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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om relationen mellan föräldraledighet och ensamstående mödrar. Med 

ett långt tillbakagående historiskt avstamp, ämnar uppsatsen undersöka normer omkring 

föräldraskap, när och hur föräldraledighet först infördes och hur den utvecklats, och hur den 

ensamstående modern inkluderats, eller exkluderats, i sammanhanget. Uppsatsen avhandlar en 

tid om 137 år, som är uppdelad i fyra mindre tidsperioder. Utifrån en genuskonstruktivistisk 

teoriram bestående av fyra element – ett kulturellt, ett normativt, ett institutionellt och ett om 

subjektiv identitet – appliceras en analysmodell i respektive tidsperiod, för en strukturell 

bearbetning av material som bidrar till uppsatsens övergripande syfte. Tack vare en 

periodindelning, synliggörs förändringar men det är också möjligt att identifiera vilka normer 

som kvarstår. Genusroller har gett stor påverkan på kvinnor och mäns förväntade antaganden 

och medborgaransvar över en lång tid och fastän förändringar har skett, har vissa strukturer 

överlevt.  

 Inom ramen för den svenska föräldraförsäkringen, får juridiska vårdnadshavare till barn 

som omfattas av den svenska socialförsäkringen 480 dagar i föräldrapenning, som kan tas ut i 

ändamål att avstå arbete för att ta hand om barn med ekonomisk ersättning. Vid fall då barnet 

har en juridisk vårdnadshavare, tillfaller alla föräldrapenningdagar denna, men om barnet har 

två juridiska vårdnadshavare – vilket en majoritet av alla barn i Sverige har idag – delas 

föräldrapenningen rakt av mellan dem 150 av de 240 föräldrapenningdagarna en förälder får 

överföringsbara, men 90 dagar är öronmärkta för respektive förälder. När 

föräldraförsäkringen infördes år 1974 – innan föräldraförsäkringen fanns en 

moderskapsförsäkring som endast riktade sig mot mödrar – var inga dagar reserverade för 

någon förälder, men över tiden då mönstret att kvinnor tog ut en stor majoritet av all 

föräldrapenning vidtog politiker åtgärder för att jämna ut den sneda fördelningen av 

föräldraledighetsuttag: jämställdhetsåtgärder! Från och med 1995 har föräldrapenningdagar 

öronmärkts i tre etapper i jämställdhetens namn.  

  För föräldrar som inte lever ihop kan det vara praktiskt svårt att dela på en 

föräldraledighet med ett litet barn. Historiskt sett är det oftast kvinnor som lever ensamma 

med barn och idag är det vanligast att även separerade föräldrar har gemensam vårdnad, alltså 

delas föräldrapenningen mellan föräldrar som inte lever ihop. Med ett stort historiskt 

perspektiv, söker studien förklaring på hur normer producerats och vilka som upprätthålls i 

konstruktionen av villkoren för föräldraledighet: på vilka premisser är den formulerad, vilken 

funktion ämnar den att fylla? Utifrån dessa förställningar reflekteras därefter ensamstående 

mödrars villkor i fråga om föräldraledighet.  

 Uppsatsens slutsatser är att föräldraledighetsvillkoren, för det första, är baserade på en 

stark tvåsamhetsnorm. Detta har lett till att det jämställdhetskoncept som innebär att logiken 

för att syftet med jämställdhetsåtgärderna – det vill säga att män ska ta ut en högre andel 

föräldrapenning – är anpassat för att män ska ersätta kvinnors traditionella tid och ansvar i 

hemmet. Detta jämställdhetskoncept är sedermera inte applicerbart på ensamstående mödrar, 

då hon inte har någon man som ersätter henne i hemmet. För det andra, saknar 

jämställdhetssträvan i en stor utsträckning en nyansering av maktrelationer och inkludering av 

fler perspektiv än enbart den normativa tvåsamhetens. 

