa vad Abby Peterson skriver i Makt och Auktoritet i Feministisk Teori 

och Praktik. Peterson menar att maktbegreppet är ett av det allra mest centrala begreppet i den 

feministiska teorin. Peterson diskuterar i den nämnda artikeln ovan att studera hur 

kvinnorättsrörelser definierar och tolkar maktrelationerna i samhället kan visa hur vi bör förstå 

oss på maktbegreppet. Hon menar att auktoritet kan förstås som ett tecken för den subjektiva 

makten. Detta ger oss en förståelse för hur en rörelse eller organisation ser på och relaterar till 

makten. Peterson diskuterar om huruvida tolkningar av makt och dess inflytande kanske kan 

leda oss närmare politiska program som främjar sociala reformer av dominerande 

maktförhållanden.14 Om vi ser föräldraförsäkringen som en institution, en överordning som vi 

måste förhålla oss till och lyda, så menar Peterson att: ”Auktoritet har betraktats som ett statiskt, 

universellt manligt faktum. Auktoritet har alltid setts som en manlig egendom och männen har 

överallt haft någon form av auktoritet över kvinnorna”.15 Vi skulle alltså kunna se 

föräldraförsäkringen som en institution överordnade kvinnor, då kvinnor är de som påverkas 

mer negativt av en könsbestämd föräldraförsäkring.  

 

2. Institutioners informella regler och normer 

 

Det andra elementet rör sig om en ökad förståelse för informella institutioner, regler och 

normer. Alltså en förklaring och förståelse för hur formell och informell politik interagerar. Att 

bedöma förhållandet mellan formella och informella institutioner på djupet, med kön och genus 

                                                
13 Eriksson-Zetterquist, U. Institutionell Teori – idéer, moden, förändring. 2009. s.7.  
14 Peterson, A. Makt och auktoritet i feministisk teori och praktik. 1987, s. 65.  
15 Peterson, A. Makt och auktoritet i feministisk teori och praktik. 1987, s. 70.  



 

 8 

som en aspekt i diskussionen. Thomson menar att det här perspektivet har som utgångspunkt 

att alla institutioner i praktiken är könsbestämda. Institutioner kan vara könsneutralt utformade 

men att konstruktioner av maskulinitet och femininitet på så vis sammanflätas i den politiska 

institutionens dagliga kultur eller logik. Vi kan således genom en feministisk institutionalism 

få hjälp att förstå hur institutioners produktion, relationerna mellan institutioner och aktörer 

samt hur män och kvinnors erfarenheter inom dessa institutioner är könsbestämda.16 I 

Storbritanniens är föräldraledigheten som institution könsbestämd.  

 

3. Genus och könsroller 

 

Det tredje elementet utgörs av en större förståelse för genus samt dess betydelse. Genusteorin 

har sin utgångpunkt i att kvinnan och hennes position i samhället förstås och förklarats i relation 

till mannens. Om vi talar om någonting kvinnligt kan det bara definieras i relation till någonting 

manligt. En central utgångspunkt för genusteorin ligger i ett se hur skillnader mellan män och 

kvinnor har skapats, omskapats och bevarats. Alltså att undersöka och förstå hur könsrollerna 

och könskontraktet är socialt konstruerat och hur de har förändrats under årtionden.17   

 

Den här uppsatsen fokuseras kring dessa tre centrala element ur teorin för att besvara 

forskningsfrågan. Avgränsningen baseras på den tidsram samt sidantal som står till uppsatsens 

förfogande. De här tre elementen i den institutionella teorin kommer i viss mån att behandlas i 

överlappande form i uppsatsens diskussion och slutsats, då de alla tre är del av likande 

strukturella situationer. 

 

Könskontraktet som begrepp är en liknelse för det system som behandlar könsordningen i 

samhället, där kvinnor samt män ges olika roller, uppdrag och förväntningar. Den här 

kontraktsteorin kan vi förstå genom en jämförelse med ett samhällskontrakt. 

Samhällskontraktet är baserat på att invånarna avsäger sig en viss rättighet till nytta för den 

styrande staten, som i sin tur säkerställer andra förmåner. Alltså inbegriper samhällskontraktet 

de rättigheter och skyldigheter som invånare har emot statsmakten.18 I den här studien ämnar 

kontraktet förklara hur vi kan förstå konstruktionen av genus i ett system och vilka 

konsekvenserna blir både samhället och invånarna, alltså vilket könskontrakt individen 

                                                
16 Thomson, J. Resisting gendered change: Feminist institutionalism and critical actors. 2018 s 179–182.  
17 Wikander, U. Kvinnoarbete i Europa 1789–1950: Genus, makt och arbetsdelning. 2006, s.8.  
18 Lewin, L. Statsvetenskapens grunder. 2015. s. 11. 
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tillskrivs baserat på dennes kön.  Överenskommelsen anger könsrollens förväntningar och 

ansvar som invånaren beräknas utföra. Dessa könsmönster har institutionaliserat i och med våra 

lagar och traditioner vilket gör dem godkända av statsmakten. Det här kontraktet är dock inget 

fast system utan under ständig förändring men går urskönja genom dess befintliga mönster.19 

Att könsrollerna är föränderliga utför en elementär grund i den här studien då syfte är att ringa 

in hur könskontraktet påverkas av en könsneutral och en könsbestämd lagstiftning.  

 

Den här uppsatsen utgår ifrån ett feministiskt perspektiv där en könsneutral och jämnt fördelad 

föräldraförsäkring vore det bästa tänkbara alternativet. Detta då det frigör både män och kvinnor 

i hemmet och på arbetsplatsen. Utgångspunkten för denna studie är att män och kvinnor bör ha 

lika förutsättningar, möjligheter och skyldigheter. En delad föräldraledighet vore ett önskvärt 

tillstånd inom feminismen. Då det kan leda till en jämnare fördelning av hushållsarbetet, den 

ekonomiska försörjningen, vård av barn. Att arbeta mot en individualiserad föräldraförsäkring 

ses i den här uppsatsen som ett aktivt jämställdhetspolitiskt arbete. En könsneutral lagstiftning 

är vad som menas vid referenser till en positiv förändring av könsbestämda lagar och regler. 

Därav behandlar avsnitt 5.5 negativa konsekvenser som en direkt följd av en ojämn fördelning 

av föräldraförsäkring och avsnitt 5.6 avhandlar positiva konsekvenser tack vare en könsneutral 

föräldraförsäkring.  

 

2.2 Negativa konsekvenser för könskontraktet till följd av en könsbestämd 

föräldraförsäkring 

En negativ korrelation går att urskilja mellan en arbetslön och en lång föräldraledighet. Främst 

är det högutbildade kvinnors löner som påverkas negativt av en längre föräldraledighet. 

Akgunduz och Plantega utförde 2013 en studie om löneutvecklingen för kvinnor i sexton 

europeiska länder mellan 1970 och 2010 och upptäckte att lönerna i snitt sjönk med 7,3 procent 

för högutbildade kvinnor som gick på trettio veckor eller längre föräldraledighet.20 Samt att 

inkomstskillnaderna i Sverige idag leder till att kvinnors pension är runt 30 procent lägre än 

mäns.21 

 

                                                
19 Wikander, U. Kvinnoarbete i Europa 1789–1950. Genus: makt och arbetsdelning. 2006, s.13–14.  
20 Timbro, Barnledighet – en kvinnofälla för medelklassen, 2018-02-27. 
21 Regeringskansliet, Kvinnor har längre pension jämfört med män, 2017-12-26. 
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Storbritannien har en större andel deltidsarbetar än vad Sverige har. En av anledningarna till 

detta är den könsbestämda föräldraförsäkringen. Deltidarbetarna i Storbritannien är framförallt 

kvinnor. Barnomsorg som erbjuds i Storbritannien är även den deltidsanpassad. Detta utgör en 

fälla för många ensamstående mödrar då deras möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden 

blir allt mindre. Den brittiska barnomsorgen inte är anpassad efter förvärvsarbetande mödrar, 

utan förutsätter snarare att kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid.22 Detta leder till att 

könsrollerna relaterade till män som försörjer hemmet medan kvinnan stannar hemma med 

barnen befäst snarare än utvecklas.  

