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Sammanfattning  

Den 1 januari 2016 trädde en revidering av föräldraförsäkringen i kraft, där 90 dagar istället för 

60 av de totalt 480 dagarna av föräldrapenning öronmärktes för respektive förälder som har 

gemensam vårdnad. Jämställdhet i kombination med föräldraledighet har varit ett ständigt 

aktualiserat ämne och jämställdhet i kombination med ett barnperspektiv är starkt betonat i den 

nuvarande upplagan av föräldraförsäkringen. Ett argument till att öronmärka fler dagar är att 

främja jämställdhet genom att öka manligt uttag av föräldrapenning, som trots en utjämning 

fortfarande domineras av kvinnor. Flera positiva effekter förutspås av en jämnare fördelning av 

uttag av föräldrapenning. Genom att män ökar sin närvaro i hemmet, frigörs kvinnors tid som 

kan ägnas åt arbete, vilket bidrar till ökad löneutveckling, karriärmöjligheter och 

pensionsstorlek. Studier indikerar dessutom ett samband mellan fäders föräldraledighet och en 

jämlikare fördelning av hushållssysslor.  Denna logik förutsätts av att en kvinna delar sitt 

hushåll med någon, helst en man. År 2016 levde 12,4 procent av alla barn under 3 år med 

separerade biologiska föräldrar. Ensamstående mödrars tid i hemmet kan inte frigöras av någon 

på samma premisser som sammanboende par, därför kan uppdelningen av föräldraledighet bli 

problematisk. Denna uppsats syftar till att genom en WPR-analys av den senaste revideringen 

av föräldraförsäkringsreformen undersöka hur ensamstående mödrars situation reflekteras i 

jämställdhetsdiskursen. Studiens teoretiska ramverk inkluderar diskursiv institutionalism med 

syfte att studera hur jämställdhet som idé opererar inom institutionen – samt 

socialkonstruktivism som gör det möjligt att studera normers betydelse i produktionen av 

problem. Överlag är begreppet jämställdhet etablerat på premissen att kvinnor och män lever 

ihop i en tvåsamhet. Det finns kännedom om problematik kring föräldraledighet bland 

separerade föräldrar med gemensam vårdnad – en problematik som vidrörs men lämnas utan 

djupare analys. Frånvaron av ensamstående mödrars perspektiv i den nuvarande 

jämställdhetsstrategin i föräldraförsäkringen riskerar att ge allvarliga konsekvenser på 

ensamstående mödrars liv. Vad jämställdhetskonceptet i föräldraförsäkringen saknar är en fler 

dimensioner av analysnivåer däribland kvinnor som lever utan män. Att enbart utgå ifrån 

relationen mellan kvinnor och män är en för tunn grund att basera hållbara jämställdhetsåtgärder 

på. 

 

Nyckelord: Jämställdhet; föräldraförsäkring; WPR-analys; ensamstående mödrar; diskursiv 

institutionalism 
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Kort om föräldrapenning 

Föräldrapenningen är en del av föräldraförsäkringen. Med anledning av ett barns födsel ges 

vårdnadshavare rätt till 480 dagars föräldrapenning, vid flerbarnsfödsel tillkommer 180 dagar. 

Vårdnadshavare är oftast förälder, men rätten till föräldrapenning faller till vårdnadshavare som 

nödvändigtvis inte måste vara biologisk förälder. Vid juridisk gemensam vårdnad – vilket 

infaller naturligt om föräldrarna är gifta – tillfaller hälften av dagarna respektive 

vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan dock avstå alla dagar utom 90, som är öronmärkta för 

respektive vårdnadshavare. Om en förälder har juridisk ensam vårdnad, tillfaller samtliga dagar 

denne föräldern (SFS 2010:110, §12 kap.).  
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1. Inledning 

År 2017 innehar Socialdemokraterna, som Sveriges största parti, en majoritet i regeringen. 

Regeringen är utropad som feministisk och Socialdemokraternas partiordförande är Sveriges 

statsminister (Regeringen 1 2017). I sitt partiprogram uttrycker partiet att de önskar en ökad 

individualisering av föräldrapenningen genom att dela in föräldraförsäkringen i tre delar, där 

två av tredjedelarna ska reserveras för respektive förälder och den sista tredjedelen är fri för 

vårdnadshavarna att dela upp mellan sig (Socialdemokraterna 2017). Av de övriga sex 

riksdagspartierna vill ett parti, Vänsterpartiet, se en helt individualiserad föräldraförsäkring, det 

vill säga föräldrapenningdagarna delas rakt av på båda vårdnadshavarna (Vänsterpartiet 2017). 

Båda partierna argumenterar för detta som ett verktyg för att främja jämställdhet, enligt 

Vänsterpartiet är det till och med det viktigaste jämställdhetsverktyget. Fler partier pekar ut 

föräldraförsäkringen som en jämställdhetsfråga. Miljöpartiet (2017) vill att minst en tredjedel 

av dagarna öronmärks till respektive vårdnadshavare. Centerpartiet (2017) och Liberalerna 

(2017) riktar också målet mot en jämställd föräldraförsäkring, men förordar höjd 

jämställdhetsbonus som verktyg för att främja jämställdhet i föräldraskapet.  

 Föräldraförsäkringen är ett ständigt aktuellt ämne och är ett vedertaget explicit verktyg 

för jämställdhetsarbetet. Idag är uttaget av föräldrapenning ojämnt fördelat då kvinnor tar ut 

mest föräldraledighet: 2012 tog kvinnor ut ungefär 75 procent av föräldrapenningdagarna, 

vilket ändå är en minskning från 1974 då 99 procent av all föräldrapenning betalades ut till 

kvinnor (Duvander, Ferrarini & Johansson 2015, 49). Utöver en ökning av individualisering, 

vill Socialdemokraterna (2017) modernisera möjligheterna att bruka föräldrapenning så den 

fungerar för alla familjekonstellationer. Av förekommen anledning tillsattes en utredning för 

en helhetsöversyn av föräldraförsäkringen i början av 2016 (Regeringen 2016). I utförandet av 

direktivet förväntades utredaren bland annat analysera och föreslå åtgärder för att uppnå en 

jämn fördelning mellan föräldrarna av föräldraledighet, föräldrapenning och tillfällig 

föräldrapenning; analysera förutsättningar för och konsekvenser av att reserverande av 

ytterligare månader till respektive förälder; identifiera och undersöka möjligheterna för olika 

familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen och vid behov föreslå förändringar 

(Dir. 2016:10, 1-2). Den drygt 700 sidor långa utredningen Jämställt föräldraskap och goda 

uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) redovisades 

den 18 december och innehöll i grova drag förslag om att 150 dagar ska reserveras åt respektive 

förälder samt att till exempel sambo till vårdnadshavare ska kunna ta ut föräldrapenning 

(Regeringen 2 2017).  
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 Jämställdhetssträvan är inte något nytt på tapeten i föräldraförsäkringen. Den senaste 

revideringen av föräldraförsäkringen, som trädde i kraft 1 januari 2016, är baserad på 

propositionen En mer jämställd föräldrapenning (Prop. 2014/15:124).  

 Behovet att anpassa föräldraförsäkringen för olika familjekonstellationer är 

verklighetsförankrad i behov hos alternativa familjesammansättningar då den traditionella 

kärnfamiljen är inte längre en självklarhet i de svenska hemmen. Detta lyftes i den färska 

utredningen, men hur ser möjligheterna i den rådande föräldraförsäkringen ut? Är önskan om 

den ökade individualiseringen förenlig med alternativa familjekonstellationer? På vilka grunder 

är den utpräglade jämställdhetssträvan formulerad i dagens föräldraförsäkring? Vilken funktion 

ska den fylla och vilka effekter bidrar det till för en kvinna som inte lever med någon? Är 

jämställdhetsåtgärderna förenliga med familjekonstellationen med bara en vårdnadshavare i 

hushållet? Utifrån dessa funderingar tar denna uppsats ansats att undersöka föräldrapenningen 

i relation till ensamstående mödrar.  

 

1.1. Varför ensamstående mödrar? 

Valet att rikta fokus mot ensamstående mödrar är baserat på olika faktorer.1 Statistik visar att 

år 2016 levde ungefär 12 procent av barn under 3 år med separerade ursprungliga föräldrar. Av 

dem är 90 procent folkbokförda hos sin moder. I ett större åldersspann med barn upp till 18 år 

inkluderade, har 25 procent av barnen inte sammanboende föräldrar (SCB 2017a, SCB 2014a).2  

Då föräldrapenning inte är uppdelad på folkbokföringsadress utan på vårdnadshavare är statistik 

över vårdnadshavare av intresse. Trots att allt fler barn bor växelvist hos sina föräldrar – år 

2000 bodde knappt 20 procent av barn med separerade föräldrar växelvis och år 2013 var 

motsvarande siffror 35 procent (SCB 2014a) – är mödrar i huvudsak fast boendeförälder. 

Eftersom rätten till föräldrapenning sedermera inte utdelas på basis av folkbokföringsadress, 

utan efter vårdnadshavare är den statistiken också intressant i sammanhanget. År 2014 bodde 

202 522 av barnen mellan 1 och 2 år tillsammans med båda sina föräldrar, men ytterligare 16 

263 barn hade båda sina föräldrar som vårdnadshavare. 26 010 barn mellan 1 och 2 år var 

folkbokförda endast hos biologisk moder, varav ungefär 3 000 levde med en ny partner. Av 

dem hade uppskattningsvis 35 procent ensam vårdnad. 2714 barn var folkbokförda enbart hos 

biologisk fader och av dem cirka 6 procent ensam vårdnad. Observera att barn under 1 år inte 

                                                 
1 Med ensamstående mödrar definieras i denna uppsats moder som ej lever med barnets andra biologiska förälder. 

Ensamstående mödrar är generellt kvinnor. 
2 Statistiken är baserat på barnens angivna folkbokföringsadress. Barn under 3 år är vald som kategori då det är 

ålderskategorin då flest föräldrapenningdagar tas ut (Försäkringskassan 2012). En relation med fadern är inte utesluten bara 

för att barnet är folkbokförd hos modern. 
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är inkluderat i beräkningen, då statistik saknas (SCB 2017a; SCB 2017b).3 Vad statistiken 

indikerar är att barn under 3 år oftast har gemensamma vårdnadshavare även om föräldrarna är 

separerade samt att barn oftast är folkbokförda hos sin moder, som också oftast är den 

huvudsakliga boendeföräldern. Detta tolkas som att modern på en generell nivå bär ett större 

ansvar för barn, även om hon inte har juridisk ensam vårdnad.   

 E n avgörande faktor som tagits i beaktning är att kvinnor oftare har en lägre inkomst än 

män. Kvinnors generella lägre löneinkomst sammansätts av flera komponenter; som olika 

yrkesval, olika arbetstider och oförklarlig löneskillnad. För det första tenderar kvinnor tenderar 

att arbeta inom offentlig sektor med lägre löner och män inom privat sektor med högre löner, 

samt att män återfinns i högre grad på högre positioner än kvinnor inom sektorerna (Stanfors 

2007). För det andra arbetar kvinnor oftare deltid än män (Stanfors 2007, 236). För det tredje 

existerar det en oförklarad löneskillnad, alltså variationer i lönen som inte förklaras av faktorer 

som utbildningsnivå, företagsstorlek, geografiskt läge, ålder eller näringsgren, på ungefär 4,5 

procent mellan könen (SCB 2004, 31; Medlingsinstitutet 2017). Genomgående i alla sektorer 

på alla nivåer, tjänar kvinnor generellt sett mindre pengar än vad män gör. Med en lägre lön, 

försämras försörjningsmöjligheterna. I kombination med att kvinnor tar ut mer föräldraledighet 

och oftare är boendeförälder vid separation, bedömer jag att ensamstående mödrars behov av 

föräldraförsäkring är starkare och deras ekonomiska situation som något svårare, än för 

ensamstående män. 

 Sedan 1970-talet råder enligt Yvonne Hirdman ett jämställdhetskontrakt mellan 

medborgare och staten. I detta kontrakt värderas kvinnor och mäns rättigheter och skyldigheter 

till staten som jämlika (Hirdman 2004). Att teoretisera medborgares relation till staten och plats 

i samhället genom kontrakt, är Hirdman ensam om. Samhällskontrakt är en simpel form av 

kontraktsteori i statsvetenskapen, som i sin enkelhet innebär att medborgare får rättigheter av 

staten gentemot skyldigheter mot denna (Lewin 2015, 11). Ulla Wikander tillämpar också 

kontraktsteori som angreppssätt att studera skillnader mellan könen (2006). Liksom Hirdman, 

definierar hon genuskontrakt som baserat på det system som anger samhällets genusordning, 

vilken tilldelar kvinnor och män separata funktioner. I vetenskapliga sammanhang är 

kontraktsteorins huvudsakliga funktion att förklara hur genuskonstruktion ger utslag i ett 

samhällsystem. I teorin anger det medborgarnas förväntade roll i samhället förväntas utöver 

                                                 
3 Statistiken är baserad på år 2014 för bästa jämförbarhetens skull då det var den nyligaste statistiken tillgänglig för både 

boendeformer och vårdnad. Att åldersspannet begränsats till under 3 år är för att den mesta föräldrapenningen tas ut innan 

barnet fyller 3 år. Observera att förälder med ensam vårdnad kan vara samlevande med den andra biologiska föräldern – 

liksom att ensamstående inte är synonymt med ensam vårdnad är sammanboende inte synonymt med gemensam vårdad, även 

om det är det vanligaste – drygt 0,5 procent av sammanboende föräldrar har den ena enskild vårdnad, därför kan inte siffror 

fastslås som definitiva utan endast uppskattas (SOU 2017:101, 291). 
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inkomstskillnader och försörjningsstrukturer också förklara förväntade levnadsmönster och 

familjebildningsprocesser (Wikander 2006, 13-14).  

 Hur återspeglas detta jämställdhetskontrakt i föräldraförsäkringen? Jämställdhet i 

förhållande till föräldraledighet är ett utforskat område där genuskonflikter ofta står i centrum. 