 

Nyckelord: genuskonstruktion; föräldrapenning; ensamstående mödrar; jämställdhet; 

socioekonomisk historia 
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1. Inledning 

Den svenska föräldraförsäkringen tillhör idag en av världens mest generösa. Den nuvarande 

modellen trädde ikraft år 1974 och har reviderats ett antal gånger sedan dess, den senaste 

gången 1 januari 2016. I den revideringen avsattes ytterligare 30 dagar som öronmärkta åt 

respektive vårdnadshavare – totalt är 90 dagar öronmärkta åt respektive vårdnadshavare utan 

möjlighet att överföra dessa till någon annan. Det är inte första gången den revideringen 

genomförs; 1995 öronmärktes de första 30 dagarna, år 2002 avsattes 30 till.1 

 Fler dagar öronmärkts, har haft ett syfte. Inte sällan kallas dessa dagar för 

”pappamånader”. Anledningen till det är de öronmärkta dagarnas primära funktion –att öka 

uttaget av föräldraledighet bland män och därmed minska skillnaderna i uttag mellan män och 

kvinnor. Det är nämligen så att kvinnor är föräldralediga betydligt mer än vad män är. År 

1974 togs mindre än en procent av alla föräldradagar ut av män. 1998 motsvarade siffran tio 

procent och år 2014 hade den ökat ytterligare till 25 procent.2 

 Trenden att fäder tar ut mer föräldraledighet må ha utvecklats positivt, men en tydlig 

norm är fortfarande ett faktum: kvinnor tar ut en betydande majoritet av all föräldraledighet. I 

en publikation av Försäkringskassan från 2014 talas det om den nya föräldranormen. Den nya 

föräldranormen, som Försäkringskassan vill uppmana fler till att anamma, att uttaget av 

föräldraledigheten ska vara mer jämställt genom att fler män ska vara föräldralediga mer. Om 

den generation som växer upp idag har en mamma och pappa som båda är föräldralediga, kan 

de bidra till ett normbrytande mönster då detta kommer att te sig normalt för dem. 

Försäkringskassans dåvarande försäkringsdirektör Ann Persson Grivas definierar 

föräldraförsäkringen som ett verktyg för jämställdhet och Försäkringskassans dåvarande 

analyschef Laura Hartman understryker varför föräldraförsäkringen fungerar som detta med 

stöd av forskning. Enkelt sagt, handlar denna jämställdhetssträvan om att en kvinnas tid i 

hemmet som föräldraledig, ska frigöras och ersättas av en man.3 

 Försäkringskassan agerar dock inte på egen hand – de arbetar efter befintlig lagstiftning. 

Argumentationen i publikationen är densamma som i den då tidigare revideringen av 

föräldraförsäkringen då den andra så kallade pappamånaden öronmärktes 2002 samt när en 

jämställdhetsbonus infördes år 2008.4 Diskursen om det jämställda föräldraskapet och det som 

kallas den nya föräldranormen behålls även efter denna publikation: propositionen som ledde 

till den senaste revideringen av föräldraförsäkringen namn var En mer jämställd 

föräldraförsäkring och den senaste utredningen på ämnet som publicerades i december 2017 

och som föreslår att de öronmärkta månaderna ska utökas från tre till fem, heter Jämställt 

föräldraskap och goda uppväxt villkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen.5 Den 

nya föräldranormen är här för att stanna – nu ska föräldraledigheten bli jämställd! 

 Frågan som väcks nu är, vad har denna norm baserats på? Att kvinnor tar ut mer 

föräldraledighet än män är en sådan norm, men den nya jämställda föräldranormen som nu 

ska förändra denna, vad innefattar den? 

                                                      
1 Försäkringskassan (2014). Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen. 6. 
2 Försäkringskassan (2014). 6. 
3 Ibid. 4-5, 8-9.  
4 Prop, 2000/01:44. Föräldraförsäkring och föräldraledighet, samt Prop. 2007/08:93. Jämställdhetsbonus – familjepolitisk 

reform.  
5 Prop.2014/15:126. En mer jämställd föräldrapenning, samt SOU 2017:101. Utredningen om en modern föräldraförsäkring. 

Slutbetänkande:  Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen.  
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 Jag definierar två specifika normer som grundpelare den nya föräldranormen. För det 

första, talar denna norm om en heteronorm, då jämställdheten mäts mellan kvinnor och män. 