 

Enligt en studie publicerad i Journal of Family Issues avhandlar bland andra Maria Brandén, 

att när föräldrapar i Sverige fördelat föräldraledigheten ojämnt mellan sig är det mer troligt att 

deras äktenskap eller relation tar slut, snarare än om det hade delat den lika. Detta i fall då 

fadern tagit ut signifikant mindre föräldraledighetsdagar än vad modern tagit.23  

 

2.3 Positiva konsekvenser för könskontraktet till följd av en könsneutral 

föräldraförsäkring  

Enligt en doktorsavhandling från Göteborgs Universitet vid namn Föräldraledig pappa – mäns 

erfarenheter av delad föräldraledighet, hävdar män att de får en ”bättre” relation till sina barn 

om de är föräldralediga. Något som är att betraktas som positivt. I denna doktorsavhandlingen 

som skrevs 2004, tillfrågades 188 män om deras upplevelser av föräldraledigheten. I denna 

studie uppgav 95 procent av männen att deras föräldraledighet har bidragit till en bättre och 

närmare relation till barnet. En av de intervjuade sa: ”Jag tycker ju att det har blivit en djupare 

relation till barnen, och en mer allvarlig relation till barnen, när jag har förstått arbetet runt 

omkring och ansvaret för dom”.24  

 

Ulla Björnberg diskuterar i Ideology and choice between work and care: Swedish family policy 

for working parents att en delad föräldraförsäkring skulle leda till både att männen tar ett större 

ansvar för barnet eller barnen samt för hemmet och dess sysslor som tvätt, städ och matinköp. 

                                                
22 SOU 2005:73. S.34-35.  
23 Roden, L. The Local, Share parental leave evenly if you want your relationship to last, Swedish study shows. 

2018.  
24 Cronholm A, Föräldraledig pappa – mäns erfarenheter av delad föräldraledighet. 2004. 
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Detta samtidigt som kvinnornas möjligheter att upprätthålla kontakten arbetslivet ökar. Alltså 

skulle detta på sikt kunna leda till att arbetslivets fördomar emot kvinnor och mödrar försvinner 

bort.25  

 

Det går att urskilja en korrelation mellan dessa länders jämställdhetsindex samt deras mer eller 

mindre generösa föräldraförsäkringssystem. Det går självklart inte att säga att det är på grund 

av föräldraförsäkringen men med tanke på Björnbergs resonemang kan det absolut tänkas vara 

en bidragande faktor. Gender Inequality Index (GII) är en metod för att mäta skevheter mellan 

kvinnor och män när det kommer till exempelvis hälsa, yrkesdeltagande och medbestämmande. 

På den här skalan är 0 en fullständig jämställdhet och 1 en fullständig ojämnhet. 2015 hamnar 

Sverige på en fjärde plats med 0,048, Storbritannien i sin tur på 28:de plats med ett värde på 

0,131.26 Det går självklart inte att med säkerhet säga att Sverige är mer jämställt tack vare den 

könsneutrala föräldraförsäkringspolitiken men vi kan heller inte utesluta det som ett alternativ.  

Statistiska Centralbyrån menar som nämnt i avsnitt 3.2, att en jämnt fördelad föräldraförsäkring 

antas leda till en mer jämställd arbetsmarknad.27 Således även i sin tur ett jämställdare samhälle. 

En generös och könsneutral föräldraförsäkring kan även leda till att färre barn växer upp i 

ekonomiskt utsatta familjer, vilket med största sannolikhet skapar fördelaktigare bakgrunder 

och premisser för barnens framtid. Som vi såg i Ferrarinis undersökning ligger Storbritannien 

långt ifrån Sverige när det kommer till familjers ekonomiska situation hos familjer med 

spädbarn (se figur på sid. 9).  

 

I Sverige har vi kunnat konstatera att ansträngningar för att använda föräldraförsäkringen som 

ett jämställdhetsverktyg syns. Detta sammanflätas med genusteorier som får ett allt större 

genomslag och vi börjar se på könskontraktet på ett mer allvarligt sätt, att vi tar sociala 

konstruktioner med kön på allvar. I dagsläget tar kvinnor fortfarande huvudansvaret och 

majoriteten av föräldradagarna trots att män i Sverige i allt högre utsträckning blir bättre och 

bättre. Vi kan i de reformer som har gjorts i Sverige se ansträngningar för att använda 

föräldraförsäkringen som ett verktyg för att uppnå jämställdhet. I och med att genusteori slagit 

igenom och synen på kön och genus ses separata ting, har föreställningen om könsroller som 

sociala konstruktioner blivit allt starkare. Exempel på dessa jämställdhetsåtgärder är 

                                                
25 Björnberg, U. Ideology and choice between work and care: Swedish family policy for working parents, 2002.  
26 Globalis, Jämställdhet – index för skevfördelning mellan könen, 2017.  
27 Statistiska Centralbyrån, Föräldraledighet och arbetslivskarriär, En studie av mammors olika vägar i 

arbetslivet. 2007.  
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jämställdhetsbonusen som infördes i syfte att få fler familjer att dela lika på föräldraledigheten.  

Upptrappande av de öronmärkta dagar (pappamånaderna) från noll till nittio dagar, är även det 

ett tecken på att föräldraförsäkringen har använts i jämställdhetsarbete.  
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3. Metod och Material  

 

I det här kapitlets första avsnitt kommer uppsatsens metod att presenteras och motiveras. I 

avsnitt 3.2 finns en presentation och motivation till valet av fall och analysenheter. Avsnitt 3.3 

beskriver uppsatsen materiel. Slutligen består avsnitt 3.4 och 3.5 av en diskussion om 

uppsatsens avgränsningar, urval, validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Val av metod 

För att uppsatsens syfte ska uppnås bygger den här studien på en jämförande fallstudie som 

fokuserar på en könsneutral respektive en könsbestämd föräldraförsäkring. Fallstudien som 

datainsamlingsmetod är utvecklad för att i detalj undersöka ett speciellt fenomen – i det här 

fallet en könsbestämd och en könsneutral föräldraförsäkring. Den här analysen tillämpar ett 

feministiskt institutionellt perspektiv för att undersöka hur könskontraktet påverkas av dessa 

olika utformade lagstiftningar. Uppsatsen undersöker hur könsrollerna genom 

föräldraförsäkringen antingen bevaras eller förändras. Då den här uppsatsen utgår ifrån en 

feministisk ansats där en total jämställdhet vore en utopi kommer den är uppsatsen att följa 

denna linje. En förändring hos en könsroll som kan tolkas som mer jämställd kommer att 

presenteras som positiv. En negativ konsekvens är således någonting som inte främjar 

jämställdheten mellan könen.  

 

Den jämförande metodens syfte för den här studien är att skapa en förståelse för 

konsekvenserna för könskontraktet av olika utformade föräldraförsäkringar. För att jämföra hur 

två olika utformade system påverkar könskontraktet, är en jämförande metod rimlig då den 

avser att skildra och undersöka likheter och skillnader hos de objekt vi studerar.28 Genom en 

historisk jämförelse av föräldraförsäkringens utformning i de båda länderna kan vi analysera 

vilka konsekvenser könskontraktet får av dessa olika lagstiftningar. Baserat på kontrasterna 

mellan dessa olika system skapas en analys för att avgöra vilken lagstiftning som får vilka 

konsekvenser för könskontraktet.  