Villkoren för ensamstående mödrar i föräldraförsäkringen har lämnats outforskat. Forskningen 

om detta har ofta cirkulerat runt förutsättningar som anger jämställdhetsförhållandet mellan 

kvinnor och män, därför är svårare att mäta jämställdhet för en kvinna som inte lever i ihop 

med en man. I kombination med empirin som återfinns statistiken samt den vetenskapliga 

forskningen som utförts inom området jämställdhet och föräldraledighet, identifierar jag en 

vetenskapslucka mellan empirin och vetenskapen: hur löser icke sammanboende föräldrar 

föräldraledigheten? Är dagens jämställdhetskontrakt för alla, vilka villkor tilldelas en 

normöverskridande individer som ensamstående mödrar? Detta bidrar till uppsatsens 

forskningsfråga, som är baserad de frågor som cirkulerat i den ovanstående texten: Råder det 

jämställda förutsättningar i föräldraförsäkringens föräldrapenningspolicy mellan föräldrar 

som lever i tvåsamhet respektive ensamstående kvinnor? Denna fråga kommer att behandlas 

genom en policyanalys, som introduceras närmare i både teori- och metodkapitlet.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

I föräldraförsäkringspolitiken uttrycks mål om ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Detta blir problematiskt för en ensamstående moder då att hon inte jämföras i relation till en 

man på likställda villkor som en kvinna som lever i en parrelation med en man – generellt 

jämförs kvinnor mot män i jämställdhetsmätningar. När hon inte ingår i någon tvåsamhet står 

hennes livssituation utanför möjligheten att mäta jämställdhet och som ensam försörjare har 

hon andra ekonomiska förutsättningar. Även om hon lever med en ny partner, kan hon dela den 

juridiska vårdnaden med en annan vilket också ger andra förutsättningar att jämföra 

jämställdhetsförhållandet kring barnansvar. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

ensamstående mödrar positioneras i jämställdhetsmålen som anges i föräldraförsäkringen och 

hur hennes situation inkluderas, eller exkluderas, i dessa målsättningar. Utifrån de 

grundläggande villkoren som produceras i samband med jämställdhetsmålen, syftar studien att 

analysera varför dessa villkor kan vara problematiska för ensamstående mödrar. För att besvara 

uppsatsens syfte genom arbetets gång, har följande frågeställningar formulerats: 

- Vilka grundantaganden om jämställdhet går att identifiera i föräldraförsäkringen? På 

vilka premisser är de konstruerade och ingår ensamstående mödrars livssituation i dessa 

grundantagande? 
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- Vilken funktion anges föräldrapenningen ha som jämställdhetsverktyg?  

- I vilka sammanhang betonas ensamstående mödrar i skapandet av föräldraförsäkringen?  

- Vilka effekter kan föräldraförsäkringens konstruktion ge på ensamstående mödrars 

livssituation? 

 

1.3. Avgränsningar 

Föräldraförsäkringen kan problematiseras ur många synvinklar. Syftet är att undersöka 

ensamstående mödrar, oavsett deras sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Med andra ord 

kommer inte perspektiv för samkönade par eller transpersoner ingå i undersökningen. 

Socioekonomiska förutsättningar tillhör inte heller något djupare analysområde. Någon 

internationell jämförelse kommer inte att göras.  

 En genomgående policyanalys kommer endast att göras på den senaste revideringen av 

föräldraförsäkringen, som trädde i kraft 1 januari 2016. En närmare redogörelse för materialet 

som kommer att analyseras ingår i avsnitt 3.3. I uppsatsen syftar uttrycket föräldraförsäkringen,  

som är ett samlingsbegrepp för flera försäkringsområden, till föräldrapenning. 

Undersökningsområdet av föräldrapenningen i sig avgränsas till uppdelningen och 

öronmärkning av föräldrapenningdagar.  

 

1.4. Disposition 

Det inledande kapitel innehåller en introduktion till ämnet, problemformulering och 

presentation av syfte och frågeställningar. I nästa kapitel kommer teoretiska utgångspunkter 

samt tidigare forskning med anknytning i såväl teori som uppsatsens empiriska analysområde 

att behandlas. I det tredje kapitel redogörs metod och material, som följs av ett kapitel med 

genomgång samt analys av det empiriska materialet. I uppsatsens femte kapitel redogörs 

slutsatser som avslutas med en diskussion. 

 

2. Teoretiska ansatser och tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att ägnas åt att beskriva studiens teoretiska ramverk samt redogöra för 

tidigare forskning. Kapitlet kommer också fördjupa de utvalda teoriernas tillämpbarhet och 

anlägga en bakgrund för uppsatsens vetenskapliga förankring, då någon konkret tidigare 

forskning på området saknas. Den tidigare forskningen ligger till grund för att problematisera 

två relativt abstrakta nyckelbegrepp som avses att operationaliseras: jämställdhet och 
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tvåsamhet.  

 

2.1. Diskursiv institutionalism: om jämställdhetsidéns påverkan på institutionen 

Vivien A. Schmidt beskriver diskursiv institutionalism som ett paraplykoncept som tar hänsyn 

till innehållet i interaktiva processer i politiken där idéer ersätts och förändras genom diskurs 

(2010, 1-3).  En av de främsta distinktionerna mellan diskursiv institutionalism och övriga 

grenar inom nyinstitutionalism är synen på institutioner som agent, inte strukturellt och statiskt, 

styrda; det vill säga verksamma individer inom institutionen har en betydande roll för 

institutioners utformning och agenda genom processer av interna och externa idéer (Schmidt 

2008, 304-305; Zurnić 2014, 227-228). Konstruktionen och uppbyggnaden i politiska intressen 

och dynamiken i förändring av kultur och historia har, enligt Schmidt, en stark påverkan på den 

politiska agendan. Med hjälp av ett diskursivt institutionalistiskt angreppssätt kan denna 

påverkan specifikt undersökas (Schmidt 2008, 303). På premissen av idéers betydelse för hur 

en policy utformas, är diskursiv institutionalism användbar av denna studie i den mening att 

jämställdhet kan förstås som en idé.  

 Det grundläggande antagandet i diskursiv institutionalistiskt teori är att institutioner 

definieras och styrs genom idéer. Idéer kan vara vetenskaplig forskning, medborgarrörelsers 

budskap, kollektiva minnen eller historier, och kan på en mer abstrakt nivå betraktas som 

förändringar i intressen för olika frågor eller strategiska verktyg i syfte att skapa kontroll. Dessa 

idéer placeras i ett institutionellt sammanhang där interaktiva processer generar idéer till 

institutioner som sedan kommunicerar dem till allmänheten (Schmidt 2008, 306). Den centrala 

användningen av denna teori är att analysera jämställdhet som idé och påverkan på policyns 

utformning i enighet med en utpräglad feministisk riktlinje i regeringen. Idéer särskiljs enligt 

två typer: kognitiva och normativa. I sin korthet innebär kognitiva idéer vad som är definitivt 

och vad som direkt ska göras, medan normativa idéer syftar åt vad som är bra eller dåligt i ljuset 

av vad som borde göras. Inom statsvetenskapen menar Schmidt att idéer förekommer på tre 

generaliserbara huvudnivåer. Den första omfattar vilka politiska strategier som föreslagits av 

beslutsfattare för att aktivera idén; den andra anger vilka allmänna program som ligger till 

grund för politiska idéer; den tredje anger omfattningen av möjliga lösningar på de problem 

som politiska idéer adresserar (Schmidt 2008, 306-307).  

 Jämställdhet kan undersökas både en kognitiv och normativ idé – jämställdhet är något 

som politiken riktar direkta handlingsplaner med samt någonting som är strävansvärt, som inte 

är definitivt men som borde vara det. I denna studie studeras jämställdhet som en kognitiv idé, 
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då föräldraförsäkringen innehåller konkreta jämställdhetsåtgärder och en indirekt målsättning.  

 

2.2. Introduktion: What’s the problem representing to be? 

Denna studie ämnar studera en policy, skapad i en process där officiella makthavare är aktörer. 

Med ett diskursiv institutionalistiskt perspektiv skapas grund att undersöka hur idén om 

jämställdhet påverkar policyskaparna och hur de behandlar idén. Policys kan vedertaget 

beskrivas som ett styrmedel och brukar i överlag uppfattas som någonting bra – dess syfte är 

att fixa saker. För att någonting måste fixas, måste det finnas ett explicit problem och det 

problemet ska makthavande policyskapare formulera ett förslag på hur det ska lösas. Här saknas 

någonting, nämligen hur har problemen konstruerats och varför det är ett problem? Dessa 

frågor utgör grunden i Carol Bacchis analysmodell What’s the problem representing to be? 

(2009). I denna modell utvidgas teoriområdet utanför själva institutionen till samhällsnivå. 

WPR-analysmodellen, vilken förkortning jag kommer att använda i fortsättningen, ämnar 

undersöka hur ett problem tolkats att bli ett specifikt problem som blir ett föremål för en 

jämställdstrategisk lösning (Bacchi 2009, x).  

 WPR-analysens övergripande mål är rethinking public policy – att vända problemlösning 

till ifrågasättande av det uppfattade problemet. Detta sker genom att problematisera den uttalade 

problemuppfattningen, vilket är möjligt genom att granska premisserna för 

problemuppfattningen och effekterna som denna förväntas medföra. Med detta fokusskift, 

utmanas rådande gränsdragningar och nya synsätt att förstå politiska policys skapas (Bacchi 

2009). Bacchi menar att allmänna policys produceras som en reaktion på att det finns ett 

problem som behöver ordnas tillrätta. Problemen existerar utanför den politiska processen, men 

har fångats upp i denna och identifierats som ett problem som bör lösas, vilken uppgift tillfaller 

policyskaparna. Policyskaparnas uppfattning om problemet ligger sedan till grund för lösningen 

och det gör att de bidrar aktivt till konstruerandet av problemet. Vad WPR-analysen erbjuder, 

är en konstruktiv problematisering av problemuppfattningen och det som problemet 

representeras av (Bacchi 2009, 1). WPR-analysen är grundad på tre grundtaganden; (1) 

Människor är styrda genom problematiseringar; (2) Det är problematiseringar som bör studeras, 

snarare än problem; (3) De definierade problematiseringarna bör problematiseras utifrån de 

angivna premisser och effekter som problemframställningen innehåller. (Bacchi 2009, 25). 

Genomförandet av analysen är baserad på en modell om sex frågor som appliceras på det 

empiriska materialet – som generellt består av en specifik lagtext eller lagförslag och kan 

kompletteras med tillhörande riksdagsdebatter, motioner, yttranden, statliga offentliga 
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utredningar och rapporter (Bacchi 2009, 2 & 20). Modellen introduceras närmare i 

metodavsnittet. 

 WPR-analys har anknytning till såväl socialkonstruktivistisk som poststrukturalistisk 

teori (Bacchi 2009, 33-34). För denna studie, är socialkonstruktivistiska antaganden av 

betydelse i den mening att det medför möjligheten att undersöka problem och normer som 

social konstruerade genom djuprotade kulturella preferenser och normer. Uppfattningen av 

politik som beroende av mänsklig interaktion ingår också i konstruktivistisk teori: normer, 

strukturer och problem existerar inte utan att människor aktivt producerar dem. Etablerade 

normer och strukturer förstås som generellt accepterade och går därmed inte att reducera till 

individuella värderingar (Hay 2002, 24-25). Då diskursiv institutionalism baseras på att 

institutioner styrs av interna och externa idéer, bidrar socialkonstruktivism med en viktig 

kompletterande roll i teoriramverket på basis av teoretisk förståelse hur idéerna skapas och 

uppfattas i en betydligt vidare utsträckning, utanför policyskaparna. Detta influerar 

makthavares problemuppfattningar efter att problemet fångats upp utanför det politiska 

systemet. Genom diskursiv institutionalism kan publika aktörers påverkan på institutionen 

förklaras (Schmidt 2010, 21), men genom socialkonstruktivistisk teori kan produktionen av 

denna påverkan undersökas. I sin bok Women, Policy and Politics: The construction of policy 

problems (2008) konkretiserar Bacchi ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med en WPR-

approach hur klassiska kvinnofrågor formulerats i policys och indikerar hur WPR-analys 

fungerar för att bryta ner och studera ett specifikt begrepp genom att markera just vikten av 

sociala normers makt i hur problem uppfattas. Idéer och politik produceras genom mänsklig 

interaktion, men medborgare liksom makthavare är styrda av normer som dominerar samhället 

(Bacchi 2000). Å ena sidan förminskas diskursiv institutionalism antagande att interna aktörer 

påverkar institutioner i denna mening, men å andra sidan är normer trögförändrade och 

svårföränderliga vilket ett socialkonstruktivistiskt ansluter till.  

 Med hjälp av det Michel Foucault-inspirerande konceptet genealogi, som betyder 

släktforskning men avser att undersöka historian bakom konstruktionen av problemet och 

normerna det cirkulerar omkring (Bacchi 2009, 10-11). På så vis omfattar studien en historisk 

förankring och kan söka förklaring till varför normer är konstruerade som de är.  

 WPR-analysverktyget är närsläktat med diskursanalys och Michel Foucault. I sin 

forskning strävade Foucault att påvisa hur specifika texter – som lagtexter och vetenskaplig 

forskning – utgjorde ett normativt ramverk för hur problem tolkades och applicerades på 

specifika grupper, vilket hade en styrande effekt på institutioner i avseende hur olika grupper 

skulle betraktas och behandlas (David & Sutton 2016, 290). I en WPR-analys är språket – 
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diskursen – central i tolkningen av materialet. Diskurs är, enligt Foucault, något större än 

språket och kommunikation – det handlar om vad som är möjligt att prata om. För att inkludera 

en politisk relevans, bör en Foucaultinfluerad diskursanalys innehålla punkter som framför 

under vilka förhållanden vetenskapliga diskurser utövas i policys (Bacchi 2009, 37). WPR-

analysmodellen adresserar ett kritiskt ifrågasättande av språkets innehåll genom 

frågeställningsramverket: varför är det möjligt att prata om detta, på detta sätt? (Bacchi & 

Rönnblom 2014, 174). Fastän WPR-analysen är ett verktyg att undersöka förhållandet mellan 

dikotomier eller olika grupper – kvinnor och män, ensamstående föräldrar och föräldrar som 

lever i parrelation till exempel – är diskurser inte enbart homogena, menar Bacchi. De 

innehåller spänningar och motsättningar, vilket gör att de är möjliga att utmana och skulptera 

om (2009, 37).  