Den mätbara jämställdheten förändras inte om en kvinnas förminskade andel av 

föräldraledighet ersätts av en annan kvinna. För det andra, talar normen om en 

tvåsamhetsnorm. För att någon form av jämställdhet ska kunna skapas, måste ju den 

hemmavarande föräldern ersättas av en annan. Det finns alltså två huvudsakliga problem i 

som inte är förenliga med denna jämställdhetsträvan: i samkönade par och för föräldrar som 

inte lever ihop. Visserligen är de inte helt omöjliga att lösa: en lång föräldraledighets 

utpekade negativa konsekvenser – lång frånvaro från arbetsmarknaden som kan leda till lägre 

konkurrenskraft, kunskap som blir inaktuell och försämrad löneutveckling – är densamma för 

individer oavsett om de lever med en kvinna eller man, och även om föräldrar inte lever ihop, 

går det att dela på omvårdnaden av ett barn.6 Men – hur det i realiteten går till att dela en 

föräldraledighet med ett spädbarn mellan två separerade föräldrar, saknas förslag på. Därför 

blir tvåsamhetsnormen blir problematisk för en ensamstående förälder. 

 Hur har dessa normer uppkommit och hur har de blivit de normala utgångspunkterna i 

föräldraförsäkringen? Med en historisk ansats ämnar denna uppsats att undersöka det och 

rikta fokus mot relationen, och eventuella problem i denna, mellan ensamstående mödrar och 

föräldraförsäkringen. 

 

1.1. Ensamstående mödrar och föräldraledighet 

En viktig detalj om föräldraledighet är att de 240 dagarna idag delas på barnets 

vårdnadshavare: om barnets föräldrar är gifta får båda automatiskt gemensam vårdnad, om 

föräldrarna inte är det har modern ensam vårdnad men det går att ansöka om gemensam 

vårdnad. Motsätter sig den andra föräldern gemensam vårdnad, kan det sluta i vårdnadstvist i 

domstol men kommunala familjerätter är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal. Bland barn 

mellan ett och två år som levde med separerade föräldrar år 2014, hade ungefär 35 procent av 

mödrarna ensam vårdnad. Bland fäderna, motsvarade siffran för ensam vårdnad sex procent. 

Även om det är vanligare att mödrar har ensam vårdnad om barn, är det vanligaste att 

föräldrarna har gemensam vårdnad oavsett om de lever tillsammans eller inte. 90 procent av 

barnen var folkbokförda hos sin moder.7 Folkbokföringsadress innebär dock inte att barnet 

absolut bor där heltid – år 2013 bodde drygt 35 procent av barn med separerade föräldrar 

växelvis mellan dem. Denna statistik inkluderar även barn över 3 år och i huvudsak är modern 

fast boendeförälder. Denna trend är en ökande sådan, år 2000 bodde knappt 20 procent av 

barnen med separerade föräldrar hos båda växelvis.8 Vad statistiken indikerar, är att det 

vanligaste är att föräldrar har gemensam vårdnad - med andra ord är ensamstående inte 

                                                      
6 Nyberg, A. (2004). Framsteg och fallgrop. I Vems valfrihet? Debattbok för delad föräldraförsäkring. Av Ulrika Lorentzi 

(red). Stockholm: Agora. 72-90. 
7 Statistiska Centralbyrån (2018a). Levnadsförhållanden. Familjetyp för hemmaboende barn och unga 0-21 år. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102B/LE0102T17/table/tableViewLayout1/

?rxid=c47d1e76-19c8-4d63-a1e9-53fce8a52af6  (hämtad 2018-04-23), samt Statistiska Centralbyrån (2018b). Gemensam eller 

ensam vårdnad för hemmavarande barn 1-17 år.  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102X/Vardnad/?rxid=79becd95-0dd0-

4433-ab0f-e1657c2f5d7a (hämtad 2018-04-23). Observera att statistiken inte inkluderar barn under ett år. Urvalet på barn 

under tre år beror på att det är innan den ålder den största delen föräldraledighet tas ut. Året som jämförs är 2014 på grund av 

det var det senaste året med jämförbar statistik. Av ungefär 230 000 barn totalt lever 30 000 i åldersspannet inte ihop med 

sina föräldrar.  
8 Statistiska Centralbyrån (2014). Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa.  

Publicerad 2014-03-04. https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-barn-bor- 

vaxelvis-hos-mamma-och-pappa/ (hämtad 2017-11-20) 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102B/LE0102T17/table/tableViewLayout1/?rxid=c47d1e76-19c8-4d63-a1e9-53fce8a52af6
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102B/LE0102T17/table/tableViewLayout1/?rxid=c47d1e76-19c8-4d63-a1e9-53fce8a52af6
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102X/Vardnad/?rxid=79becd95-0dd0-4433-ab0f-e1657c2f5d7a
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102X/Vardnad/?rxid=79becd95-0dd0-4433-ab0f-e1657c2f5d7a
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-barn-bor-vaxelvis-hos-mamma-och-pappa/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-barn-bor-vaxelvis-hos-mamma-och-pappa/
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synonymt med ensam vårdnad – även om de inte lever ihop9. Mödrar har oftare än fäder en 

större andel av boendeansvaret.  