 

En jämförande metod går ut på att jämföra likheter och skillnader genom att beskriva och 

analysera dem.  Men som Denk och Anckar diskuterar i Komparativ metod, handlar den 

                                                
28 Nationalencyklopedin, Jämförande metod, 2019. 
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jämförande metoden inte enbart om att förklara och beskriva olika situationer utan även 

förklara egenskaper hos politiska system eller vilka effekter politikiska system har.29 Vidare 

skriver Denk och Anckar om hur ” […] samma fenomen kan ha olika funktion eller betydelse i 

länderna som jämförs”.30 Det är precis vad den här uppsatsen ämnar göra, därav valet att utföra 

en jämförande fallstudie, centrerad kring föräldraförsäkringen som fall. Detta då 

föräldraförsäkringens är ett samtida fenomen som kan ge upphov till stora konsekvenser för 

könskontraktet, både när det kommer till jämställdhetssyfte, ekonomisk tillväxt och till en 

social tillväxt.  

 

Ferrarini uttrycker att en jämförande studie med fokus på institutioner är i hög grad att föredra 

vid undersökningen av levnadsvillkor för individer.31 Det har bidragit till mitt val av metod och 

tillvägagångssätt. Att utföra en jämförande fallstudie med fokus på föräldraförsäkringen som 

institution och vilka konsekvenser den får för könskontraktet i vartdera landet är mitt syfte 

Denna metod kommer att göra det möjligt att utröna ett svar utifrån de här premisserna.   

 

3.2 Val av fall och analysenheter 

 

Denk och Anckar menar att grundregeln för att välja analysenheter i en jämförande studie är att 

välja fall med avsikten att maximera graden av variation på de företeelser vars effekter vi 

studerar.32 De vill säga finna två, eller fler fall att studera som är så olika varandra som möjligt 

för att maximera olikheterna hos de vi studerar. I enlighet med en undersökning som Tommy 

Ferrarini har utfört är bland annat Storbritanniens och Sveriges föräldraförsäkringssystem två 

motpoler när det kommer till nettogenerositet av betald föräldraledighet och fattigdom bland 

familjer med spädbarn (se bild nedan), i en studie utförd under mitten av 1990-talet. Eftersom 

min studie koncentrerar sig på länder i Europa, där en geografisk närhet kan spela in, är Sverige 

och Storbritannien de länder med störst skillnad vad gäller föräldraförsäkringssystemen. Om 

familjer på föräldraledighet är på gränsen till fattigdom, kan vi anta att någonting går snett till 

med hur föräldraförsäkringssystemet är utforma. Sverige hade vid tiden för Ferrarinis 

undersökning redan infört den könsneutrala föräldraförsäkringen och Storbritannien hade 

                                                
29 Denk, T, Komparativa analysmetoder, 2012, s. 331. 
30 Denk, T, Komparativa analysmetoder, 2012, s. 335. 
31 Ferrarini, T. Parental leave institutions: in eighteen post-war welfare states. 2003, s. 2. 
32 Denk, T, Komparativa analysmetoder, 2012, s. 337.  
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alltjämt en könsbestämd sådan utan möjlighet att dela upp den inom familjen. Den här studien 

kommer inte att lägga fokus på vad detta kan bero på utan enbart fokusera på vilka konsekvenser 

könskontraktet får av en könsbestämd respektive könsneutral lagstiftning.  

 

 

Bildkälla: Ferrarini, T. Parental leave institutions: in eighteen post-war welfare states. 2003, s. 124. 

 

Anledningen till att valet av fall utgörs av föräldraförsäkringen beror på de många 

konsekvenserna den för med sig. Även för män och kvinnor som faktiskt inte har barn. Detta 

då en negativ följd av en ojämnt fördelad föräldraförsäkring har orsakat att kvinnor strukturellt 

diskrimineras på arbetsplanen även om hon inte har barn. En ojämnt fördelad föräldraledighet 

har visat sig vara en bidragande faktor till lönegapet mellan män och kvinnor. En könsneutral 

föräldraförsäkring är följaktligen ett viktigt steg i jämställdhetsarbetet, då en jämnt fördelad 

könsneutral föräldraförsäkring antas leda till en mer jämställd arbetsmarknad.33 

Familjepolitiken är en central arena för att påbörja ett jämställdhetsarbete. Därför kan det vara 

värt att se på hur länder som aktivt arbetar för jämställdhet, som exempelvis Sverige, hur deras 

föräldraförsäkringssystem är uppbyggt.  Institutionerna, som diskuterat i avsnitt 2.1.1 kan styra 

och upprätthåller mönster för hur vi beter oss. Den är ett tydligt exempel på en könsbestämd 

lag ekonomisk missgynnar mödrar och kvinnor.  

                                                
33 Statistiska Centralbyrån, Föräldraledighet och arbetslivskarriär, En studie av mammors olika vägar i 

arbetslivet. 2007.  
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3.3 Val av material  

För att studera föräldraförsäkringens ramverk har lagar och reformer undersökts lagar, regler 

och restriktioner som reglerar föräldraförsäkringen i respektive land. Det empiriska material 

som har använts för att kunna utföra den här fallstudien har även rört sig om tidigare forskning 

och beskrivande teorier om jämförande metoder, fallstudier och feministiskt institutionell teori.  

 

För att studera hur fördelningen av föräldraledigheten ser ut i vartdera lands föräldraförsäkring 

används statistik från Försäkringskassan, Statistiska Centralbyrån, BBC och the Office for 

National Statistics – ONS. Här är det värt att nämna att statistik från Storbritannien har varit 

svårt att få tillgång till då den brittiska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån (ONS) inte 

samlar in statistik eller uppgifter om hur brittiska föräldrar delar upp ledigheter i lika detaljerad 

form som Försäkringskassan och Statistiska Centralbyrån gör med svenska föräldrapar. Detta 

förklaras mer ingående i avsnitt 5.3.  

 

3.4 Avgränsning och urval  

Den här uppsatsen utgår ifrån ett heteronormativt perspektiv. Även om det finns fler kön än två 

och fler familjekonstellationer än en heterosexuell parrelation mellan en man och en kvinna så 

är det de som lagstiftaren ofta utgår ifrån. Föräldraförsäkringen i Sverige är idag om än 

könsneutral, konstruerad på en föreställning om att män och kvinnor lever tillsammans i 

tvåsamhet. Det finns idag för lite statistik på hur samkönade par delar upp föräldraförsäkringen 

för att det ska användas som underlag i den här studien.34 Föräldraledigheten som redogörs för 

i uppsatsen gäller både för såväl biologiska barn som vid adoptioner eller surrogatmoderskap.  

 

Det är även endast könen man och kvinna som den här uppsatsen utgår ifrån vid diskussioner 

om könsbestämda lagar och restriktioner. Då den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i en 

feministisk teori är således en positiv könsförändring lika med en förändring som gynnar både 

män och kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 

                                                
34 Försäkringskassan, Det som är bra delar man lika på, 2018-10-28.  
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Då det är den här uppsatsens syfte att undersöka hur könskontraktet påverkas av en 

könsbestämd eller könsneutral föräldraledighet kommer orsakerna till hur fördelningen av 

föräldraledighet eller hur dessa olika system har uppkommit inte att avhandlas.  