 Makt är ett centralt koncept i diskursen för Foucault och så även i WPR-analys. Foucault 

myntade uttrycket governmentality, för att beskriva olika former av styre och han skiljer på två 

olika maktformer i styrandet av befolkningen: suverän makt, där problematiken orienteras kring 

att upprätthålla regler, och disciplinerande makt, som är inriktad mer på individer och 

användning av olika tekniker för att normalisera utvalda, beräkningsbara mål. I denna uppsats 

riktas fokus mot den disciplinerade makten, då föräldraförsäkringen berör individer (Bacchi 

2009, 26-27). Enligt Foucaults definition av maktbegreppet formas individer som effekt av 

makt och är policysubjekt inte förtryckta av central maktutövning. Makten har däremot 

producerat ett ramverk av möjligheter som formar vår uppfattning om oss själva och världen 

omkring oss (Bacchi 2009, 37-38; Bacchi & Rönnblom 2014, 175). Tvåsamheten är en sådan 

norm, som en enskild individ ofta definierar sig vid; en är singel, sambo, gift, änka eller skild. 

Ramverksperspektivet funktion i denna uppsats är att lokalisera hur ensamstående mödrar och 

deras livssituation förhåller sig till ramverket som producerats i föräldraförsäkringen, då 

enskilda individer förväntas systematiskt förhålla sig efter de normativa ramarna som 

formulerats på den dominerade problemformuleringens villkor.  

 

2.3. Jämställdhet som politik 

De centrala begreppen som studien avser placera in i kontext där de blir mätbara eller får en 

konkret innebörd, är jämställdhet och tvåsamhet. Utifrån villkoren som jämställdhet och 

tvåsamhet är konstruerade på i föräldraförsäkringen kan den ensamstående moderns villkor 

reflekteras. Hur kan dessa villkor observeras och mätas i detta sammanhang? Ensamstående 

mödrar i relation till föräldraförsäkringen i sig är ett outforskat område, men tidigare forskning 

har berört ämnen som jämställdhetskonstruktion och uppfattning av jämställda föräldraskap. 
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Hur skapas uppfattningen om vad jämställdhet är, hur förstås den av styrande aktörer och hur 

implementeras den som politik i samhället?  I detta avsnitt kommer kritiska aspekter på 

konstruktionen av jämställdhetspolitik – görandet av jämställdhet som begrepp och i praktiken 

i den politiska sfären – att presenteras, för att dels förankra tillvägagångssätt att operationalisera 

jämställdhet men också WPR-analysens kritiska angreppssätt.   

 Ulrika Dahl (2005) problematiserar jämställdheten ur ett queerteoretiskt perspektiv dit ett 

kritiskt konstruktivistiskt perspektiv ingår och som synliggörs den obligatoriska 

heterosexualiteten i jämställdhetspolitiken (2005, 68). Förståelsen av jämställdhet och 

jämställdhetspolitik genomsyras, enligt Dahl, av en heteronormativitet som underbyggs av en 

normativ heterosexuell relation mellan kvinnor och män, där relationen mellan dem är 

obligatorisk. Jämställdhet handlar således om kvinnor och män, vars relation är grundläggande 

för att kunna tala om jämställdhet. Termen normativitet indikerar ett maktsystem som 

människor förväntas att förhålla sig till, om en inte gör det, är en avvikare. 

Jämställdhetspolitikens syfte är att rekonstruera förhållandet mellan kvinnor och män samtidigt 

medan risken för att underminera heterosexualiteten i sig undviks; den försöker ingripa i 

förhållandet men utgår fortfarande ifrån socialt konstruerade föreställningar (2005, 49-50). Vad 

som framställs som det främsta problemet i jämställdhetspolitiken är föreställningarna av 

femininitet och maskulinitet och den traditionella kärnan av egenskaper och arbetsdelning, då 

kvinnor och män är konstruerade som olika (Dahl 2005, 52). Innehållet i den normativa synen 

på vad som är könstereotypiskt blir föremål för förändring. Individer bör lära sig uppfatta sin 

egen könsidentitet på ett annat sätt för att uppnå jämställdhet, men könsidentitet kan fortfarande 

bara uppenbara sig när kvinnor och män framställs som en dikotomi. Den politiska taktiken blir 

i enkelhet att inkludera barnomsorg i maskulinitet och yrkeskarriär i femininitet (Dahl 2005, 

60-65). Fastän utgångspunkten för jämställdhetspolitiken är att den främsta maktordningen är 

mellan kvinnor och män och syftet är att rekonstruera den, upprätthåller jämställdhetspolitiken 

denna maktordning genom fokus på relationen mellan kvinnor och män (Dahl 2005, 66-67). 

Dahls perspektiv är relevant för denna studie i den mening att den framhäver relationen mellan 

kvinna och man i jämställdhetspolitiken. Termen heteronormativitet inkluderar en 

tvåsamhetsnorm, då individuella relationer implicit består av två enheter – en kvinna och en 

man. Detta är vad Bacchi definierar som ett ramverk genom disciplinär makt.  

 I Feminism som byråkrati (2016) undersöker Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom 

svensk jämställdhetspolitik, dess syfte och bakomliggande konstruktion. Deras arbete 

genomsyras av en WPR-analysinspirerad problematisering genom frågeställningen vad svensk 

jämställdhetspolitik ämnar lösa och varför den inte lyckas? Sedan 2006 gäller det uttryckta 
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jämställdhetsmålet: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 

liv”. Detta väldigt övergripande mål består av fyra delmål som inkluderar följande 

målsättningar: jämn fördelning av makt och inflytande; ekonomisk jämställdhet; jämn 

fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete; mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Alnebratt 

& Rönnblom 2016, 30-31).  

 Alnebratt och Rönnblom studerar olika nivåer i den politiska förvaltningen och 

konstaterar att stora belopp pengar satsats på att implementera jämställdhetsmålen på samtliga 

offentliga nivåer på samtliga instanser, som förväntas utgå och agera utifrån de 

jämställdhetspolitiska målen. Ett antal skrivits och flera utredningar och projekt genomförts 

och utvärderats. Ändå tycks jämställdhetsintegreringen – strategin som innebär att integrera 

jämställdhetsmålen i alla politiska sektorer på alla nivåer – inte fungera (Alnebratt & Rönnblom 

2016). Ett fundamentalt problem i jämställdhetspolitiken och strategin att 

jämställdhetsintegrera, är fokus på kunskap om målen och maktrelationerna mellan könen. 

Istället för att fundera över hur och varför maktrelationerna och det icke jämställda samhället 

uppkommit, handlar politiken om vad som existerar och att införskaffa och sprida kunskap om 

det, menar Alnebratt och Rönnblom (2016, 123). Vidare understryker forskarna vikten av 

personer som sätter jämställdhet på agendan i politiken och påvisar skillnader mellan vilken 

status jämställdheten fått i olika regeringar och vilken vikt respektive jämställdhetsminister har 

vigt åt frågorna (2016). Den sittande regeringen är som nämnt utropad som feministisk och 

jämställdhet betraktas som viktigt. I denna aspekt poängteras personerna inom institutionens 

betydelse, vilket i enlighet med diskursiv institutionalism gör policyskaparna agent i 

sammanhanget. 

 Alnebratt och Rönnblom anser till och med att politiken har abdikerat och överlämnat allt 

ansvar för en fungerade jämställdhetspolitik åt tjänstemän och projekt (2016, 128). Logiken i 

dagens förvaltningspolitik är influerad av New Public Management och handlar om att ange 

mål och sedan styra politik mot dessa mål. Optimalt sett kan målen anges i nyckeltal och 

effektivitet och produktivitet kan beräknas (2006, 133). Jämställdhet är ett relativt abstrakt 

begrepp att mäta, men här är föräldraförsäkringen tacksam i det ärendet: det är möjligt att mäta 

antalet uttag av dagar mellan könen. Målet i sig – till exempel att jämna ut uttaget av 

föräldrapenning mellan kvinnor och män – är ett idealtillstånd. Ett konkret mål kräver en väl 

uttalad målsättning – det vill säga vad man vill. I denna typ av styrning, anser Alnebratt och 

Rönnblom att maktrelationer normaliseras osynliggörs. De ifrågasätts inte eftersom de är 

normala och går i enlighet med organiserad, effektiv styrning (2006, 135).  
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 Ett av de fundamentala problem med den svenska jämställdhetspolitiken som Alnebratt 

och Rönnblom pekar ut och som är av relevans för denna studie, är att jämställdhetspolitiken 

inte är politisk. När politik saknar ett varför, är den avpolitiserande. Jämställdhetspolitik 

handlar idag om likabehandling men saknar inslaget av rättvisepolitik, som avser omfördelning 

mellan grupper (Alnebratt och Rönnblom 2016, 151-152). Utöver en efterlysning av 

återinförandet av varför i jämställdhetspolitiken, önskar författarna ett större inslag av 

reflektion över människors situation och möjlighet till självförverkligande i 

jämställdhetspolitiska områden. Eftersom kvinnor och män inte är två homogena grupper måste 

fler aspekter vägas in i jämställdhetsperspektivet och för att hantera flera maktordningar som 

också innebär jämlikhet och rättvisa, måste fler maktordningar beaktas (2016, 158-159).  

 

2.4. Relationen mellan föräldraskap och föräldraledighet 

Jämställdhetsprojektet i föräldraförsäkringen kan beskrivas som ett konkret mål tack vare sin 

mätbarhet. Fördelningen av föräldraledighet är ett väl utforskat ämne inom både den 

akademiska och statliga sfären, vilket resulterat i en mängd mätinstrument. Ämnet har ofta 

påtalats i flera nationella rapporter, bland annat från Riksförsäkringsverket (2000; 2004), 

Försäkringskassan (2011), Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (Duvander et al 2015) 

samt i statliga utredningar (till exempel SOU 2014:28). Det förekommer ofta att sakkunniga 

forskare författare till dessa rapporter eller har bidragit med underlag till utredningar. Denna 

forskning har bidragit med förståelse om problem mellan ojämnt fördelad föräldraledighet, som 

i sin tur påverkat föräldraförsäkringen skulpterats.  

 Incitament för delad föräldraförsäkring hänvisas inte sällan till resonemang som framför 

ekonomiska, mätbara konsekvenser för kvinnan. Lång frånvaro från arbetsmarknaden i 

samband med föräldraledighet försämrar hennes anknytning till arbetsmarknaden, hennes 

individuella löneutveckling och ger ökade löneklyftor mellan kvinnor och män. På längre sikt 

får kvinnor lägre utbetald pensionspeng än män (Nyberg 2004; Stanfors 2004; Wadensjö 2004). 

Konsekvenserna inkluderar också hemarbete. När kvinnor i regel tar ut mest föräldraledighet 

upprätthålls sociala strukturer som försvårar föräldraledighet för män och forskning indikerar 

att högre kvinnlig närvaro i hemmet styr hemarbetet till kvinnans ansvarsområde och tenderar 

att sedan stanna kvar där efter avslutad föräldraledighet (Nyberg 2004; Stanfors 2004). En 

generös föräldraförsäkring förstärker, enligt Anita Nybergs (2004) mening, kvinnors 

anknytning till arbetsmarknaden, men en ojämn fördelad föräldraledighet leder också till en 

längre tid från arbetsmarknaden. En stark anknytning till arbetsmarknaden är fundamental på 

flera plan; om den försvagas riskerar kunskaper riskerar att bli inaktuella samt möjligheter till 
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avancemang och löneutvecklingen försämras. Genom ett starkt arbetskraftsdeltagande 

minimeras kvinnans behov av ekonomisk försörjning av män, istället blir kvinnor ekonomiskt 

självständiga. Detta uppnås delvis genom en jämnare fördelning av föräldraledighet då män 

övertar kvinnors reproduktiva ansvar, samtidigt som Nyberg pekar ut faktorer på 

arbetsmarknaden som måste förändras för att stärka kvinnans position, som färre antal tillfälliga 

anställningar och lägre deltidsarbetslöshet (Nyberg 2004, 86-87). Maria Stanfors menar att hela 

samhället drabbas av traditionell genusdelning av arbetsuppgifter inom familjen. Både 

ekonomiskt genom den personliga ekonomiska påfrestningen för kvinnor men också genom att 

det föds mindre barn, då allt fler medvetet skjuter upp familjebildning på grund av den börda 

som drabbar kvinnor i högre mån än män. Att styra föräldraledigheten är ett viktigt verktyg för 

att rubba denna arbetsordning, anser Stanfors. Kvoterad föräldraledighet är en grundpelare för 

att förändra tankemönstret och incitamentsstrukturerna till föräldrars beteende, fastän strukturer 

och normer är trögförändrade (Stanfors 2004, 155-157). 

 Många forskare, bland annat Eva Magnusson (2006), Lisbeth Bekkengen (2002) och 

Ann-Zofie Duvander (2000; 2014; 2017; samt med Brandén & Ohlsson-Wijk 2016), har 

studerat orsaksfaktorer – såväl yrke och utbildning, som ålder och geografiskt läge - bakom 

ojämn fördelning samt attityder till en jämn fördelning, det vill säga varför uttaget inte är 

jämställt och hur folk förhåller sig till detta. Nu är denna studies syfte inte att undersöka djupare 

i varför dessa strukturer upprätthålls men är intressant för att förstå relationen mellan kvinnor 

och män samt barnperspektivet i relation till föräldraförsäkringen.  