 Vilka möjligheter får den ensamstående modern i det jämställda föräldraskapet som 

eftersträvas genom föräldraledigheten? Detta är vad denna uppsats ämnar undersöka och 

denna studie kommer ta ett historiskt avstamp med ambition att undersöka 

föräldraförsäkringens bakomliggande struktur och dess utveckling. I studien kommer analys 

av rådande normer och dess historiska förändringar att ingå, vilket är möjligt genom att 

applicera ett genuskonstruktivistiskt perspektiv och granska vad som ansetts som feminint och 

maskulint, moderskap och faderskap, genom tidsperioden mellan 1890 till idag. Utifrån dessa 

normer ska sedan den ensamstående moderns position utrönas. Lars Magnusson förklarar 

relativt enkelt varför genussystemet är viktigt att uppmärksamma i studier gällande 

försörjningsvillkor, vilket föräldraförsäkringen bör granskas som: det är en inkomstkälla 

under föräldraledighet. Under den tid som människor skapar system för att försörja sig, 

konstrueras bestämda relationer mellan könen där männen och kvinnor tilldelas olika 

ansvarsområden. I ett ekonomisk historiskt perspektiv tydliggörs det att män och kvinnors 

förutsatta roller påverkat deras villkor att försörja sig. De angivna kategoriseringarna är 

föränderliga, men påverkar likväl individens koppling till försörjning, om än på olika sätt i 

olika tider.10 Denna uppsats utgår ifrån ett teoretiskt ramverk för att förstå de bakomliggande 

strukturerna och genusrollerna i ett större perspektiv, därför kommer föräldraförsäkringens 

struktur studeras i en stegvis modell – detta presenteras i såväl kapitel 2 som 3.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga förändringar i föräldrapenningens villkor över en 

utvald tid och utifrån detta undersöka ensamstående mödrar position och ekonomiska 

möjligheter i den rådande utformningen. För att bemöta uppsatsens uttalade syfte ämnar 

undersökningen att besvara följande frågeställningar: 

- Hur har villkoren för föräldraledighet konstruerats genom tiden utifrån kulturella, 

normativa, institutionella och individuella föreställningar?  

- Vilken position har ensamstående mödrar fått utifrån de rådande villkoren? Vilka 

konsekvenser kan det få för deras liv? 

 

1.3. Periodindelning 

För att bibehålla en genomgående struktur har jag valt att dela upp studien i fyra perioder. 

Dagens modell av föräldraförsäkringen må ha trätt ikraft år 1974 – men för att förstå dess 

konstruktion och utmaningar med det genuskonstruktivistiska perspektivet som denna uppsats 

bär, är en längre tillbakagång i tiden nödvändig. I tabellen nedanför presenteras 

periodindelningarna. Indelningen har inspirerats från en fasindelning av ifrån Susanna 

Hedenborg och Ulla Wikander.11 De delar upp 1900-talet i fem ekonomiska faser som utgår 

från kvinnorörelsens upp- och nedgångar i kombination med arbetsmarknadens utveckling.12 

För denna uppsats har deras modell modifierats något, främst på grund av anpassning efter 

                                                      
9 Statistiska Centralbyrån (2018c). Vårdnadshavare för hemmaboende barn 0-17 år. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102O/LE0102T28/table/tableViewLayout1/

?rxid=127adebd-b254-4187-a92e-75eb67286bc2 (hämtad 2018-04-23) 
10 Magnusson, L. (2016). Sveriges ekonomiska historia. Lund: Studentlitteratur. 6 uppl. 15. 
11 Hedenborg, S. & Wikander, U. (2003). Makt och försörjning. Lund: Studentlitteratur. 148-152. 
12 Hedenborg, S. & Wikander, U. (2003). 149. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102O/LE0102T28/table/tableViewLayout1/?rxid=127adebd-b254-4187-a92e-75eb67286bc2
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102O/LE0102T28/table/tableViewLayout1/?rxid=127adebd-b254-4187-a92e-75eb67286bc2
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politiska skiljelinjer. Under tabellen följer direkt en närmare introduktion till innehållet i 

respektive tidsperiod som bär relevans för uppsatsen. 