 

Självklart finns en medvetenhet om att alla familjer inte har samma ekonomiska, sociala eller 

fysiska förutsättningar för en delad föräldraförsäkring. Det kan vara så att båda föräldrarna inte 

är i livet vid tiden för barnets födelse eller under det två första åren då det mesta av 

föräldraförsäkringen tas ut. En rad olika orsaker kan förekomma, såsom fängelsestraff, arbeten 

som kräver närvaro på annan ort eller liknande som gör att familjer eller ensamstående föräldrar 

inte har möjligheter eller förutsättningar för att dela föräldraledigheten. Det här är någonting 

jag medveten om och respekterar men den här studien kommer att fokusera på ett önskvärt 

strukturellt tillstånd av en delad föräldraförsäkring som norm. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Som ett försökt till att eftersträva en hög reliabilitet har hänsyn till detta tagits genom en 

noggrann och konsekvent redogörelse för hur denna undersökning har gått till. Att vara 

transparent med att visa upp material och tillvägagångsätt steg för steg. Detta för att visa hur 

undersökningen och tillvägagångssättet ser ut, så att arbetet och resultatet ska kunna bli det 

samma vid olika tidpunkter eller i olika studier. Vad gäller det här arbetets validitet så har 

försöket att slå fast det genom att fokusera undersökningen på forskningsfrågan. Att endast 

undersöka vilka konsekvenser de här ländernas föräldraförsäkringssystem har på 

könskontraktet. Parallellt med en hög reliabilitet och validitet är det även eftersträvbart att 

uppnå en hög trovärdighet. Genom att omsorgsfull välja ut och samla in data och material från 

källor som jag anser mig kunna lita på. När det kommer till lagar och regler kring 

föräldraförsäkringen har jag hämtat uppgifter om dem via tillförlitliga källor såsom regeringen 

och försäkringskassan. Dock är källkritik alltid någonting vi måste ha med oss. Vem har skrivit 

detta och med vem i åtanke är alltid frågor vi bör ställa oss när vi läser texter. Att visa hänsyn 

för källkritik, gör åtminstone att en viss mån av subjektivitet kanske kan motas bort. Texter 

kommer alltid att medvetet eller omedvetet vara färgade av författaren och första steget är då 

att fundera över vad författaren i fråga kan ha i åtanke när hen skrev texten. Den här uppsatsen 

är trots försök att hålla mig själv utanför, en produkt av mina värderingar. I allt från val av 

forskningsområde, val av analysenheter och de värdepremisser jag har, både medvetna och 

undermedvetna. Alltså är denna studie inte helt värderingsfri. 
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4. Bakgrund  

I följande kapitel kommer en bakgrund till problematiken kring föräldraförsäkringens 

konsekvenser att presenteras. I avsnitt 4.1 redogöras för en kortfattad sammanfattning om hur 

Sveriges och Storbritanniens föräldraförsäkring har utvecklats kring de politiska reformer som 

vartdera land har genomfört. Sammanfattningen startar vid den tidpunkt då 

föräldraförsäkringslagstiftningen för första gången inbegriper båda modern och fadern i 

lagstiftningen.  

 

Föräldraförsäkringen35 handlar för många om att få vardagen att gå ihop. Vem som ska vara 

hemma med barnen samt under hur lång tid är inte alltid lätta frågor att besvara. Det finns 

många olika anledningar till att fördelningen ser ut så som den gör. En avgörande orsak till hur 

uppdelningen av föräldraförsäkringen ser ut beror dock först och främst på vilket 

föräldraförsäkringssystem som landet du lever i har. Sverige har ett av de mest generösa 

könsneutrala föräldraförsäkringssystemen i världen. Storbritannien har ett mer restriktivt, 

könsbestämt och inte lika flexibelt system. En ojämn fördelning av föräldraledighet påverkar 

många delar i samhället, främst kvinnors situation på arbetsmarknaden, deras lön och pension. 

En livslön för exempelvis en kvinnlig akademiker i Sverige är runt 16 procent lägre än för 

manliga akademiker. Skillnaden efter skatt motsvarar under en livslön ungefär 2,8 miljoner 

kronor.36 

 

Anledningen till att en ojämnt fördelad föräldraförsäkring är negativ ur ett 

jämställdhetsperspektiv beror till viss del på de fallen av diskriminering av kvinnor på 

arbetsplatser. Antingen att de inte anställs då företagen befarar att kvinnor i tjugo-trettio 

årsåldern kommer att skaffa barn och vara borta under längre perioder eller att deras 

tillsvidareanställning inte förlängs. Detta område är en gråzon då det självklart är olagligt att 

diskriminera anställda eller framtida anställda samtidigt som det kan vara svårt att bevisa att 

just detta har inträffat.37 Att en anställd missgynnas på arbetsplatsen på grund av en graviditet 

eller föräldraledighet är förbjudet. Alltså om den anställda behandlas på så vis att det för med 

sig nackdelar för denne. Det kan exempelvis röra sig om att den anställde hamnar i en sämre 

                                                
35 Föräldraförsäkring är ett begrepp som innefattar fler olika socialpolitiska insatser för föräldrar, som består av 

kort- och långvarig föräldrapenning, föräldraledighet samt rätten till en förkortad arbetsdag eller tid. Källa: 

Nationalencyklopedin, Föräldraförsäkring, 2019.  
36 Sveriges Akademiker, Skillnader i livslön mellan kvinnor och män, 2017-03-17. 
37 SVT Nyheter, Gravida diskrimineras på jobbet, 2010-03-08.  
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position eller situation på arbetsplatsen eller rent av går miste om förbättringar eller fördelar.  

En person är skyddad mot eventuell diskriminering på arbetsplatsen om hen är föräldraledig 

enligt bestämmelserna i Föräldraledighetslagen (FL), och detta gäller även för kortare och 

tillfälliga föräldralediga dagar så som vård av sjukt barn. Hur lång eller kort föräldraledigheten 

eller om den är på hel- eller deltid spelar ingen roll för diskrimineringsskyddet. 

Diskrimineringsskyddet som är kopplat till en graviditet eller föräldraledighet gäller i alla 

situationer som kan uppstå mellan arbetstagaren och arbetsgivaren eller den arbetssökande. 

Alltså kan det röra sig om att förlora en anställning eller inte bli befordrad, att en 

provanställning inte fortsätter i en tillsvidareanställning eller att de anställde hamnar efter i 

lön.38 

4.1 Föräldraförsäkringen i Sverige och Storbritannien historiskt sett 

Här följer en kort redogörelse för en del av de politiska reformer som har genomförts 

beträffande föräldraförsäkringen i Sverige och Storbritannien. Den här sammanfattningen tar 

sin början då de politiska reformerna för första gången inkluderade båda föräldrarna i landets 

föräldraförsäkring.  

 

Sverige  

 

1974. Den ursprungliga moderskapsförsäkringen övergick till en 

föräldraförsäkring. En föräldraförsäkring som nu även innefattade fadern. Nu 

gavs föräldrarna en möjlighet att dela upp föräldraledighetsdagarna sig. 

Under det första året som detta introducerades var det 0,5 procent av 

föräldraledighetsdagarna som togs ut av män.39  

1975.  Den ursprungliga föräldraförsäkringen som infördes 1974 bestod av 180 

dagar, nu ökades dessa dagar till att bestå av 210 dagar. Redan under 1975 

föreslås en så kallad pappamånad, alltså att reservera 30 dagar för fadern som 

han ej kan överlåta åt modern men förslaget avslås och introducerad först 

1995.40  

                                                
38 Diskrimineringsombudsmannen, Diskriminering och missgynnande i arbetslivet, 2018-06-12.  
39 Försäkringskassan, Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen, 2014, s.6. 
40 Försäkringskassan, Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen, 2014, s.5. 
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1989.  Ytterligare 90 dagar läggs till i föräldrapenningen41 som nu växer till totalt 

450 dagar totalt.42  

1995.  Under 1995 införs pappamånaden som innebär att 30 dagar är reserverade för 

den ena föräldern och som inte kan överlåtas. Föräldrapenningen vidgas nu 

till att innefatta 450 dagar.43 

2002.   Pappamånaden utökas nu till 60 dagar samt att föräldrapenningen utökas med 

ytterligare 30 dagar, alltså nu 480 dagar totalt.44  

2008.  En jämställdhetsbonus införs i syfte att få fler familjer att dela lika på 

föräldraledigheten. Familjer som delade helt lika på föräldraledighetsdagarna 

fick maxbeloppet på 13 500 kr. Denna bonus tas bort 2017.45    

2016.       90 dagar är nu reserverade åt varje förälder.46  

Storbritannien  

 

2003. The Labour Party inkluderade mäns rätt till föräldraledighet i sin budget vid 

2001.47 Under 2003 infördes två betalda föräldraledighetsveckorna för fäder 

i Storbritannien.48   

 

2015.  En delad föräldraledighet (Shared Parental Leave, SPL) introducerades i 

Storbritannien under april 2015. Föräldrapar kan nu ansöka om att få dela lika 

på föräldraledigheten som består av totalt 50 veckors ledighet varav 37 av 

dessa veckor är betalda.49  

 

                                                
41 Föräldrapenning är de pengar du får ut för att ta hand om ditt eller dina barn, istället för att arbete eller studera. 