 Enligt Lisbeth Bekkengen (2011) är kärnfamiljen inte förlegad, även om den moderna 

familjen inte är vad den var för 40 år sedan bor majoriteten av alla barn bor fortfarande med 

båda sina vårdnadshavare. Vad som också bibehåller kärnfamiljens status och existens, är två 

diskurser. Diskurserna innehåller i detta sammanhang normer och värderingar, kopplade till 

föräldraskap. Den första avhandlar relationen mellan kvinna och man, den andra relationen 

mellan förälder och barn. I den förstnämnda heteronormativa diskursen ges genus en värdering 

och moderskap respektive faderskap separeras och tillskrivs särskilda egenskaper. 

Särartstanken gör sig påmind i diskurs, där biologiska faktorer som att kvinnan bär, föder och 

ammar barn ger både kvinnan och mannen sociala konsekvenser i deras praktiska föräldraskap 

(Bekkengen 2011, 250-251). Vad som påkallats i föräldraförsäkringen är barnperspektivet och 

frågan om barnets bästa, det vill säga den har blivit barncentrerad. Relationen mellan moder 

och barn präglas av en barncentralitet, medan relationen fader och barn snarare är 

barnorienterad. En sådan relation förutsätter en barnorienterad maskulinitet, där fadern väljer 

huruvida han omsätter fokus på sitt barn i praktiken eller inte. I den barnorienterade 
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maskuliniteten står mannens behov fortfarande i fokus; att ge utrymme för barnen i sitt liv är 

det nya ’manliga’. Detta är dock ett aktivt val och mannens föräldraskap blir villkorligt. 

Huruvida han omsätter sin barnorientering i praktiken, avgör hans deltagande i 

föräldraledigheten (Bekkengen 2011, 254-255). I ett barncentrerat perspektiv förväntas 

föräldern – oftast modern – åsidosätta sina egna behov för att placera barnets i första rummet 

och anpassa sitt liv därefter. Då kvinnans ökade ekonomiska oberoende och självständighet har 

gjort att många könsmaktsstrukturer i förhållandet mellan kvinnligt och manligt minimerats, 

reproducerar barncentreringen kärnfamiljen som institution och social praktik då den blir en 

sammanhållande länk mellan kvinnan och mannen. Eftersom barncentreringen är obligatorisk 

för kvinnan, men inte för mannen, placerar det kvinnan i ett underläge och ger större utslag i 

hennes liv (Bekkengen 2011, 265). Bekkengens anser att en delad föräldraförsäkring kan bidra 

till förändring i normer och genom att ta bort valfriheten från männen, samtidigt som 

maktrelationer mellan kvinnor och män måste synliggöras på en tydligare nivå för att belysa 

skillnader i barncentrering respektive barnorientering (Bekkengen 2002, 193-194). 

 Det finns forskning om ensamstående mödrars livsöden och överlevnadsstrategier som 

både historisk skildring och nutid (se till exempel Jakobsson & Jakobsson 1990; Bolin 1998; 

Bergman 2001; Gardberg Morner 2003), även om det saknas med explicit fokus på 

föräldraförsäkringen. Maria Eriksson (2011) diskuterar juridisk vårdnad och problematiserar i 

det sammanhanget en konsensusorienterad uppfattning om att jämställdhet och gemensamt 

föräldraskap bygger på omfördelning av tid och arbete, istället för fokus på att bryta upp 

maktrelationen där kvinnan är överordnad mannen. Svensk offentlig politik förutsätter idag ett 

gemensamt föräldraskap och ett gott samarbete för barnets bästa, oavsett om föräldrar lever 

ihop eller ej (2011, 109). Starka diskursiva inslag av överenskommelser har haft en inverkan 

på det svenska rättsväsendet, som dömer vårdnadstvister. Frågor om vårdnad, boende och 

umgänge präglas idag, enligt Eriksson, av en indirekt verkande styrningsdoktrin och det har 

förefallit rättsväsendets och socialtjänstens uppgift att styra föräldrar att inordna sina liv efter 

föreställningarna om gemensamt föräldraskap. I socialtjänst och familjerätt är det praxis att 

’undervisa’ föräldrar i vikten av samarbete och ett gemensamt föräldraskap, som alltid är att 

föredra. (Eriksson 2011, 110). Detta aktiva arbete för överenskommelser är en pedagogisk 

lagstiftning, med syfte att påverka medborgares attityder och beteenden. Från år 1998 kan 

domstolar döma till gemensam vårdnad mot den ena förälderns vilja, vilket tidigare varit 

omöjligt. Med ’barnets bästa’ och ’barnets rätt’ i fokus indikerar studier att domstolar 

systematiskt i början av 2000-talet dömde till gemensam vårdnad mot moderns vilja när en 

våldsdom mot fadern fanns. (Eriksson, 115-118). Kontentan av Erikssons kapitel är att hon 
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efterlyser en mer konfliktorienterad förståelse av könsrelationer i synen på separerade familjer, 

särskilt i vårdnadstvister (2011, 125).  

 Våldsdomar förekommer i långt ifrån alla vårdnadstvister och alla separationer, men män 

kan utöva makt över kvinnor på fler sätt än fysiskt våld. Innebörden av gemensam vårdnad är 

dock inte vad den avser i juridisk vårdnad, gemensam fysisk vårdnad behöver nödvändigtvis 

inte per automatik omsättas i praktiken. I ljuset av Bekkengens resonemang av barncentrering, 

är den pedagogiska rättspraxisen om vårdnad och den disciplinerande lagstiftningen ett 

exempel på hur kvinnor kan bli förlorare i ett barncentrerat perspektiv, när individer inte passar 

in i den angivna villkorsramen som föreställningarna om gemensamt föräldraskap är byggd på. 

Vad både Bekkengen och Eriksson efterlyser som är av vikt i den kritiskt analyserande 

approachen som uppsatsen antar, är efterlysandet av fler dimensioner av 

jämställdhetsperspektiv i föräldraförsäkringen – Alnebratt och Rönnblom efterlyser det i hela 

jämställdhetspolitiken – och fördelningen av den. Duvander poängterar variationen i uttaget 

mellan kvinnor och män i olika socioekonomiska förutsättningar, då höginkomsttagare med 

högre utbildning tenderar att dela uttaget jämnare mellan sig. Att uppnå en jämnare fördelning 

är en utmaning och en central fråga är hur föräldraförsäkringen ska fungera oavsett 

socioekonomisk situation. Jämställdhet ska inte vara bundet till god utbildning och inkomst, 

menar Duvander (140-141, 2017).  

 De flesta studier om föräldraskap under föräldraledighet utgår ifrån att föräldrar lever i 

tvåsamhet, vilket ger en indikator på hur tvåsamheten operationaliserats i tidigare studier. Med 

en barncentrering samt den pedagogiska lagstiftningen i vårdnadsrättslig praxis och den 

disciplinerade lagstiftningen i föräldraförsäkringen, kan ett relationsmönster mellan kvinnan 

och mannen iakttas även om en tvåsamhet inte existerar. Detta ger lämpliga verktyg att 

problematisera den ensamstående kvinnan i relation till såväl jämställdhet som tvåsamhet. 

Denna studie gör precis som tidigare forskning gör ansatser till en nyansering av begreppet 

jämställdhet och föräldraskap och applicera till ett mer multidimensionellt perspektiv.  

 

3. Metod och material  

Denna studie är en kvalitativ policyanalys. I detta avsnitt följer en närmare redogörelse över 

hur WPR-analysmodellen, som introducerades i förra kapitlet, som kommer tillämpas och 

vilket empiriskt material undersökningen kommer att bearbeta. 

 

3.1. WPR-analysmodellens funktion i studien 
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WPR-analysen baserad på en modell som består av sex frågor. Den första frågan formar en 

startpunkt för analysen och de följande fem frågorna bidrar till en djupare förståelse för hur 

problemframställningen artat sig och bildar ett förslag på hur den kan omformuleras (Bacchi 

2009, x). WPR-analysen är designad att appliceras på flera politiska områden och erbjuder 

möjligheten att framföra ett specifikt perspektiv, vilket den ämnar göra i denna studie (Bacchi 

2008, 206). Detta avsnitt redogörs de enskilda frågornas funktion, som är den grundläggande 

strukturen i analysen. Studiens upplägg kommer att orienteras runt dessa frågor och frågorna 

kommer systematiskt appliceras på materialet i numerisk ordning. Frågorna innehåller många 

infallsvinklar och utrymme för att inkludera alla finns inte i uppsatsens storlek. I överlag har 

jag skalat bort aspekter på kunskap och inkluderat perspektiv som är särskilt relevant för 

uppsatsens syfte. Överlag kommer frågorna operationalisera begreppen jämställdhet och 

tvåsamhet och i genomgången av frågorna kommer jag mer konkret förklara hur. Frågornas 

rubriker kommer att anpassas efter innehållet i den empiriska analysen.  

 Det övergripande tillvägagångssättet i genomförandet av analysen är att söka 

övergripande kategorier där jämställdhet påkallas samt vilka motiveringar som underbygger 

dess förståelse i sammanhanget – varför är denna jämställdhet legitim, vilka antaganden bygger 

det på? En annan kategori som eftersöks tvåsamhet, som förekommer mer implicit och syftet 

med detta är att analysera hur den uppfattas, som obligatorisk, som ovanlig? Vad jag specifikt 

eftersöker i texten är då ensamstående föräldrar benämns och hur deras situation beskrivs i 

kontext.  

 

3.1.1.  Vad framställs ’problemet’ att vara i en specifik policy? 

Den inledande frågan i modellen syftar till att identifiera det underförstådda problemet som 

policyn baseras på. Den första frågan handlar kort och gott om klargörande av 

problemframställningen. Genom att definiera problemframställningen, görs ett första anspråk 

att utmana den (2009, 2-4). 

 

3.1.2.  Vilka förutsättningar och/eller antaganden ligger till grund för denna  

problemframställning? 

Den andra frågan ger fortsatta förutsättningar för i den utmaningen; det huvudsakliga målet i 

denna fråga är att identifiera och analysera den konceptuella logiken som åligger 

problemframställningen (Bacchi 2009, 4-5). Utgångspunkten för att undersöka detta är 

identifiera antaganden och förutsättningar som bidragit till konstruktionen av 

problemframställning i en bredare kontext (Bacchi 2009, 5-7). Det övergripande målet är att 
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konstruera en helhetsöversikt över den grundläggande logiken som anger en sanningstrolig 

problembakgrund (2009, 9). 

 Grundantaganden till vad som är problemet med den nuvarande föräldraledighetför- 

delningen att redogöras och på så sätt betonas jämställdhet i enlighet med diskursiv 

institutionalism som idé. Varför kan detta koncept fastställas som logiskt?. Inom ramen för 

frågan finns det utrymme att undersöka hur det centrala nyckelkonceptet jämställdhet opererar 

inom institutionen, vilka normer den underbyggs av och varför de accepteras som logiska. 

(Bacchi 2009, 5-7). Genom redogörelse av förhållanden då vetenskaplig diskurs inkluderas, 

förankras en politisk relevans. Frågan erbjuder djupare möjlighet att undersöka normer och 

kulturella värderingar, men utrymmet avgränsas till koncisa antaganden som ofta är baserade 

på vetenskaplig forskning och dessutom mätbara (Bacchi 2009, 5-7).  

 

3.1.3.  Hur har problemframställningen uppstått? 

Vilka bakomliggande krafter har producerat villkoren för problemframställningen? Fokus i 

denna fråga utgår från genealogi och hänvisar tydligt till vad frågan avser att behandla – 

nämligen historia. Målet är att genom förståelse för historisk bakgrund och undersökning av 

problemets rötter, kunna undersöka villkoren som möjliggör en specifik problemframställnings 

uppkomst och generella dominans. Vad som ska undersökas är själva processen över hur något 

skapats (Bacchi 2009, 10-11).  

 Istället för en invecklad redogörelse över jämställdhetspolitikens eller 

föräldraförsäkringens historiska utveckling bedömer jag att en närmare granskning av 

historiska grunder som det icke jämställda förhållandet mellan kvinnor och män uppstått. Kan 

historia förklara varför föräldraskap inom en tvåsamhet är det dominerade konceptet och varför 

könsroller inom föräldraskap existerar? Genom en historisk förklaring stärks förståelsen för 

etableringen av den vedertagna uppfattningen om såväl jämställdhet som tvåsamhet samt mer 

konkret vad jämställdhetsstyrningen önskar förändra. Med den teoretiska ansatsen att socialt 

konstruerade normer och strukturer är svårföränderliga, bidrar historia med en förståelse för 

problemets kärna. 

 

3.1.4.  Vad problematiseras inte i problemframställningen? Finns det något oupptäckt, 

något som inte beaktats? Kan problemet formuleras annorlunda? 

Målet i denna fråga är att begrunda problem och perspektiv som inte ingår i den tidigare 

identifierade problemframställningen. Genom att studera vad som inte problematiseras ur ett 
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kritiskt perspektiv, kan begränsningar inom den angivna problemframställningen analyseras 

som problematiskt (Bacchi 2009, 12-13). 

 Då studien orienteras omkring ensamstående mödrars perspektiv blir denna fråga en 

plattform för att applicera ensamstående mödrar i förhållande till föräldraförsäkringen.  

Utgångspunkten för analysen i denna fråga är en fusion av förståelsen av jämställdhet som 

heteronormativ och aspekten på omfördelningstanken – omfördelning av tid och arbete mellan 

kvinnor och män –som förutsätter en samarbetande tvåsamhet. Med avstamp från uppfattningen 

om heterosexuell tvåsamhet som en socialt konstruerad norm, är det möjligt att initiera 

ensamstående mödrar som avvikare från det normativa maktsystemet som människor förväntas 

förhålla sig till och på den premissen analysera vilka problem som inte ingår i 

problemframställningen.  

 

3.1.5.  Vilka effekter produceras genom problemframställningen? 

Den femte frågan riktas mot människorna som påverkas av policyn kan genomarbetas genom 

att nyansera tre sammankopplade effekter: diskursiva, subjektiva samt överlevnadseffekter. I 

denna studie kommer dock endast den sistnämnda att studera, som dramatiska ordalag handlar 

det om liv och död, med andra ord vilka effekter ger det på praktiska överlevnadsmöjligheter. 