 

Tabell 1. Periodindelning 

Tidsperiod  

1880-1930 

1930-1960 

Familjeförsörjaridealet och föräldraskap i det nya samhället 

Föräldraförsäkringens föregångare föds 

1960-1990 

 

1990-2017 

Jämställdhet på agendan: Föräldraförsäkringen och 

tvåförsörjarnormen 

Det jämställda föräldraskapet 

 

1880-1930: Familjeförsörjaridealet och föräldraskap i det nya samhället. Under den här 

perioden står samhället under en stor omvandling i Sverige. I och med tilltagande 

urbanisering, industrialisering och demokratisering omvandlas Sverige från ett 

jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Då lönearbete förflyttades utanför hemmet i och 

med samhällsomvandlingen blev tidigare maktförhållanden blev instabila. Nya lönearbeten 

skapades och kvinnor släpptes in på områden som tidigare varit mansdominerade. Detta ledde 

till en genuskris – vad blev manligt respektive kvinnligt i framväxten av det moderna 

samhället? Ur denna kris bildades familjeförsörjaridealet, som befäste männens och 

kvinnornas samhällsansvar. Både män och kvinnor började organisera sig och formulera krav 

på rättigheter. Genusrelationerna stod i förändring och denna period utgör kvinnorörelsens 

första våg med krav om rösträtt och upphävandet av makens förmyndarskap över sin maka.13 

Under denna tid fanns ingen föräldraförsäkring, men den första tanken till en sådan föddes. 

Fokus under denna tidsperiod riktas istället mot genuskonstruktionen i ett samhälle under 

omvandling samt genusstruktureringen av försörjningsvillkor för familjer, vilket är av vikt för 

att förstå konflikten mellan villkor baserat på kön som är grundläggande i diskussionen av 

jämställdhet som idag genomsyrar föräldraförsäkringen. 

 1930-1970: Föräldraförsäkringens föregångare – moderskapsförsäkringen. Under 

denna tid integreras idén om folkhemmet i samhället och drömmen om välfärdsstaten 

skapades. I detta klimat föddes flera politiska reformer fram, bland annat 

moderskapsförsäkringen. Stora skillnader mellan genusrollerna som etablerats under förra 

tidsperioden kan tyckas fördjupas med denna tids dominerade husmodersideal dit det ingick 

att mödrar inte skulle lönearbeta.14 Trots det, väcktes många frågor som skulle leda till 

radikala förändringar under nästa tidsperiod. Det debatterades flitigt om kvinnors rätt till 

arbete, lika löner för lika arbete och den första abortlagen infördes. I den debatten förekom 

också krav om utökad barnomsorg, då det var problematiskt för alla mödrar att kombinera 

arbete och familj.15  

 1960-1990: Jämställdhet på agendan: Föräldraförsäkringen och 

tvåförsörjarnormen. Hedenborg och Wikander definierar det föregående 1960-talet som 

genombrottsdecenniet där kvinnors möjlighet till ekonomisk självständighet, därför börjar 

                                                      
13 Hedenborg, S. & Wikander, U. (2003). 148-149. 
14 Vid denna tid var den absoluta majoriteten av alla mödrar gifta. Att förena lönearbete och moderskap var med andra ord 

problematiskt för en ogift moder som levde utan någon som kunde försörja familjen ekonomiskt, som en gift moder 

förväntades ha i sin make. Det var också det som var den regerande normen. 
15 Hedenborg, S. & Wikander, U. (2003). 149. 
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denna period i detta decennium. I denna period införs den moderna föräldraförsäkringen – 

men det är långt ifrån det enda som händer inom föräldraskapets riktlinjer. 