Källa: Försäkringskassan, Föräldrapenning, 2018. 
42 Riksdagen, Regeringens proposition 1988/89:69 om utbyggnad av föräldraförsäkringen och förstärkt 

föräldraledighet.  
43 Håkansson, P. Trettio år med föräldraförsäkring, Lunds Universitet, 2005.  
44 Regeringen, föräldraförsäkring och föräldraledighet. 2018.  
45 Försäkringskassan, Statistik om jämställdhetsbonus. 2018.  
46 Försäkringskassan, Det som är bra delar man lika på, 2018.  
47 Jarvis, A, Independent, The Timeline: Maternity Leave. 2018.  
48 BBC News, Reality Check: Are fathers using their paternity leave? 2017-05-12. 
49 BBC news, Shared parental leave take-up may be as low as 2%, 2018-02-12.  
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5. Resultat  

 

Sverige och Storbritannien är både (för närvarande) medlemsländer i den europeiska unionen, 

Storbritannien gick med 1973 och Sverige 1995.50 De är både belägna i norra Europa med 

liberala demokratier som styrelseskick. De innehar också båda en huvudsaklig ceremoniell 

monarki, om än kungahuset i Storbritannien har mer officiell makt. Då den här studien är 

fokuserad på föräldraförsäkringen kan det även vara relevant att se på ländernas barnafödande. 

Enligt världsbankens undersökning 2016, låg den svenska fruktbarheten på 1.9 och den brittiska 

på 1.8 barn.51 I de här länderna föds alltså ungefär lika många barn per kvinna. Både Sverige 

och Storbritannien är demokratier som innefattar och skyddar medborgarnas friheter, rättigheter 

samt skyldigheter.52  

 

För att undersöka vilka konsekvenserna könskontraktet får på grund av en könsbestämd 

respektive en könsneutral föräldraförsäkring är det centralt att veta hur försäkringarna är 

uppbyggda.  

 

5.1 Sverige och föräldraförsäkringen  

I Sverige görs inte någon skillnad på mamma- och pappaledighet i lagens mening. De omfattas 

båda av föräldraledighet och det är inga skillnader på den ledighet som modern och fadern 

erbjuds. Alltså är den svenska föräldraförsäkringen könsneutral. Föräldrapar i Sverige erbjuds 

totalt 480 dagar som de kan dela upp hur de vill mellan sig.53 En reservation finns dock, nittio 

dagar är reserverade för den ena föräldern, all ledighet kan alltså inte tas ut av en och samma 

förälder.54 Föräldrapenningen utgör knappt 80 procent av inkomsten eller maximalt 989 kr per 

dag. Om du inte har varit anställd, under sex månader i följd, får du 250 kr om dagen som 

sjukpenningnivå under de första 180 dagarna. Vilket motsvarar runt 7500 kr i månaden.55 

 

                                                
50 Sveriges Riksdag. Medlem i EU. 2018.  
51 The World Bank, Fertility rate, total (births per woman). 2018. 
52 Hauge, R & Harrop, M. Comparative Government and Politics, 2013, s. 286-287 & 354-355. 
53 Försäkringskassan, Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen, 2014, s.5. 
54 Jämställdhetsombudsmannen, Statistik – hur ser det ut i Sverige? 2018. 
55 Försäkringskassan, föräldrapenning, 2018. 
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5.2 Fördelning av föräldraledighet i Sverige  

Kvinnor i Sverige tar ut en större del av föräldraledigheten och de är mer benägna att sprida ut 

föräldraledighetsdagarna och på så vis kan de förlänga tiden de har hemma med barnen eller 

barnet. Det är även mödrarna som tar ut runt 80 procent av garanti- och VAB-dagar.56 Med 

garantidag menas en dag med lägst ersättningsnivå, idag ligger ersättningen på 60kr om dagen 

för barn födda före 2006-06-01, för barn som föds efter detta ligger ersättningen på 180kr om 

dagen. VAB-dag innebär de dagar som föräldrar får en tillfällig föräldrapenning för att vara 

hemma med barnet eller barnen när de är sjuka. Kommer ifrån vård av barn.57   

 

Försäkringskassan menar att fäder i Sverige tar ut fler och fler föräldradagar för varje år. För 

ett årtionde sedan tog modern ut 79,1 procent och fadern 20,9 procent. År 2017 tog mödrarna 

istället ut 72,4 procent och fäderna stod för 27,6. Ökningen inom gruppen för papporna 

motsvarar således drygt 32 procent.58 Försäkringskassan nämner i en rapport vid namn 

Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen att 15 procent av föräldraparen delade lika 

på föräldraförsäkringen under 2013.59 Försäkringskassan menar även att det ligger i deras 

uppdrag att verka för ett mer jämställt uttag och fördelning av föräldraledighet. Den svenska 

föräldraförsäkringen erbjuder totalt 240 dagar var. Fädernas genomsnittliga uttag rör sig dock 

runt 106 dagar innan barnet fyllt åtta år. Det här visar alltså på att vi har en bit kvar till en mer 

jämställd fördelning av föräldradagarna, om fäderna inte ens tar ut hälften av de dagar som de 

har rätt till.60 

 

5.3 Storbritannien och föräldraförsäkringen 

Män i Storbritannien får välja om de vill ta en eller två veckors Parternity Leave. Det är vad de 

är garanterade att få av staten. Fler och fler företag, organisationer och arbetsplatser har dock 

på senare börjat erbjuda en mer omfattande och längre pappaledighet, men av staten är det två 

veckor som erbjuds, så det är detta den här studien fokuserar på. Det finns inte möjlighet att 

                                                
56 Jämställdhetsombudsmannen, Statistik – hur ser det ut i Sverige? 2018.  
57 Försäkringskassan, Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen, 2014-09-25.  
58 Försäkringskassan, Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna – tydlig ökning på tio år, 2017-11-09. 
59 Försäkringskassan, Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen, 2014-09-25. 
60 Försäkringskassan, Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna – tydlig ökning på tio år, 2017-11-09, 

s.174. 
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dokumentera alla privata företags föräldraförsäkringsförmåner inom ramen för den här studien, 

men väl värt att notera. Fadern får inte en längre tid om modern får fler än ett barn, vid fall av 

tvillingar eller liknande. De här två veckorna är inte möjliga att dela upp eller liknande, de 

måste tas i sammanhängande form. En vecka i det här fallet är det antal dagar som fadern arbetar 

per vecka. En vecka är följaktligen endast två dagar om vederbörande arbetar tisdagar och 

torsdagar. Denna ledighet får inte starta före förlossningens start och måste avslutas inom 56 

dagar efter barnets födsel. Arbetsgivaren måste få minst 28 dagars varsel om när fadern planerar 

att ta ut sin föräldraledighet. Något exakt datum är inte nödvändigt givet att tillräckligt med tid 

förlöper mellan att arbetsgivaren blivit meddelad till att fadern tar ut ledigheten. Fadern kan 

alltså ge ett mer flytande tillfälle såsom dagen efter barnets födelse eller en vecka efter, då det 

av förklarliga skäl i de flesta fall inte går att säga exakt när barnet förväntas anlända, med 

undantag för planerade kejsarsnitt.61   

 