(Bacchi 2009, 15-17).   

 Denna frågas funktion blir med andra ord att analysera hur policyn influerar och ger effekt 

specifikt på ensamstående mödrars överlevnadsmöjligheter. Utgångspunkten för analysen 

utgörs i en reflektion över vilket ramverk av möjligheter policyn producerat och vilket utrymme 

för individuell aktion som lämnats inom ramarna.  

 

3.1.6. Hur och var har problemframställningen blivit producerad och försvarad? Hur kan 

det ifrågasättas och ersättas?   

Det övergripande målet i den sista frågan i WPR-analysmodellen, är att överväga hur policyns 

problemformulering blivit den mest tongivande och hur den föreställningen upprätthålls, samt 

undersöka möjligheterna att utmana denna (Bacchi 2009, 19). 

 I denna fråga kommer främst resonemang som försvarar problemframställningen och på 

så vis också legitimerar och upprätthåller denna, att analyseras. I analysen appliceras kritiska 

aspekter på disciplinär makt appliceras och jämställdhet som kognitiv idé på institutionell nivå 

sammanfattas. Ett annat perspektiv som jag valt att inkludera i denna fråga är 

föräldraförsäkringens framtidsutsikter, som går att analysera genom den nya utredningen. I och 
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med inkluderingen av detta material, möjliggörs kartläggning om diskursen förändras eller om 

den nuvarande problemframställningen kommer upprätthållas.  

 

3.2. WPR-modellen som diskursanalys 

WPR-analysmodellens teoretiska inspiration av diskursanalys och Michel Foucault har redan 

redogjorts för. Bacchi definierar WPR-analysen som en kritisk diskursanalys (2009, 44) som är 

lämplig att tillämpas i syfte att identifiera och ifrågasätta dominerande föreställningar, om till 

exempel föräldraledighet och jämställdhet (David & Sutton 2016, 290).  Kritisk diskursanalys 

är, enligt kritisk samhällskritisk tradition, en metod med ambition att verka för sociala och 

politiska förändringar och betona problematik i den konstruerade verkligheten. Detta då kritisk 

diskursanalys ägnar ett större intresse åt intresset omkring den faktiska texten som analyseras, 

som hur texten och dess uppfattningar producerats, distribuerats och konsumeras. Målet är att 

analysera relationen mellan diskurser – det diskursiva materialet i ren text som denna uppsats 

undersöker är en policy – och sociala strukturer och placera detta i ett större sammanhang. Olika 

aspekter av meningen bakom policyn, som hur den cirkulerar, upprätthålls och underförstås i 

samhället, är det centrala i en kritisk diskursanalys med målet att utmana verkligheten som 

enbart en konstruktion och inte absolut sann (Bergström & Boréus 2012, 374-276). Vad Bacchis 

modell adderar är ett systematiskt tillvägagångssätt samt verktyg att kunna undersöka en 

specifik relation, just ensamstående mödrar och jämställdhetsmålet i föräldraförsäkringen. 

Genom att tillämpa WPR-analysmodellen stärks såväl studiens validitet som reliabilitet; detta 

då modellen specifikt ramar in material och initierar en röd tråd genom analysen. En vanlig 

kritik mot diskursanalys är brist på reliabilitet, på grund dess inslag av tolkning. Med tydliga 

riktlinjer och en stadig struktur som WPR-analysen, stärks studien möjlighet att upprepas då 

tillvägagångssättet blir något mer systematiskt (Bergström & Boréus 2012, Bjereld et al 2009, 

111-115). En annan kritik mot diskursanalys är forskarens objektivitet, att forskarens egna 

ställningstaganden och erfarenheter präglar studien. Detta lyfter Bacchi (2009, 44) och menar 

att utföraren av studien ska reflektera över sin reflexivitet. Jag, som författare av denna studie, 

skriver i egenskap av ensamstående moder och feminist med utgångspunkt är att kvinnor inte 

kan uppfattas som en homogen grupp. Jag har genomgått både formella och informella kamper, 

mot myndigheter och mot samhällsnormer. Detta gör att jag bär erfarenheter som kvinnor som 

fött barn inom en parrelation förmodligen inte har och min förhoppning är att jag i egenskap av 

min position kan betona problematik i en policy som inte fungerat problemfritt för  

ensamstående mödrar.  
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3.3. Material 

För att genomföra studien, utgör propositionen En mer jämställd föräldraförsäkring (Prop. 

2014/15:124), vilken är uppsatsens primära material. Propositionen är underbyggd av baserad 

på ett promemorian Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera 

föräldern (Ds 2015:8), som också kommer ingå i analysen. För nyansera och förstå dess 

innehåll är viss historik nödvändig och referenser till tidigare upplagor av föräldraförsäkringen 

samt vetenskaplig litteratur från olika ämnesdiscipliner – material från forskare tillhörande 

statsvetenskap, genusvetenskap, nationalekonomi, ekonomisk historia och sociologi 

förekommer – befogat att tillämpa genomgående i arbetet. Detta för att införskaffa en 

bakgrundsförståelse och en uppfattning underliggande strukturer i skapandet av policyn, 

dessutom påkallar vissa frågor i modellen presentation av annat material än den uttalade 

policyn. Den färska utredningen (SOU 2017:101) kommer inte att ingå som policyunderlag, då 

den i praktiken inte är en utarbetad policy utan i dagsläget endast en utredning. Däremot 

kommer den bearbetas främst i den sjätte frågan i WPR-analysmodellen med syfte att analysera 

bevarandet av diskursen i föräldraförsäkringen.  

 

4. Empirisk genomgång och analys: Vad är problemet med 

föräldraförsäkringen och ensamstående mödrar? 

I detta kapitel kommer innehållet propositionen En mer jämställd föräldraförsäkring 

(Prop.2014/15:124) att analyseras systematiskt enligt WPR-analysmodellen. Innehållet som är 

relevant för respektive fråga kommer att redogöras och följas med en analys. Kontentan av 

innehållet i propositionen höja antalet öronmärkta dagar för respektive vårdnadshavare från 60 

dagar till 90 dagar, vilket analysen främst kommer orienteras omkring, samt avskaffa den 

tidigare jämställdhetsbonusen som infördes 2008 med motivering att den inte gav effekt på 

fördelningen av föräldrapenningsuttaget. Propositionen röstades igenom i enlighet med 

utskottets förslag om bifall i Riksdagen den 11 november 2015. Lagändringen trädde i kraft 1 

januari trädde i kraft 1 januari 2016 (Riksdagen 2017).  

 

4.1. Vad framställs problemet att vara i jämställdhetssträvan i föräldraförsäkringen? 

Uttaget av föräldrapenning idag är inte jämställt, slås fast på första sidan i propositionen. 

Kvinnor tar ut mer föräldraledighet idag än män och detta är problematiskt för att det medför 

negativa effekter för kvinnor inom såväl betalt som obetalt arbete. Detta problem måste lösas, 

därför är det av nödvändighet att vidta åtgärder för att bidra till en mer jämställd fördelning av 
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både föräldraledighet och hemarbete mellan föräldrarna (Prop.2014/15:124, 1).  

 

4.2. Vilka antaganden ligger till grund för denna problemframställning? 

Antagandena bakom detta problem grundas i överlag på empiriskt förankrade förutsättningar 

som omfattas av konkreta exempel på effekter som drabbar kvinnor, både individuellt och i 

grupp på arbetsmarknaden. Propositionen hänvisar till att flera forskare som påvisar att 

kvinnans övervägande ansvar för omsorg av barn och det obetalda hushållsarbetet försämrar 

hennes ställning på arbetsmarknaden (Prop.2014/15:124, 6). Lång föräldraledighet ger flera 

konsekvenser på det betalda arbetet: både löneutvecklings- och karriärmöjligheter, 

arbetsgivares attityd att anställa kvinnor, generell balans mellan familjeliv och arbetsliv, och 

livstidsinkomst, som ger utslag på pensionsstorleken. En studie visar att löneskillnader kvinnor 

och män ökar när de blir föräldrar; efter första barnets ankomst ökar lönegapet mellan dem med 

tio procentenheter på 15 år (Angelov et Al 2016; Prop.2014/15:124:8). 

 Liksom löneskillnader, förändras fördelningen mellan det obetalda hushållsarbetet efter 

att första barnet fötts. I regel tar då kvinnor större ansvar, vilket förknippas med fler effekter i 

kvinnors förvärvsarbete: kvinnor jobbar i högre utsträckning deltid och ungefär 40 procent av 

alla kvinnor som gör det har uppgett tid för hem- och hushållsarbete som orsak till det; kvinnor 

är sjukskrivna mer än män – 15 år efter första barnets ankomst har kvinnor dubbelt så hög 

sjukfrånvaro som män, trots att sjukfrånvaron varit relativt lika innan föräldraskapet – och 

kvinnors ansvar över det obetalda arbetet är en faktor som bidrar till denna skillnad (Ds 2015:8, 

32; Prop.2014/15:124, 6-8). Den ojämna fördelningen av föräldrapenningsuttag medför flera 

negativa konsekvenser främst för kvinnor och det är problematiskt ur både ett ekonomiskt-, 

hälso- och jämställdhetsperspektiv. Hennes ekonomiska förutsättningar försämras och hennes 

välmående riskeras att skadas. Utöver detta, anses det förra påslaget av 30 till 60 öronmärkta 

dagar, som trädde i kraft 2002, haft en positiv påverkan på mäns uttag av föräldrapenning som 

bekräftar att strategin haft en framgångsrik inverkan (Försäkringskassan 2011). Antaganden om 

ekonomiska konsekvenser, liksom hälsokonsekvenser, är baserade på vetenskaplig forskning 

av verksamma forskare. 

 Utöver konsekvenser för kvinnor, framhävs fördelarna med att män ökar sitt deltagande 

i föräldraledigheten. Utöver att männens relation med barnen förväntas att förbättras, stärks 

hela jämställdheten på arbetsmarknaden och i hemmen av att fler män är föräldralediga 

(Prop.2014/15:124, 8). I ett barnperspektiv uppmärksammas barnets rätt till båda sina föräldrar 

och en betald föräldraledighet är en barnrättsfråga, då en tidig anknytning till båda föräldrar ska 
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gynna familjen på lång sikt (Prop.2014/15:124, 13). Jämställdhet är bra för alla: för kvinnor, 

män och barn.  

 Utifrån följande antaganden, går en konceptuell logik att sammanfatta utifrån två 

grundläggande koncept: att kvinnor och män inte är jämställda som föräldrar vilket leder till 

övergripande försämring av jämställdhet på en samhällsnivå, samt att barn har rätt till båda sina 

föräldrar. Målsättningen är att en fördjupning av mäns engagemang i föräldraskap och 

hushållsarbete – i vilket männens deltagande ska öka med föräldraledigheten – kommer frigöra 

kvinnor från barnomsorgs- och hushållssysslor, som förstärker deras position på 

arbetsmarknaden. Omfördelning av tid och arbete mellan män och kvinnor, definieras som en 

lösning på problemet. Det råder konsensus om att denna typ av omfördelning stärker både 

jämställdhet och gemensamt föräldraskap, vilket ansluter till Maria Erikssons föreställning om 

att jämställdhetspolitik. Problemet med ojämn fördelning av föräldraledighet placeras alltså inte 

bara i kontext på individnivå mellan par, utan problematiken bidrar till samhällsstrukturer där 

kvinnans värde som arbetare riskerar att undermineras. Utöver jämställdhetsfokus, adderas ett 

barnperspektiv som ytterligare ett argument till en jämn fördelning av föräldraledighet. 

Promemorian anger barnets bästa och barnets rätt till omvårdnad i av båda sina föräldrar som 

vägledande för utredningen, som propositionen genomgående ställer sig bakom (Dir 2016:10, 

7; Prop.2014/15:124).  

 Vilka normer går att identifiera i denna konceptuella logik? Utöver tvåsamhetsnormen, 

är heterosexualiteten absolut: jämställdhet mäts mellan kvinnor och män som homogena 

grupper och förstås i kontrast till varandra. Betoningen av barnets rätt till båda sina föräldrar 

utgår från föreställningen att det finns två föräldrar och inkluderar därmed en tvåsamhetsnorm. 

Propositionen anger att ”Barn kan leva i en mängd olika familjekonstellationer /…/. Forskning 

visar att spädbarn har behov och förmåga att knyta an till flera vuxna och att en tidig och nära 

kontakt med föräldrarna är positiv för barnets utveckling” (Prop.2014/15:124, 12-13), vilket å 

ena sidan betonar att barn inte behöver leva med sina biologiska föräldrar, men å andra sidan 

bekräftar att barnperspektivet är baserat på förutsättningen att det finns fler än en förälder 

närvarande. Argumentationen för antagandena är sedermera baserade föreställningen om att 

kvinnor och män i en tvåsamhet och även om förälder bär en könsneutral innebörd, mäts 

jämställdhet fortfarande mellan män och kvinnor. 

 Den konceptuella logiken, som legitimeras med en väl genomarbetad och bred forskning, 

förutsätts av ett förhållande mellan kvinnor och män. Genom ökad närvaro i hemmen av män, 

ska kvinnors tid frigöras och kunna omsättas i arbetskraft men också bidra till en bättre 

livskvalité. Om ingen man ersätter kvinnan, fallerar hela logiken i detta sammanhang. Vad som 
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är de djuprotade normerna i denna kontext är med andra ord inte att kvinnor och män tillskrivs 

olika egenskaper med olika sysslor – tvärtom är det vad policyn avser att motverka. I policyn 

antas kvinnor och män vara lika kapabla att utföra samma uppgifter, men djuprotade normer 

förutsätter att de lever tillsammans och i praktiken kan dela på detta.  

 

4.3. Hur har den grundläggande problematiken uppstått? 

Jämställdhet aktualiserades på allvar på den politiska agendan, efter en upptaktsperiod under 

1960-talet, under 1970-talet (Alnebratt & Rönnblom 2016). 1972 tillsattes Delegationen för 

jämställdhet mellan kvinnor och män och nya politiska reformer genomfördes, bland annat 

övergavs sambeskattningen år 1971 i förmån för särbeskattning (JämO 2017). Den tidigare 

moderskapspenning skulpterades om till föräldrapenning och föräldraförsäkringen trädde i 

kraft år 1974. I den diskursiva förändringen blev moderskapsledighet föräldraledighet och inte 

längre knutet till modern samtidigt som faderns närvaro lyftes (SOU 1972:34). 