Tvåsamhetsnormen överlever trots att äktenskapet som institution underminerats genom allt 

fler skilsmässor som tidigare varit ovanligt, lägre giftermålsfrekvens och minskat kvinnligt 

ekonomiskt beroende. Föräldraskapet som institution genomgår med andra ord stora 

förändringar, då båda föräldrarna – som vid denna tid absolut oftast var en kvinna och en man 

– börjar arbeta. Tvåförsörjarnormen blir ett faktum, medan det blir allt vanligare att gifta par 

med barn skiljer sig. Under 1970-talet fick kvinnlig emancipation nya krafter och gav upphov 

till kvinnorörelsens andra våg med ett klimat som präglades av debatter, demonstrationer och 

organisering. Utöver frågor som rörde arbete och lön samt utökade möjligheter till 

barnomsorg, stod också kvinnlig sexuell frihet med om preventivmedel och rätt till fri abort 

stod i fokus tillsammans med motstånd mot våldtäkt och kvinnomisshandel. Kvinnorörelsen 

splittrades i slutet av 1970-talet på grund av ideologiska skillnader men specifika frågor 

kanaliserades i mindre organisationer, som Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer 

och även i en statlig organiserad form, nämligen genom statlig jämställdhetspolitik.16 Under 

denna period kommer, liksom den föregående, föräldraförsäkringens genomslag i ett 

helhetskoncept beröras.  

 1990-2017: Det jämställda föräldraskapet. Den avslutande perioden kommer vigas åt 

diskursen i revideringarna av föräldraförsäkringen med största fokus på 

jämställdhetsproduktionen i dem. Biologiskt kön diskuteras flitigt som social konstruktion 

jämtemot den tidigare biologiska synen. Den normativa heterosexualiteten ifrågasätts och 

rättigheterna för samkönade par att bilda familj på samma villkor som olikkönade par har 

utvidgats. Sedan 1990 har revideringar med öronmärkningar av föräldrapenningdagar skett tre 

gånger och 2017 presenterades en färsk utredning som föreslår ytterligare en revidering med 

ytterligare två öronmärkta månader åt respektive förälder. Under denna fas står diskursen i 

jämställdhetssträvan inom föräldraförsäkringen i fokus och analyserna i föregående perioder 

är grundpelare till att förstå dessa formuleringar – förståelsen över hur genusroller har skapats 

och vilket ansvar de tilldelats i förhållandet till föräldraskap, är centralt för att förstå 

jämställdheten i föräldraförsäkringen. I denna period kommer också redogörelse över 

vårdnadsreformer att ingå, då juridisk vårdnad är avgörande för uppdelning av 

föräldrapenning. 

 

1.3.1.  Innehåll i tidsperioderna 

Undersökningen av olika perioder har något varierande innehåll. I de tre, i synnerhet de två, 

första perioderna tar samhällsutvecklingen i ett ekonomiskt perspektiv större plats än i den 

fjärde. Istället får politisk diskurs omkring jämställdhet får stort utrymme i den och det är för 

att den är relevant för föräldrapenningens utslag för ensamstående mödrar idag. 

Den sista perioden har upplevt konjunktursvängningar och den ekonomiska krisen som 

kanske drabbat Sverige hårdast, men vad som är relevant för uppsatsen är mer generella 

mönster som påverkar familjeenheten och genusrollers funktion: till exempel övergången från 

systemet där enbart en manlig förälder arbetar och utbyggnad av offentlig sektor som omsatte 

– och fortfarande omsätter – en stor andel av den kvinnliga arbetskraften. Den svenska 

arbetsmarknaden har ändrat skepnad under slutet på 1900-talet med fler visstids- och 

                                                      
16 Hedenborg, S. & Wikander, U. (2003). 150-151. 
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timanställningar, privatiseringar av verksamhet offentliga sektorn har skett och eget 

företagande har ökat.17 Uppsatsens primära syfte är sedermera inte att undersöka vad kvinnor 

arbetar med eller hur de jobbar, utan relationen till föräldraledigheten är det avgörande för 

relevansen.  

 

1.4. Avgränsningar 

För att anpassa innehållet till uppsatsens huvudsakliga undersökningsområde och vad som är 

rimligt för en kandidatuppsats, krävs avgränsningar. Tidsavgränsningarna har redogjorts i 

avsnittet ovanför, men ytterligare avgränsningar bedöms som nödvändiga.  