Kvinnor i Storbritannien erbjuds en mammaledighet på 52 veckor. Modern får fritt välja hur 

länge hon ville vara mammaledig men måste ta minst två veckor hemma efter barnets födelse 

eller fyra veckor om hon arbetar på en fabrik. Tidigast kan modern gå på mammaledighet elva 

veckor innan den förväntade dagen för förlossning. Annars börjar mammaledigheten 

automatiskt när barnet föds eller om modern är sjukskriven för någonting relaterat till 

graviditeten vid fyra veckor innan den veckan barnet är beräknat till. Den statliga 

mammaledigheten betalas för under 39 veckor. Under dessa veckor är de första sex veckorna 

90 procent av den genomsnittliga veckolönen innan skatt. För de resterande 33 veckorna får 

modern, det alternativet som är lägre, antingen £145 eller 90 procent av den genomsnittliga 

veckolönen.62  

 

Föräldrapar i Storbritannien kan ansöka om en delad föräldraledighet. Ett så kallat Shared 

Parental Leave, en åtgärd i Storbritannien som gör det möjligt för brittiska föräldrar att ansöka 

om att få dela på föräldraledigheten. Vid en delad föräldraledighet är det 50 veckor men endast 

37 veckor är betalda. Denna ledighet måste tas under barnets första år eller det första året som 

barnet placerats hos er om det rör sig om adoption eller fosterhemsplaceringar.63 Fram tills 2003 

var föräldraförsäkringen i Storbritannien helt och hållet könsbestämd och hela ansvaret för den 

                                                
61 Gov.uk, Paternity pay and leave, 2018.  
62 Gov.uk, Maternity pay and leave, 2018.  
63 Gov.uk, Shared Parental Leave and Pay, 2018.  
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låg på modern. Fäderna fram till dess inte någon rätt att ta ut ledighet för att vara hemma med 

barnen.  

 

5.4 Fördelning av föräldraledighet i Storbritannien  

Det finns dåligt med dokumenterad statistik om fördelningen av föräldraledighet i 

Storbritannien. Den brittiska motsvarigheten till den statistiska centralbyrån, the Office for 

National Statistics – ONS, svarar på en förfrågan om hur många mödrar och fäder som de 

senaste åren varit föräldralediga att de tyvärr inte kan svara på detta. Arbetskraftsundersökning 

har samlat in information om personer som för närvarande är föräldralediga när de blir 

intervjuade men de samlar inte in information om deras historiska föräldraledighet eller 

framtida planer för föräldraledighet. Därför kan de inte svara på den totala andel som var 

föräldralediga under denna tidsperiod.64 BBC skriver att deras siffror är osäkra men Trade 

Union Congress - TUC, meddelar att i juni 2016 var det runt 600 000 fäder som hade fått barn 

under det gångna året.  Den dåvarande arbets- och pensionsministern Damian Hinds meddelar 

i ett skriftligt svar till parlamentet i mars 2017 att en uppskattning på 215 000 män i 

Storbritannien hade ansökt om de två betalda föräldraledighetsdagarna och runt 6000 som 

ansökt om en delad föräldraledighet under 2015–2016. Alltså endast 1 procent av föräldraparen 

i Storbritannien som delar på föräldraledigheten. Detta är dock ett väldigt litet urval och då 

statistiken inte finns att tillgå för tidigare år vill jag reservera mig för felaktigheter och inte dra 

slutsatser på dessa siffror. TUC menar även på att fler fäder kan ha ansökt om att få dela 

föräldraförsäkringen men fått avslag på ansökan då de kanske inte har uppfyllt kraven för att få 

göra det. Fadern (och modern) måste ha varit anställd på ett företag under de senare sex 

månaderna för att vara kvalificerad. De kan också ha varit så att de som sökt har drivit egna 

företag och på så vis inte vara behörig för den delade föräldraledigheten.65 

 

 

 

 

                                                
64 Office for National Statistics, Maternity and Paternity leave in the UK, 2017-10-27. 
65 BBC News, Reality Check: Are fathers using their paternity leave? 2017-05-12.  
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6. Analys 

 

1. Makt, maktrelationer och hierarkier 

 

Institutionalismen riktar sig mot hur de konstitutionella strukturerna ser ut, vad som formar våra 

institutioner, såsom lagar, regeringar och olika politiska system. I Sverige har den könsneutrala 

föräldraförsäkringen funnits sedan 1974 och även om familjer inte delar lika på den ännu så ska 

det vara en självklarhet att det går att dela lika på den. Bara tanken på att vi skulle ha olika 

förutsättningar kring mödrar eller fäders möjlighet att ta hand om sina barn vore för många 

otänkbart. Första steget för ett jämställt uttag av föräldradagar är att inkludera män i 

föräldraförsäkringen. I Storbritannien är detta idag inte en möjlighet för alla. Strukturellt sett 

tjänar kvinnorna markant mindre än männen gör vilket då leder till att många familjer inte har 

den ekonomiska möjligheten att leva på kvinnans försörjning under en eventuell pappaledighet. 

I Sverige får du 80 procent av din lön som föräldrapenning, maximalt 989 kr om dagen, givet 

att du har varit anställd under sex månader före du planerar att vara föräldraledig. Annars om 

du inte varit anställd och arbetat under sex månader i följd erhåller du 250 kr om dagen som 

sjukpenningnivå under de första 180 dagarna. Detta motsvarar runt 7500 kr i månaden. I 

Storbritannien, får du som moder totalt föräldrapenning för 39 av 52 veckor. De första sex 

veckorna få du 90 procent av den genomsnittliga veckolönen innan skatt. De resterande 33 

veckorna får modern, det alternativet som är lägre, antingen £145 eller 90 procent av den 

genomsnittliga veckolönen. £145 i veckan motsvarar ungefär 6360 kr i månaden. Addera då 

även in att både de generella levnadskostnaderna är högre i Storbritannien än vad de är i Sverige 

samt att barnomsorgen är betydligt högre.66  

 

2. Formella och informella regler och normer 

 

För att knyta an till teorin och dess element. Om (eller förhoppningsvis när) Storbritannien inför 

en könsneutral föräldraförsäkring så kan en del normer, föreställningar och traditioner om 

föräldraskapet att försvinna. I likhet med Thomson tror jag att förändringar hos könsbetingade 

institutioner som anammar och antar könsneutrala lagstiftningar kan uppmuntra till 

förändringar hos andra institutioner samt på sikt förändrar könsrollerna.67 Hur formella eller 

informella dessa könskodade institutioner än må vara hos de politiska inrättningarna i landet.  