Föräldraförsäkringen har sedan dess reviderats ett antal gånger. Den första ”pappamånaden” 

infördes samma syfte som öronmärkningen av ännu fler dagar i dagens gällande reform, 

infördes 1995 följt av ytterligare 30 dagar år 2002 (Försäkringskassan 2012, 8). Rapporten 

Målet är jämställdhet (SOU 1975:58), där delegationen för jämställdhet mellan kvinnor och 

män var avsändare, omfattade flera områden, bland annat ekonomi, rätten till arbete, utbildning, 

hälsa och barnens ställning. Avsändarna poängterade att det finns mycket kvar att göra på 

området, bland annat angående arbetsfördelningen mellan könen. Männen måste öka sitt 

deltagande i hemmen för att kvinnor ska kunna delta i förvärvsarbete samt politisk och facklig 

verksamhet, skrev delegationen (SOU 1972:58, 10). Rapporten underströk att ekonomisk och 

social jämlikhet mellan grupper och individer måste vara ett allmänt mål, då det är en 

förutsättning för jämställdhet. Ansträngningarna att åstadkomma jämställdhet borde alltså 

innehålla fler perspektiv än genusordning. Människors rätt till arbete och egen försörjning 

måste hävdas i jämställdhetsarbetet och villkoren för rätten till arbete måste vara lika för 

kvinnor och män. (SOU 1972:58, 9).  

 Hur blev jämställdhet blev något som behövdes från början? Hur blev det så olika mellan 

män och kvinnor, varför var kvinnor ekonomiskt beroende av män (SOU 1975:58, 29)? Klyftan 

mellan kvinnligt och manligt har rötter långt tillbaka till historien. För att förstå genusdelningen 

i det moderna samhället krävs en undersökning av industrialiseringseran från slutet av 1800-

talet. Under industrialiseringen förändrades försörjningsvillkor radikalt i och med 

samhällsomvandlingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, då folk började försörja sig 

på lönearbete istället för jordbruk. Tidigare obalanserade maktförhållanden mellan könen, i 
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vilka kvinnor systematiskt missgynnats, hade satts i en svag gungning under 1800-talet då den 

totalitära mansdominansen rubbade. Ogifta kvinnor fick tillträde till områden som varit tidigare 

exklusiva för män och delvis om än begränsat för änkor; äganderätt, arvsrätt och rätt att driva 

företag (SOU 1994:38). I samhällsomvandlingen då nya yrken med nya ordningar skapades, 

stabiliserades denna obalans snarare i det nya samhället, där kvinnor blev mödrar i hemmen 

och mannen ansvariga för samhällsproduktion och inkomst (Wikander 2004, 128-131). 

Kvinnlig underordning cementerades genom institutionaliserad diskriminering som gav män 

rätt till högre lön – så kallad familjeförsörjarlön då de var ansedda att försörja en familj, 

kvinnors lön ansågs endast som komplement – och lagar som tillät avskedning av kvinnor vid 

händelse av graviditet eller ingång av äktenskap samt förbud av nattarbete inom industri 

(Göransson 2006, 247-248; Thörnqvist 2005; Göteborgs Universitetsbibliotek KvinnSam 

2017). Kvinnor ägde inte allmän rösträtt fram till år 1919 och fram till år 1921 var gifta kvinnor 

under deras makes förmyndarskap. Fastän den allmänna svenska folkskolan, som inrättades år 

1842 var obligatorisk för både flickor och pojkar var kvinnors rätt till begränsad då de var 

utestängda från allmänna läroverk fram till slutet av 1920-talet. (Nilsson & Petersson 1993, 

173; Populär Historia 2002; Rönnbäck 2001, 150-151; SFS 1920:406). Vad historian talar om 

från sekelskiftets industrialiseringsera, är att kvinnans plats då blev innanför husets väggar med 

ansvar för barn och hem, medan mannens plats blev ekonomisk försörjare. Med en grovt 

genusdelad arbetsmarknad, lägre löner och begränsade utbildningsmöjligheter hade kvinnor 

inte samma chans att få mer kvalificerade arbeten. Makthierarkier reducerade kvinnors 

deltagande i fackföreningar och politik, samhällsaktivitet var maskulint (Carlsson 1986; 

Petersson 2006, 91; Wikander 2004, 127-128).  

 Från ett socialkonstruktivistiskt avstamp har någon naturlig arbetsdelning aldrig existerat, 

utan att den ständigt producerats utefter föreställningarna om vad som är kvinnligt respektive 

manligt (Wikander 2006, 25). Den samhällsordning som redogjorts för, producerades inte för 

intet på lösa antaganden utan kan kartläggas efter den dåvarande dominerade ideologiska 

människosynen, socialdarwinism som under sekelskiftet 1800 till 1900-talet hade starkt 

inflytande i hela Europa och var institutionellt etablerad. Biologi utgjorde kärnan i ideologin 

som framhävde biologiska skillnader i förhållandet mellan kvinnor och män för att definiera 

deras samhällsplikter. I civilisationsprocessen ökade skillnader mellan könen, där kvinnans 

natur ifrågasattes som lämplig för att delta i det nya samhällslivet (Wikander 2006, 55-57; 

Wikander 2001, 15-17). Den socialdarwinistiska människosynen utgjorde förhandlingsreglerna 

för sekelskiftets genuskontrakt, där kvinnan blev vårdande, moralisk och känslig, medan 

mannen var rationell, stark och arbetande. Med människosyn som tydligt separerade könen och 
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tillskrev dem specifika egenskaper, bibehölls en underordning av kvinnor in i det moderna 

samhället (Johannisson 2005, 17-18). Föreställningarna om kvinnligt och manligt präglade inte 

bara arbetsdelningen mellan hem och lönearbete, utan också arbetsmarknaden. Nya yrken som 

uppstod i och med industrialiseringen kodades som kvinnliga och manliga, inte sällan ansågs 

yrkena tillhöra naturliga genusegenskaper. Arbetsmarknaden blev därmed genussegregerad 

(Hedenborg & Wikander 2003). Arbetande kvinnor – som fram till ungefär mitten av 1900-

talet var ogifta och barnlösa sådana, idealet var att gifta kvinnor inte skulle arbeta och försörjas 

ekonomiskt av sin make – sorterades ofta till yrken som sjuksköterskor och lärare (Wikander 

2006).   

 Liksom genusroller som historiskt gjort kvinnan ekonomiskt beroende mot mannen, har 

tvåsamheten också en historisk förankring. En tydlig heterosexuell äktenskapsnorm rådde 

precis som tidigare sekel under hela 1900-talet, fastän ovanligt många var ogifta från slutet på 

1800-talet och de första decennierna på 1900-talet (SCB 1969). 1990 var majoriteten av 

svenska, vuxna medborgare gifta och då hade alternativet att leva som sambos slagit igenom 

(SCB 1999). Medan den socialdarwinistiska människosynen har fått vika hädan, står 

tvåsamhetsnormen sig stadig och förefaller sig som en naturlig företeelse. Än idag lever 

fortfarande majoriteten av alla vuxna i en tvåsamhet, som gifta eller sambos (SCB, 2014b). 

Ensamstående mödrar har en skamfull och fattig historia som avvikare, då det var betraktat med 

stor skam att föda barn utanför äktenskap var betraktat skam från sekelskiftet och långt in på 

1900-talet. Detta förklaras som ett arv från den kristna dygden, där sexuellt umgänge tillhörde 

äktenskapet (Ohlander 2004, 72).  

 Utifrån denna historiska förklaring går det att konstatera att genusdelade arbetsuppgifter 

både i hemmet och på arbetsmarknaden har en långt tillbakagående tradition. I rapporten från 

1970-talet definieras olika orsaker till att kvinnor tjänar mindre pengar än män; bland annat den 

genusuppdelade arbetsmarknaden där kvinnors arbete värderas lägre än män, att kvinnor arbetar 

färre timmar än män och att lika arbete inte genererar lika lön (SOU 1975:58, 29-30). Liknande 

mönster syns idag, som år 1970, 1940 och 1920. Genuskontraktet i sig har omförhandlats allt 

med att människosynen har förändrats, men att normer som etablerades för 100 år lever än idag 

bekräftar att normer är svårförändrade. Tidigare genuskontrakt har motiverats med biologiska 

föreställningar av könens natur, men i jämställdhetskontraktet betonas kvinnor som individer 

med en självständighet som måste stärkas och anses vara lämpade för samma uppgifter som 

män och vice versa (Hirdman 2004, 209-213). Däremot placerats kvinnor fortfarande i relation 

till män och trots att genuskontraktet förändrats, lever dess föregångares arv lever vidare i tröga 
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genus- och tvåsamhetsstrukturer. Kvinnor överlag tar fortfarande störst ansvar för barnomsorg 

och hushållsarbete, tjänar generellt sett mindre pengar än män, och lever oftast ihop med någon,  

oftast en man.   

 

4.4. Hur inkluderas ensamstående mödrar i problemframställningen? Finns det något 

som utesluts? 

Ensamstående mödrar inkluderas i problem framställningen i egenskap som kvinnor, men hur 

en man ska kunna ersätta henne i hemmet? I en heteronormativ jämställdhet förutsätts en 

relation mellan en kvinna och man, vilket den ensamstående modern avviker från. Vilka 

möjligheter ges hon, som inte förhåller sig till den normen?   

 Organisationen Makalösa Föräldrar, som arbetar för att lobba de ensamståendes 

perspektiv, är en av flera remissinstanser till reformförslaget. De avstryker förslaget om fler 

reserverade månader med hänvisning till samarbetssvårigheter som kan uppstå mellan 

separerade föräldrar samt att gemensam vårdnad på papper inte innebär detsamma i praktiken 

och att det förekommer fall där den andra vårdnadshavaren inte tar något ansvar i den fysiska 

vården av barnet. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, är 

positiva till förslaget men understryker att de har erfarenhet där främst män använder 

föräldrapenningen som maktmedel mot kvinnor. Genom att inte avstå dagar trots männen inte 

har för avsikt att använda dem för att ta hand om barnen, kontrolleras och begränsas kvinnor. 

Propositionen menar dock att fall där föräldrar uppenbarligen inte ser till barnets bästa bör sökas 

utanför föräldrapenningen. Lösningar på konflikter och medel för att förbättra samarbete mellan 

föräldrar återfinns i andra institutioner på kommunal nivå. Vid fall av relationer där det 

förekommit våld har socialtjänsten har ett särskilt ansvar för den drabbade föräldern och barn. 

(Prop. 2014/15:124, 13-14). Däremot har Försäkringskassan på uppdrag från regeringen utrett 

frågan om förälder i praktiken är ensam om att ta hand om barnet då den andra föräldern är 

frihetsberövad. Någon konkret lösning på det lämnas ej propositionen, då regeringens 

grundläggande utgångspunkt är att föräldrapenningen är en generell försäkring med 

individuella rättigheter och inte en behovsprövad ersättning med plats för individuella 

bedömningar. Ytterligare en reserverad månad, anser propositionen, kommer bidra till att stärka 

barnets rättigheter och att de positiva effekterna överväger de eventuellt negativa. Däremot 

kommer en uppföljning av effekterna ur ett barnperspektiv göras av regeringen. (Prop 

2014/15:124, 15-16). Vad innebär dessa resonemang? Regeringen ämnar inte överväga att 

inkludera speciella behov för separerade föräldrar utan hänvisar till detta som andra 

institutioners arbete. Det gemensamma föräldraskapet verkar, så som Eriksson förordade, vara 
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något som ska undervisas andra instanser och förhandlas mellan föräldrarna, om inte annat ska 

domstolar vara kapabla att döma för ’barnets bästa’. Maktrelationen mellan kvinnor och män 

påkallas inte i det resonemanget, annat än i fall då fysiskt våld yttrats inom relationen.  

 Enligt statistik har vårdnadstvisterna sedan 2006 ökat med 40-50 procent, vilket 

utredningen definierar som en följd av ett mer jämställt föräldraskap där båda föräldrarna vill 

vara involverade i barnets uppväxt (SOU 2017:101, 292). I den senaste utredningen betonas att 

det är ett känt problem att det förekommer problem med föräldrapenning som maktutövning 

(SOU 2017:101, 496) vilket även var en kännedom i propositionen för den nuvarande reformen. 

Något samband mellan maktutövning i föräldraförsäkring och vårdnadstvister undersöks inte. 

Lösningar på problem inom föräldraförsäkringen bör sökas utanför föräldrapenningsystemet, 

anser propositionen. Om vårdnadshavare vägrar nyttja eller avstå föräldrapenning i den mån att 

de uppenbarligen inte till barnets bästa bör ifrågasättas i sin roll som vårdnadshavare 

(Prop.2014/15:124, 14). Samtidigt bedöms den senaste revideringen inte medföra någon ökad 

kostnad för domstolar, som dömer vårdnadstvister som borde riskera att öka men en riskanalys 

utelämnas (Prop.2014/15:124, 22).  

 För att inkludera ett starkt barnperspektiv, saknas barnperspektivet i fall där föräldrar är 

separerade. Propositionen hänvisar till forskning om anknytning i den mening att barn har 

behov att anknyta till fler än en person (Prop.2014/14:124, 12-13) och syftet i denna studie är 

inte att diskutera anknytningsteorier, men regeringen verkar föga intresserade att redogöra för 

vilken typ av närvaro som förväntas av anknytningsperson för att barn ska få en trygg 

anknytning. Förutsätts denna forskning av kontinuerlig kontakt med anknytningspersoner? Är 

det rimligt för ett barn att skifta hem och primär vårdnadsgivare vid en ålder på 7-8 månader? 

Eller är ett växelvist upplägg att föredra? Riktlinjer för ålder på barn vid växelvist boende 

diskuteras inte. Vad det gör med ett barns anknytning, om barnet flyttas ifrån sitt första hem i 

tidig ålder för att bo med den andra föräldern, eller ha sporadisk kontakt med 

anknytningspersoner, vidrörs inte. Hur omfördelningen mellan separerade föräldrar ska gå till, 

är en annan problematik som inte berörs. I dagens system tillåts inte föräldrapenning överföras 

till en ny partner och om en förälder lever ensam, finns ingen annan i hemmet att dela upp 

sysslor på. Vilka lönearbeten kan föräldrar som delar på en föräldraledighet och arbetar 

varannan vecka genomföra? Hur påverkar det den individuella hälsan att bära ansvar för ett 

hem på heltid, lönearbete och föräldraledighet?  

 Regeringen är medvetna om policys heteronormativa centrering: ”En jämn fördelning av 

föräldrapenning och föräldraledighet mellan föräldrarna till ett barn är önskvärd oavsett 

familjekonstellation och föräldrarnas kön, även om förslaget har sitt ursprung i en ambition att 
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i första hand begränsa den snedfördelning av föräldrapenning som i dag råder mellan män och 

kvinnor.” (Prop. 2014/15:124, 17) Trots ett könsneutralt förhållningssätt av jämställdhet inom 

relationer, kräver föräldrapenningen fortfarande minst två personer för att genomföra en 

fördelning. (Prop. 2014/15:124, 20). Riksdagsdebatten genomsyrades av synpunkter på 

strukturer i arbetsliv som skyldighet till obalansen i jämställdheten, främst från 

oppositionspartierna Moderaterna och Centerpartiet, utan inslag av denna studies område. 

Socialminister Annika Strandhäll deklarerade i ett anförande regeringens mål: ”Slutmålet för 

regeringen är naturligtvis att vi i Sverige ska ha en föräldraförsäkring som understöder ett 

jämställt familjeliv, där barn har tillgång till båda sina föräldrar.” (Protokoll 2015/16:25, anf. 

57).  

 Sammantaget övervägs inga undantag för en ensamstående kvinna om hon delar 

vårdnaden om sitt barn, men några förslag på lösningar initieras inte utan hänvisas till andra 

instanser och policys. Barns rättigheter hänvisas oavkortat till rätten båda föräldrarna. 

Socioekonomiska skillnader berörs inte, varken för par eller ensamstående, fastän forskning 

påvisat skillnader i uppdelning av uttag där par med högre utbildning och högre inkomst 

generellt har ett jämnare uttag.  

 

4.5. Vilka effekter förväntas och vilket ramverk produceras genom 

problemframställningen? Hur påverkar det den ensamstående moderns liv? 

Målet med policyn är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män genom att jämna ut 

fördelningen av föräldrapenningen. Genom att reservera flera dagar åt respektive 

vårdnadshavare, förväntas män ta ut mer föräldrapenning och bidra till detta. Propositionen 

hänvisar till ett konstaterat samband mellan föräldraledighetens längd och ansvar för 

hushållsarbetet. Män bör logiskt sett ta mer ansvar för såväl hushålls- som omsorgsarbete 

genom ökad närvaro i hemmet som följer med en stegring i föräldraledighet. Vidare förväntas 

kvinnors ställning på arbetsmarknaden att förbättras genom bättre löneutveckling och 

karriärmöjligheter. Med en utjämning av ansvar i hushållsarbete minskas också kvinnors 

”dubbelarbete” och kvinnors hälsa hotas en mindre utsträckning. Negativa effekter – exakt vilka 

som kan tänkas uppstå specificeras inte – förväntas vara ’begränsade’ och överlag ska barnets 

rättigheter stärkas genom policyn (Prop. 2014/15:124, 19-20). 

 Promemorian antyder att föräldraroller påverkas av sociala normer och en disciplinerade 

policy som denna bär en normerande funktion. Förhoppningen kan tolkas den ska leda till 

attitydeffekter om ökat delat föräldraskap och strukturella förändringar kärnan av vad som är 

kvinnligt och manligt. Beteendet måste förändras och det ska policyn bidra med (Ds 2016:10, 
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8). Regeringen ämnar disciplinera till jämnare fördelning som på sikt ska förefalla sig naturlig. 

Detta bildar ett ramverk av möjligheter, där dagarna delas på hälften mellan två vårdnadshavare 

90 dagar är öronmärkt till varje förälder, resterande dagar kan respektive förälder avstå till den 

andra. Minst 90 dagars föräldraledighet är med andra ord det önskvärda för respektive förälder 

att ta ut. För att de effekter som regeringen önskar att policyn ska uppnå förutsätts först och 

främst att en primär vårdnadshavare, som i regel är en kvinna, har någon som frigör hennes tid 

från hemmet och för att effekterna ska ge utslag i jämställdhet mellan kvinnor och män, bör den 

personen vara en man. Hur kan detta påverka ensamstående mödrar? 

 Ponera fall där fader på basis av sin rätt som vårdnadshavare inte avstår föräldrapenning 

till modern. Hälften av föräldrapenningdagarna räcker till 48 veckors betald föräldraledighet 

vid uttag på fem dagar i veckan. Vid uttag på sju dagar i veckan, räcker föräldrapenningen i 34 

veckor. Barn börjar sällan förskola innan 1-årsdagen så alternativet är en tidig inskolning eller 

försörjning via bidrag, om anhöriga som kan bidra med finansiellt stöd eller barnomsorg så att 

modern kan arbeta. Att som ensam försörjare, försörja sig på enbart fem dagars föräldrapenning 

kan vara tungt, trots rätt till underhållsbidrag, barnbidrag och bostadsbidrag. Om den andra 

vårdnadshavaren avstår sina dagar, räcker föräldrapenningen i 72 veckor vid uttag på fem 

dagars föräldrapenning per vecka. Visserligen uppfylls regeringens resonemang om kortare 

frånvaro från arbetsmarknaden på så vis, men fler perspektiv på användningen av 

föräldrapenningen för ensamstående jämfört med föräldrar som lever i tvåsamhet är värt att ta 

i beaktning. Föräldrapenning kan samband med semester, skollov, planeringsdagar på förskolan 

eller högtider. Möjligheten att använda föräldrapenningen i något av dessa syften, minskas 

avsevärt om alla dagar måste tas ut när barnet behöver den primära vården i hemmet. I överlag 

står många ensamstående mödrar i en ekonomisk särställning som ensam försörjare, till skillnad 

från hem med två försörjare, vilket ytterligare ökar möjligheten att ’spara dagar’. Den 

långsiktiga kvalitén på användandet av föräldrapenningen riskerar alltså att skifta stort mellan 

föräldrar som lever tillsammans och ensamstående. I kombination med minskad möjlighet att 

använda föräldrapenning blir de ensamståendes barn, barnen som sällan får vara lediga eller 

kan åka på semester. Ensamstående mödrar är överrepresenterade i gruppen socialbidragstagare 

och drygt en fjärdedel behövt socialbidrag för att klara sig ekonomiskt. Att växa upp med 

bidragsberoende förälder har påvisat negativa effekter för barn (UNICEF, 2014). Genom att 

begränsa deras handlingsutrymme inom föräldraförsäkringen kan beroendet av andra bidrag 

öka.  
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4.6. Hur kan jämställdhetslogiken i föräldraförsäkringen upprätthållas? Hur kan den 

ersättas?   

Argument för jämställdhetsmål i föräldraförsäkringen har redan redogjorts för. Det är starka 

argument, understödda av forskning, där politiken vill hävda både kvinnors rätt till 

självständighet samt barnens rätt till båda sina föräldrar. Både kortsiktiga och långsiktiga 

konsekvenser drabbar kvinnor till följd av deras överrepresentation i hemmet. Det finns 

vedertagna belägg för att det existerar missförhållanden i jämställdheten på flera ställen i 

samhället och så länge kvinnor fortsätter ta störst ansvar för hem och barn, kommer dessa 

missförhållanden inte raderas. Detta löser sig inte av sig själv. Politiska åtgärder måste vidtas 

och föräldraledighet är ett av få konkreta områden där jämställdhet kan mätas och styras. 

Jämställdhet i föräldraförsäkring verkar som en kognitiv idé enligt diskursiv institutionalism på 

tre huvudnivåer. Den politiska strategin som föreslagits är att utjämna föräldrapenningsuttaget; 

det allmänna programmet som fungerar som kanal för att genomföra detta är 

föräldraförsäkringen som är en individuell rättighet i det svenska socialförsäkringssystemet; de 

möjliga lösningar som föreslås är att reservera fler dagar åt respektive vårdnadshavare. 

Diskursen i argumentationen om fördelning av föräldrapenning ser inte ut att förändras.4 I den 

nya utredningen påtalas grundläggande problem med könssegregerad arbetsmarknad, 

deltidsarbete och sjukfrånvaro. Ett starkt barnperspektiv ingår i utredningen. Utredningen 

föreslog en ökning av reserverade dagar till 150. Vad som är nytt i utredningen är förslag om 

att avstå föräldrapenning till annan än vårdnadshavare, vilket bland annat kan underlätta för 

separerade vårdnadshavare som lever i en ny relation (SOU 2017:101). En dominerande 

majoritet som passar in i ramverket och väl understödda resonemang för fördelar med delad 

föräldraledighet, upprätthålls jämställdhetslogiken i föräldraförsäkringen.  

 Diskurser är inte homogena; dikotomin mellan kvinnor och män, sammanboende par och 

ensamstående föräldrar, innehåller motsättningar som gör att problematiken kan skulpteras om. 

Ett radikalt sätt att ersätta problemframställningen är att analysera relationen mellan kvinnor 

och män genom att problematisera heterosexualitetens essens i överlag. Ett annat alternativ är 

att avgränsa föräldraförsäkringen till de som faktiskt fyller de normativa ramarna: det vill säga 

sammanboende par som enligt den konceptuella logiken kan bidra till ökad jämställdhet, eller 

knyta föräldraförsäkringen till barnets fasta boende, förslagsvis folkbokföringsadress.  

 Som redogjorts för i den föregående frågan, anses problematik i delning av 

föräldrapenning för separerade vårdnadshavare som en vårdnadsrättslig fråga. Den nya 

                                                 
4 SOU 2017:101 är en utredning som är genomförd på uppdrag av regeringen där utredarna inte är regeringen.   
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föräldraförsäkringsutredningen hänvisar till en relativt ny utredning om vårdnadsreformen 

(SOU 2017:6) som antyder ökad jämställdhet i föräldraskapet som orsak till ökade 

vårdnadstvister. Enligt den utredningen, bör föräldrars förmåga att undgå från egna konflikter 

och ta gemensamt ansvar bedömas i domar om vårdnad, där en diskurs om gemensamt 

föräldraskap redan etablerats (SOU 2017:101, 120). Å andra sidan betonas också ’ökad 

konfliktbenägenhet’ som anledning till fler vårdnadstvister (SOU 2017:6, 139), vilket kan 

tolkas som kvinnors ökade självständighet och starkare förmåga att ställa krav. En tydligare 

fördelning av föräldrapenningen tror utredarna kan minimera konflikterna, då det är klart från 

början vilken möjlighet det finns att disponera föräldrapenningen. Tanken om gemensam 

vårdnad bygger på föreställningen att föräldrar ser barnets bästa och eventuella problem med 

principerna om gemensam vårdnad inte fungerar i praktiken bör inte påverka 

föräldrapenningens utformning. Precis som i nuvarande policy anser utredarna att det är snarare 

ett problem för regelverket omkring vårdnadsfrågan, precis som frågan om hur delad 

föräldraledighet mellan separerade föräldrar skulle fungera i praktiken också lämnas utan 

åtanke eller förklaring (SOU 2017:101, 292). Rätten till båda föräldrarna anses som det bästa 

och med det antas också att föräldrar ser till barnets bästa. Varför behöver barn två föräldrar? 

Vilka föreställningar är det antagandet grundat på? Handlar om barnets rätt till 

båda sina föräldrar, eller föräldrars rätt till sina barn?  

 

5. Slutsatser och avslutande diskussion 

För att sammanfatta och diskutera analysens slutsatser, återgår jag till studiens syfte och 

frågeställningar. Föräldraförsäkringen är ett relativt tacksamt jämställdhetverktyg då både 

målet – att jämna ut fördelningen av föräldraledigheten mellan män och kvinnor – är mätbart 

och dess bakomliggande problematik – såväl fördelningen av föräldrapenningen som 

konsekvenser av lång föräldraledighet som vanligtvis företräds av kvinnor – går att redovisa i 

siffror. Det grundläggande problemet i policyn är föräldrapenningsuttaget inte är jämställt 

mellan kvinnor och män, vilket regeringen strävar efter och detta måste fixas. Flera 

grundantaganden som är mätbara bekräftar det övergripande problemet: (1) att kvinnor tenderar 

att ta mer föräldraledighet och mer ansvar för omsorgs- och hushållsuppgifter, (2) att det finns 

ett lönegap mellan män och kvinnor som växer vid första barnets födsel, (3) att kvinnor oftare 

är sjukskrivna vilket härleds till deras ökade arbetsbörda genom dubbelarbete med lönearbete 

och hemarbete, (4) att kvinnor oftare arbetar deltid och (5) att kvinnor genom längre 

föräldraledighet har en längre tids frånvaro från arbetsmarknaden vilket påverkar deras 
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individuella löneutveckling och karriärmöjligheter, på sikt påverkas deras pensionsstorlek. 