                                                
66 Workwide, Levnadskostnader utomlands, 2018-09-22.  
67 Thomson, J. Resisting gendered change: Feminist institutionalism and critical actors. 2018, s.178-179. 
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Vi bör icke förringa det faktum att lagar och reformer kan ändra normer och beteenden. Hur 

viktig är egentligen föräldraförsäkringen för hur vi ser på föräldraskapet? En första 

problematisering kring ämnet kan ge ringar på vattnet som leder till reformer som så 

småningom leder till ändrade sociala konstruktioner kring föräldraskapet. Alltså att institutioner 

i praktiken kan ha en dominoeffekt på närliggande områden, institutioner och sammanhang. Ett 

politiskt ramverk som föräldraförsäkringen kan agera normskapare och normutvecklande. Detta 

för att institutioner spelar roll. Hur institutioner är uppbyggda och strukturerade kan påverkar 

deras förmåga att redogöra för könsbetingade områden samt att främja könsneutrala 

lagstiftningar68  

 

3. Genus och könsroller 

 

En könsneutral föräldraförsäkring leder till en positiv förändring av könsroller. En förändring 

av de socialt konstruerade könsnormerna. För att illustrera hur dessa tre element kan plockas 

upp hos föräldraförsäkringen som institution följer här ett exempel. Vi kan ta rollen som 

familjeförsörjare. Tidigare har den här rollen i Sverige och Storbritanniens varit starkt 

förknippad med en man och familjefar. Den här maktbalansen har existerat inom många 

familjer, där modern i större utsträckning är hemma och tar hand om barn medan fadern 

förvärvsarbetar, försätter kvinnan i en rent ekonomiskt sämre position och kan leda till en så 

kallad kvinnofälla. I takt med att föräldraförsäkringen i Sverige har övergått till en könsneutral 

lagstiftning har kvinnor givits en möjlighet att bli ekonomiskt självständiga. Den här 

maktbalansen som enbart bygger på ekonomiska resurser har till viss del suddats ut. Då 

lagstiftningen kring föräldraförsäkringen i Sverige har blivit könsneutral har den bidragit till att 

förändra förlegade könsroller. Synen på traditionella och stereotypa roller för män och kvinnor 

har nyanserats. Då tillfälle och möjlighet ges har fler och fler män tagit ut föräldraledighet, 

vilket för att de informella reglerna för vad män ska och inte ska göra förändras. Möjligheter 

såväl som skyldigheter, det blir allt tydligare att även män har ett ansvar när det kommer till att 

ta hand om sina barn.  

 

För att få se en förändring kring mäns beteende och deras uttag av föräldraledighet bör vi som 

Thomson diskuterar ordentligt motverka de könsbestämda lagar och reglerna som till viss del 

                                                
68 Thomson, J. Resisting gendered change: Feminist institutionalism and critical actors. 2018, s. 188.  
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informellt styr uttaget av föräldraledighet. Exakt hur detta skulle kunna gå till är svårt att svara 

på men normerna kring vems ansvar det är att ta hand om barnen samt intressen och 

föräldraförsäkringen som institution är i Storbritannien och har i Sverige länge varit 

könsbestämd och könskodad på så vis att föreställningar om femininitet och maskulinitet redan 

är sammanvävt i föräldraförsäkringens kultur och logik.  

 

7. Slutsats 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka konsekvenser en könsbestämd och en könsneutral 

föräldraförsäkring får för könskontraktet maktrelationer, de formella och informella normerna 

inom institutionen samt genus och könsrollerna.  

 

1. Makt, maktrelationer och hierarkier 

och 

2. Formella och informella regler och normer 

 

För att sammanfatta och knyta ihop detta visar den här studien att en könsbestämd 

föräldraförsäkring där merparten av ansvaret för föräldraledigheten lämnas åt modern har en 

direkt negativ inverkan på kvinnor och deras situation på arbetsmarknaden. Detta tar sig i 

uttryck i kvinnors löneutveckling, att de går miste om arbetsmöjligheter och liknande.69 Den 

könsbestämda föräldraförsäkringen reglerar till stor del de roller som kvinnor och män ges samt 

de uppdrag och förväntningar som åligger dem. I Storbritannien som har kvar en könsbestämd 

lagstiftning hindrar således den kvinnliga könsrollen från att utvecklas och gå ifrån uppgifter 

som att vara föräldralediga under längre perioder samt lämna ifrån sig barnen till en förskola. 

En orsak till att maktrelationerna är fastslagna i Storbritannien kan ha att göra med den 

välfärdsstatsregim som landet innehar. Den liberala/korporativa välfärdsregimen erbjuder inte 

ett lika generöst, jämlikt och solidariskt system som den socialdemokratiska välfärdsmodellen. 

med ett välfärdssystem som Storbritanniens där fokus inte är att motverka maktbalanser och 

maktstrukturer kan föräldraförsäkringen snarare bevara maktstruktur mellan män och kvinnor 

rent ekonomiskt. 

 

                                                
69 Regeringskansliet, En mer jämställd föräldraförsäkring, 2017-12-26.  



 

 28 

Den könsbestämda föräldraförsäkring som Storbritannien innehar överlämnar en större del av 

ansvaret för föräldraförsäkringen åt modern, detta hjälper inte till att minska 

jämställdhetsklyftorna och bidrar inte positivt till könskontraktets utveckling. Det faktum att 

män och kvinnor i Storbritannien inte har lika rättigheter till föräldraledighet för med sig ett 

flertal sociala risker. Om könsrollerna inte förändras eller utvecklas och dessa mönster inte går 

från traditionella könsroller med kvinnan som stannar hemma med barn och hushåll och 

mannen som arbetar och försörjer familjen kan vi se kvinnan som en utnyttjad resurs. Ju mindre 

hon arbetat utanför hemmet, ju mindre skattepengar drivs in, ju sämre förutsättningar för 

välfärden som exempelvis skulle kunna bidra till en statligt finansierad barnomsorg. Med 

största sannolikhet skulle den svenska välfärden inte kunna erbjuda den subventionerad 

barnomsorg som vi idag har i Sverige utan en könsneutral föräldraförsäkring. Utan finansiering 

från välfärden som gör barnomsorgen möjlig skulle kanske Sverige utveckla ett liknande 

system som Storbritanniens, där konsekvenserna blir att kvinnorna tvingas tillbaka till hemmet 

för att sköta om barnen då de helt enkelt inte har råd att kombinera barn och karriär. Den 

könsbestämda lagstiftningen kan då som Peterson hävdar vara ett uttryck för patriarkal makt. 

Då det är kvinnor och mödrar som strukturellt missgynnas av den.  

 

3. Genus och könsroller 

 

Som Thomson menade är föräldraförsäkringen som institution könskodad. Vare sig 

lagstiftningen är könsbestämd eller ej så hamnar arbetet som en föräldraförsäkring tar sig 

uttryck i som en strukturellt kvinnligt kodad arbetsuppgift – att vara hemma för att ta hand om 

barnen. Trots att fäder i Sverige år för år tar ut en längre föräldraledighet så är det modern som 

tar ut majoriteten av föräldraledigheten. Förmodligen har detta en stark koppling till våra 

normer, traditioner och förvandlingar. För att återkoppla till den inledande tidigare forskningen 

som utförts, menar även de fäder som Bekkengen har intervjuat att normerna och 

förväntningarna kring faderskapet var svårast att få bukt med.70 Detta talar för att könsrollerna 

behöver justeras.  

 

De svenska reformerna kring den könsneutrala föräldraförsäkringen har gjort det mer 

tillgängligt för kvinnor att ta sig tillbaka till arbetslivet efter graviditeter och barnafödande 

vilket även ger kvinnor en större finansiell självständighet. Björnberg menar att ett nytt 

                                                
70 Bekkengen, L. Man får välja – om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv. 2002.  
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könskontrakt har bildats i och med den könsneutrala föräldraförsäkringen, som har gjort att vi 

har gått ifrån ett husmorskontrakt med en enförsörjarmodell till ett jämställdhetskontrakt och 

en tvåförsörjarmodell.71 En positiv konsekvens för könskontraktet alltså. Att kvinnor i Sverige 

har i och med den könsneutrala föräldraförsäkringen haft möjlighet att försörja sig själva antas 

ha förändrat den väntade könsrollen för kvinnor. 