Grundantagen är formulerade på premissen att jämställdhet baseras på förhållandet mellan 

kvinnor och män. Ensamstående kvinnor definieras inte som något undantag, utan tillhör 

gruppen kvinnor. Föräldraförsäkringen som jämställdhetsverktyg antas ha disciplinär 

normerande funktion. En striktare fördelning av föräldrapenning ska bidra till män öka sitt uttag 

– lagstiftningen disciplinerar män till föräldraledighet – vilket leder till en omfördelning av tid 

och arbete i hemmet. Logiken i omfördelningstanken baseras på att kvinnors tid ska frigöras 

från hemmet och omsättas i arbetskraft vilket kommer stärka hennes position och göra männen 

mer närvarande i hemmet. Denna logik är baserad på föreställningen att en kvinna blir ersatt av 

en man i omsorgs- och hushållsuppgifterna. Genom en disciplinär omfördelning, antas policyn 

ha en normerande inverkan där sociala normer om barn- och hushållsansvar omstruktureras 

samt attityder gentemot föräldraledighet bland män förändras på arbetsmarknaden. Trots försök 

till könsneutralitet, präglas policyn av en genomgående tvåsamhetsnorm som tillsammans med 

relationen mellan kvinnor och män är de regerande relationerna i föräldraförsäkringen. Fastän 

föräldraförsäkringen präglas av ett strikt barnperspektiv, domineras detta av en tvåsamhetsnorm 

då rätten till båda föräldrarna är obligatoriskt i det tillämpade barnperspektivet. Ensamstående 

föräldrar diskuteras specifikt i sammanhang då ämnet vårdnadstvister, som inte tillhör 

tvåsamhetsnormen, påkallas men i överlag saknas djupare resonemang om arrangemang om 

delad föräldraledighet om vid separerade föräldrar saknas, utan de inkluderas i den normativa 

tvåsamma jämställdheten. Vilka effekter föräldraförsäkringens konstruktion ger explicit på den 

ensamstående moderns, om vi separerar henne från den homogena gruppen ’kvinnor’, 

livssituation har jag berört i den femte frågan och tänkte viga den övervägande diskussionen åt, 

då det är den frågeställning som är mest spekulativ även om vissa empiriska belägg finns. 

 Övergripande har studiens syfte besvarats genom frågeställningarna som analyserats 

enligt WPR-modellen. Grundantagandena bidrar till idén om jämställdhet mellan män och 

kvinnor och vad behöver fixas för att förbättra den. Den nuvarande regeringen har utropat sig 

som feministisk och detta ansluter till diskursiv institutionalismens uppfattning om institutioner 

som agent. Jämställdhet har en hög status för den nuvarande regeringen, därför krävs 

målinriktade åtgärder i strävandet efter detta; föräldraförsäkringen har varit ett föremål för 

utredning i princip under hela mandatperioden. Min slutsats att föräldraförsäkringen är 

formulerad på uppfattningen att kvinnor och män lever ihop och jämställdhet ska skapas mellan 

dem, vilket inte ger jämställda förutsättningar i föräldraförsäkringen för ensamstående mödrar.  
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5.1. Avslutande diskussion: Konflikten mellan den jämställda föräldraförsäkringen och 

ensamstående mödrar 

Föräldraförsäkringspolicyns syfte är inte att sabotera utan att främja jämställdhet. 

Problemansatsen är på flera vis legitim och verklighetsförankrad. Argumentationen är väl 

utvecklad genom statistik och forskning. Det nuvarande förhållandet mellan män och kvinnor 

är inte jämställt och reformen kan bidra till två av de jämställdhetspolitiska delmålen: 

ekonomisk jämställdhet samt jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete. Vad 

föräldraförsäkringen saknar, är det som Alnebratt och Rönnblom saknar i svensk 

jämställdhetspolitik: inslag av rättvisepolitik inklusive omfördelning mellan grupper. Hänsyn 

till människors individuella situation och deras möjlighet till självförverkligande måste också 

ingå i en hållbar jämställdhetspolitik. Min bedömning är någon hänsyn till ensamstående 

mödrars individuella situation, saknas och det rimmar illa med feministisk politik. 

 Fler dimensioner av begreppet ’jämställdhet’ är ett måste i föräldraförsäkringen. Det 

kravet tycks avfärdas med att försäkringen är en individuell rättighet, oavsett civilstånd, klass 

eller kön. Formellt är det ingen omfördelningsreform, ingen annan socialförsäkring har den 

funktionen. Men en individuell rättighet används för att främja jämställdhet, kan inte 

jämställdhet betraktas som någonting mellan enbart män och kvinnor. Fler dimensioner bör 

påkallas i ett sådant stort begrepp. Uppfattningen om social och ekonomisk jämlikhet som 

utredningen från 1970-talet betonade, existerar inte i dagens föräldraförsäkring. Dessutom är 

jämställdhetsmålet i föräldraförsäkringen baserad på en omfördelningslogik, men endast mellan 

kvinnor och män.  

 Regeringen bedömer att de ’negativa effekterna’ av policyn är begränsad, men 

ensamstående kvinnor riskerar att lida stora ekonomiska och sociala konsekvenser genom en 

ökad öronmärkning av dagarna i föräldrapenningen. Tydlig och trovärdig empiri om att 

ensamstående föräldrar inte alltid har ensam vårdnad och att ensamstående mödrar är 

överrepresenterade som ’ekonomiskt utsatta’ genom stort behov av bidrag. 

Föräldraförsäkringen kan vara ett verktyg att minska beroende av bidrag genom försörjning på 

föräldrapenning istället och på sätt främja ensamstående mödrars ekonomiska självständighet. 

Dock innehåller föräldraförsäkringen inga socioekonomiska distinktioner överhuvudtaget. 

 Problematiken med föräldraledigheten och separerade föräldrar tycks inte vara 

främmande för policyskaparna, men de väljer aktivt att inte inkludera den i föräldraförsäkringen 

utan hänvisar problematiken till vårdnadsfrågan. Om en förälder inte ’tar sitt ansvar’ och delar 

på föräldraledighet, är det en fråga för vem som egentligen ska ha vårdnad och blir därmed en 

vårdnadsrättslig sak. Samtidigt har vårdnadsfrågor tenderat att bli pedagogiskt disciplinerade, 
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där gemensam vårdnad förespråkas för barnets bästa. Erikssons forskning visar att gemensam 

vårdnad döms trots våld i relationer, men det krävs inte extrema uttryck som våld för att ett 

samarbete inte ska fungera. Samarbetssvårigheter kan ha fler utgångspunkter än våld. Att rikta 

krav ökat engagemang hos fadern kan vara underlag för en konflikt. I föräldraförsäkringen ska 

det gemensamma föräldraskapet utföras genom att männens ökade ansvar leda till att ökad 

jämställdhet som gagnar kvinnor, men bland separerade föräldrar ska föräldrarna överse sina 

egna konflikter – som för kvinnors del kan grundas i att deras dubbelarbete som ger både 

ekonomiska och sociala konsekvenser – för barnets bästa. 

 Mängder av forskning, som också ingår i policyn, har vigts åt att undersöka fördelning av 

föräldraledighet och hushållsarbete mellan kvinnor och män som lever i parrelationer. Sociala 

normer och strukturer är accepterad som förklaring till denna snedfördelning och att dessa 

skulle upphöra vid en separation vet jag inte om det är en överambitiös förhoppning eller enbart 

naivt. Om fäder som lever i en parrelation uppenbarligen underpresterar i sitt vårdande ansvar, 

är det rimligt att förutsätta att separerade fäder automatiskt anammar den rollen på jämställda 

villkor? Forskning likt den som finns om praktiskt vårdnadsansvar för föräldrar som lever 

tillsammans, saknas för separerade föräldrar med juridisk gemensam vårdnad. För att anta ett 

jämställt förhållande – vilket ett maktbefriat gemensamt föräldraskap måste utgå ifrån – som 

utgångspunkt mellan separerade föräldrar i såväl föräldraförsäkringen –utan djupare analys 

saknar förankring till verkligheten. Genom betoningen av gemensamt föräldraskap riktas de 

pedagogiska inslagen i vårdnadsreformen mot båda föräldrarna i, vilket skalar bort 

maktrelationer och förutsätter en slags jämställd utgångspunkt som verkligen inte tas för givet 

i heterosexuella relationer – där tas snarare en inte jämställd relation för given och stärks 

dessutom med vetenskapliga evidens. Missförhållandet i jämställdhet tycks existera i de flesta 

heterosexuella par, men reflektioner över svårigheter i att praktiska lösningar och obalans i 

maktförhållanden mellan ’vanliga’ separerade föräldrar är helt frånvarande. Gemensamt 

föräldraskap och samarbete har inte lyckats jämna ut fördelning av barnomsorg i 

sammanboende par, varför ska det göra det i icke sammanboende? Många separationer slutar 

inte i vårdnadstvister men det betyder inte att överenskommelser sker på jämställda villkor. Jag 

finner det oroväckande att endast mera ’extrema’ fall, som där ena föräldern är frihetsberövad 

eller den andra föräldern har en våldsdom, åberopas i föräldraförsäkringen, när snedfördelat 

omsorgsarbete i parrelationer inte antas ha mer utstickande orsaker.  

 Vilket utslag ’att inte ta sitt ansvar’ hade fått i rättspraxis kan jag endast resonera om, 

men min intuition är att argumentet förlorat mot principen om barnets bästa, där rätten till båda 

föräldrarna ständigt förespråkas. Paradoxen riskerar att bli ett faktum utifrån regeringens 
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resonemang, om den etablerade diskursen om det ständigt strävansvärda gemensamma 

föräldraskapet fortsätter leda domstolars arbete. Detta är sedermera ingenting jag kan fastslå 

som slutsats då jag inte undersökt vårdnadsreformer eller vårdnadstvister, men det kan tyckas 

befogat från regeringens sida att åkalla om problemet ska hänvisas som en vårdnadsfråga. Detta 

saknas i den rådande föräldraförsäkringspolicyn och den färska utredningen indikerar inte heller 

några ansatser att fördjupa sig i den eventuella problematiken. Vidare, behövs betydligt fler 

undersökningar över ansvarsuppdelningen mellan separerade föräldrar för att få en djupare bild 

huruvida den juridiska gemensamma vårdnaden innebär gemensam vårdnad i praktiken. Den 

empiri som finns indikerar en ojämn fördelning av ansvar: mödrar är fortfarande huvudsaklig 

boendeförälder och i tanke på all forskningen, som i övrigt erkänns som legitim och används 

för att underbygga jämställdhetsargument i övrigt i policyn, tar kvinnor mer ansvar för 

barnomsorg vilket knappast gör tanken att även icke sammanboende mödrar tar mest ansvar för 

barnet radikal. Även bland separerade föräldrar, är mödrar barncentrerade och fäder 

barnorienterade. Det är inte ett jämställt tillstånd. Handlar denna logik om barnens rätt till båda 

sina föräldrar, eller om mannens juridiska rätt till sitt barn? Kanske är det rimligt att rikta samma 

disciplinära fostringsdiskurs mot fäder i vårdnadsreformen som i föräldraförsäkringen, innan 

problematiken kan överskjutas på denna?  

 Min slutsats är dock att problematiken med föräldraförsäkringen för separerade föräldrar 

inte bör hänvisas till vårdnadsreformen utan den måste problematiseras och analyseras 

ytterligare inom föräldraförsäkringens ramar. Trots kunskapsluckorna i delat ansvar i praktiken 

mellan separerade föräldrar, finns det vetskap om problematik med föräldraledighet för 

ensamstående föräldrar. Dessutom, är kunskapsluckorna och frånvaron av praktiska förslag för 

många kunna avfärda problemansvaret på det sätt som regeringen gör. Det är positivt att 

regeringen undersöker möjligheterna att överföra föräldrapenning till annan än vårdnadshavare, 

så som gjorts i år 2017:s utredning, men det förutsätter fortfarande att det finns någon att 

överlåta dagar till.  

 Att förkasta barnperspektivet låter absurt, men jag inte låta bli att fundera på att när 

kvinnans bästa kommer centraliseras i diskursen om separerade föräldrar? Att forskning påvisar 

negativa konsekvenser för barn som lever med ekonomiskt utsatta föräldrar, där ensamstående 

mödrar är en överrepresenterad grupp, gör det dessutom möjligt att problematisera regeringens 

ignorans av effekter för ensamstående mödrar ur ett barnperspektiv, som i övrigt tycks ligga 

regeringen varmt om hjärtat. Jag välkomnar tydliga jämställdhetsmål och ansluter i hög grad 

till resonemangen att män måste delta mer obetalt hem- och omsorgsarbete. Men att positionera 

en kvinna mot en man som inte lever på samma villkor som kvinnor som lever med en man, är 
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varken inte tydligt eller logiskt. Ensamstående kvinnor riskerar såväl ekonomiska som sociala 

konsekvenser i egenskap av sin position som människor i parrelationer definitivt undgår.  

 I denna studie har den konstruerade verkligheten om en jämställd föräldraledighet 

utmanats genom ensamstående mödrars perspektiv, som inte omfattas av tvåsamhetsnormens 

villkor. Sanningen om jämställdhet ter sig inte lika uppenbar ur den aspekten. Idén om kvinnor 

och män som jämställda är ett ideal värt att sträva efter. Problemet är att sociala normer är 

trögflytande och kvinnor och män tilldelas i stor mån fortfarande olika samhällsroller, vilket 

inte heller är främmande för regeringen. I förhållandet mellan ensamstående mödrar och 

föräldraförsäkringen ignoreras den annars vedertagna uppfattningen om skillnader mellan 

kvinnor och män baserad på sociala normer och maktstrukturer. För att jämställdhetskontraktet 

ska råda på att människor ska ha jämställda villkor, krävs ett multidimensionellt 

jämställdhetsperspektiv. Jag identifierar stora glapp i teori och praktik i förhållandet mellan 

ensamstående mödrar och föräldraledighet. Detta gör att tusentals kvinnor riskerar att hamna i 

kläm i en mäktig jämställdhetspolitik som är menat att stärka dem, men inom vilken de istället 

blir maktlösa i regeringens jakt på mätbara resultat i en jämställdhet som domineras av 

heterosexuell tvåsamhet. Djupare analyser över vilka konsekvenser föräldraförsäkringens 

utformning måste etableras i föräldraförsäkringen för att denna jämställdhetspolitik inte ska 

stjälpa fler kvinnor. Den fundamentala frågan som regeringen måste ta ställning till är vad de 

egentligen vill uppnå med sina jämställdhetsåtgärder: jämna resultat i mätbara siffror eller att 

alla kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och, kanske framförallt, sina egna liv? 
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