 

När könsrollerna förändras, utvecklas och går mot ett mer jämställt tillstånd är det mycket 

positivt för könskontraktet ur den här studiens synvinkel. Mäns könsroll har i och med den 

svenska könsneutrala föräldraförsäkringen utvecklats positivt. Rollen som fader idag i Sverige 

innebär något helt annat än vad den innebar på exempelvis 1950-talet. Idag finns en större 

förväntan att män ska vara föräldralediga. Den könsneutrala föräldraförsäkringen har utvecklat 

normerna kring faderskapet och den manliga könsrollen. År 1974, när den könsneutrala 

föräldraförsäkringen introducerades var det 0,5 procent av föräldrapenningen som togs ut av 

fäderna i Sverige. år 2014, när den delade föräldraförsäkringen fyllde 40 år, hade siffran ökat 

till 25 procent. En generation har alltså kommit halvvägs till en likformad uppdelning av 

föräldraförsäkringen. Att siffran har ökat så pass mycket som den gjort har sannolikt berott på 

de politiska reformer och regleringar som har gjort att det möjligt att ta sig dit Sverige har gjort. 

Nu idag har vi en föräldraförsäkring som går att dela på helt och hållet och trots att vi har 

kommit långt är vi inte där ännu. Normerna runt föräldraskap och föräldraledighet är vad som 

fortfarande behöver nyanseras ytterligare för att på sikt kunna uppnå en delad 

föräldraförsäkring.72 Detta gäller självklart även den kvinnliga könsrollen. Ofta kretsar 

diskussionen endast om att fäderna behöver ta ut en längre föräldraledighet när ansvar också 

måste läggas på modern. Den kvinnliga könsrollen som stereotypt omhändertagande, moderlig 

och vårdande behöver ges nyanser som inkluderar andra drag så att mönstren ändras. 

 

En jämnare fördelning av föräldraförsäkringen gynnar den ekonomiska tillväxten och den 

sociala tillväxten som i sin tur gynnar jämställdhetsarbetet. Även män vittnar om hur mycket 

bättre relation de har till sina barn om de själva har varit föräldralediga. Någonting som 

verkligen är positiv för ett samhälle. Att en institution som föräldraförsäkringen kan skapa en 

politik som i bästa fall leder till att barn växer upp till trygga individer med en nära relation till 

båda sina föräldrar, är framtidsvisionen för många institutioner samt syftet för dessa. 

                                                
71 Jämställdhetsombudsmannen, Historia, 2018.  
72 Försäkringskassan, Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen, 2014.  
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En parantes till den könsbestämd lagstiftning kring föräldraförsäkringen är även att den gör det 

onödigt komplicerat för samkönade par som skaffar barn i Storbritannien.  

 

Den slutsats jag kan dra av den här undersökningen är att en könsneutral 

föräldraförsäkringslagstiftning leder till att könskontraktet påverkas positivt och går mot ett mer 

jämställt tillstånd. En könsbestämd lagstiftning kring föräldraförsäkringen sätter käppar i hjulet 

för jämställdhetsarbetet.  
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8. Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 

 

Det är värt att ha med i åtanke att det svenska föräldraförsäkringssystemet är äldre än det 

brittiska. Svenska familjer har kunnat dela på försäkringen sedan 1974, alltså i över fyrtio år. 

Britterna har endast haft den möjligheten sedan 2015, de vill säga i fyra års tid. Även om de nu 

har den möjligheten så är det inte som ett förstahandsalternativ utan snarare som en svår omväg 

för många familjer. Kanske och förhoppningsvis kan vi se en ökande trend bland fäder i 

Storbritannien att ta ut mer ledighet samt att det brittiska föräldraförsäkringssystemet i takt med 

detta även genomför reformer för att införa ett könsneutralt system inom den närmaste tiden. 

Det brittiska föräldraförsökringssystemet bör utvidgas och erbjuda män och kvinnor lika 

möjlighet och kanske även skyldigheter. Troligtvis är vägen till en helt delad föräldraförsäkring, 

att lagstifta om det. Att lagstifta om att en delad individualiserad föräldraledighet, för att det 

ska vara ett standardläge snarare än en avvikelse. Genom att ändra lagar kan vi även ändra 

normer och föreställningar som påverkar våra beteenden. Detta är en del i grunden och mycket 

av vad som innefattas och diskuterar inom den institutionella teorin. Sverige som har en helt 

könsneutral och möjlighet att dela föräldraförsäkring är trots detta långt ifrån ett jämt uttag av 

föräldraförsäkring. Den stora utmaningen ligger förmodligen i att ändra normer kring 

föräldraskapet. För att någonsin uppnå en lika delad föräldraledighet krävs dock ett system som 

tillåter detta. I nuläget 

 

Ett ytterligare inslag till hur den här studien skulle kunna vidareutvecklas vore att inkludera den 

tredje välfärdsstasregimen som Esping-Andersen har identifierat. Den här studien är fokuserad 

på den socialdemokratiska och den liberala. Det vore även intressant att ha med den 

konservativa modellen och då även utvidga den här studien med ett tredje lands 

föräldraförsäkringssystem.  

 

Ett förslag på vidare forskning inom det här området är att undersöka om hur 

jämställdhetskonceptet ter sig i andra familjekonstellationer än en heterosexuell parrelation. 

Det jämställdhetsperspektiv den här uppsatsen har utgått ifrån är att en jämställdhet kan uppnås 

om kvinnors föräldraledighet förkortas och ersättas med mer tid på arbetsplatsen. För att detta 

ska vara möjligt behöver fadern minska sin tid på arbetsplatsen och ta ut en större del av 

föräldraledighet.  
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Låt oss återgå till det som Björnberg menade om att en delad föräldraförsäkring skulle leda till 

att fäderna tar ett större ansvar för barnen, hemmet och dess sysslor. Detta samtidigt som det 

gör att modern har möjlighet att återgå till arbetet. Detta är en fin teori men i praktiken kan det 

riktas kritik emot den. Det går inte att applicera den här teorin på alla familjer. Inte i de fall då 

exempelvis båda föräldrarna kanske inte är i livet, inte bor på samma ort eller för samkönade 

föräldrapar. Ytterligare ett exempel på då föräldraförsäkringen avslöjar sin fokusering på den 

tvåsamhetsnorm som råder. Sedan kan två män som skaffar barn heller inte använda 

föräldraförsäkringen som en jämställdhetsåtgärd, då jämställdhet per definition koncentrerar 

sig på skillnader mellan kön. Men kanske som en jämnlikhetåtgärd för relationen?  

 

Kanske hade den här studien även gynnats av att ta in fler aspekter av familjebildningar och 

konstellationer. 

 

Någonting som också vore väldigt intressant att bygga vidare denna studie på vore att som 

Duvander menar, undersöka vad som skulle krävas för att alla familjer vare sig föräldrarnas 

kön, om de lever i tvåsamhet eller hur mycket de tjänar kan dela på en föräldraledighet. Som 

det ser ut idag är en delad ledighet mest nyttjad av högutbildade och höginkomsttagare i 

Sverige. Vad är det som göra att det bara är medel- och överklassen som nyttjar detta 

 

Thomson menar att det nästan är att föredra att skapa nya politiska institutioner snarare än att 

förändra de befintliga. Detta då det kan ge bättre möjligheter att redan från början motverka 

könsnormer, könsbetingningar och könsbestämda lagar. Att integrera grundläggande 

jämställdhetsfrågor i början av en institutions liv är enklare än vad det är att lägg till dem i 

institutioners arbete senare. Som ett resultat av detta har mycket feministiskt 

jämställdhetsarbete varit intresserat för nya konstitutioner och institutioner.73 Så kanske vore 

detta lösningen? Att skapa nya institutioner från grunden?  

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Thomson, J. Resisting gendered change: Feminist institutionalism and critical actors. 2018, s.180.  
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