 Föräldraförsäkringen är långt ifrån den enda familjepolitiska frågan som uppkommit 

under den undersökta tidsperioden. Att inkludera samtliga familjepolitiska åtgärder är inte 

möjligt på grund av uppsatsens storlek. Likaså är det inte heller möjligt att ta samtliga 

avvikande roller från den heteronormativa tvåsamheten i beaktning – i såna fall hade studien 

krävt en annan design. Eftersom uppsatsen specifikt syftar att undersöka hur den 

jämställdhetssträvande föräldraförsäkringen påverkar ensamstående mödrars liv är 

undersökningen riktad specifikt till den gruppen. Ensamstående mödrar är sedermera inte en 

totalt homogen grupp – faktorer som yrke, utbildning och geografiskt läge kan påverka de 

individuella ekonomiska förutsättningarna. Skillnader i klass, ålder, utbildningsnivå, 

bostadssituation eller sexualitet kommer dock ej ingå i denna studie. Studien strävar inte 

heller att kartlägga specifika inkomster och tillgångar och skillnader inom gruppen, utan 

snarare försöka undersöka motsättningar som ensamstående mödrar kan möta oavsett övriga 

överlevnadsvillkor.  

 Sist men inte minst vill jag poängtera att min uppsats är begränsad till Sverige och 

någon internationell jämförelse kommer inte att göras. 

 

1.5. Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer ett kapitel som beskriver det teoretiska ramverk som 

uppsatsen tar avstamp ifrån, samt tidigare forskning med koppling till såväl teori som 

ämnesområde. I det tredje kapitlet redogörs för utvalt metod samt en modell som kommer 

appliceras på respektive tidsperiod. De fyra perioderna som presenterats i 1.3. är uppdelade i 

varsitt kapitel i kronologisk ordning – den första perioden (1880-1930) utgör kapitel fyra. 

Dessa kapitel utgör uppsatsens empiriska undersökning. I det avslutande kapitlet analyseras 

och diskuteras empirin från kapitel fyra till sju utifrån uppsatsens frågeställningar och 

teoretiska ansatser.  

  

                                                      
17 Hedenborg, S. & U. Wikander. (2003). 152. 
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2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
Denna uppsats utgår från genusteoretiska ansatser.  I historiska undersökningar, tar genusteori 

avstamp från att kvinnans position i samhället har genom historien förståtts i relation till 

mannens. Det går inte att definiera kvinnlighet utan att sätta det i förhållande till manlighet. 

Hur skillnader mellan genus har skulpterats, förändrats och upprätthållits är centrala 

undersökningsområden för att dekonstruera hur genusroller samt hur relationerna mellan dem 

konstruerats och varierat genom historien.18 Därför är det viktigt att förstå hur respektive 

könsroll fungerat i samhälle och konstruktionen av genus är en grundläggande komponent 

som genomsyrar hela uppsatsen. För att undersöka hur genus producerats, kommer jag att 

applicera en analysmodell initierad av historiken Joan W Scott. Denna analysmodell har inget 

specifikt namn utan beskriver konstruktion av genus i ett historiskt perspektiv som är ytterst 

relevant för detta uppsatsämne och bidrar till, vad jag benämner, ett genuskonstruktivistiskt 

perspektiv.  

 

2.1. Introduktion: Genuskonstruktivistiskt ramverk 

Som nämnt är uppsatsens grundläggande teoretiska utgångspunkter baserade på den 

analysmodell som Scott komponerat. Denna fungerar som ett verktyg för att sortera in 

förklaringsfaktorer till hur genusstrukturer bildas, etableras som normer och implementeras på 

en samhällsnivå. Vidare, är modellens funktion att förklara hur genusstrukturer förändas. På 

så vis kan modellen tillämpas i uppsatsens analys för att systematiskt och strukturerat, för det 

första, förklara vilka uppfattningar genusroller grundar sig i; för det andra, hur dessa blir 

normaliserade; för det tredje, hur de befästs i samhällsordningen genom institutionalisering; 

för det fjärde, hur genusroller förändras. Med andra ord är modellen hjälpsam för att förklara 

förändringar i föräldraförsäkringen innehåll. Detta utgör ett genuskonstruktivistiskt ramverk 

då produktionen av genusroller, hur de påverkar institutionernas utformning och dess 

innebörd för individers samhällsvillkor står i fokus. Jag kommer ägna ett par sidor åt att 

förklara Scott teori, då den är av yttersta vikt att ha kännedom om för att anamma uppsatsens 

struktur.19 

 Övergripande handlar Scotts teori om att addera genus som en analyskategori i historisk 

analys. Kärnan av Scotts definition av genus består av två proportioner; 1) genus ett 

konstruktivt element baserat på sociala relationer som utmärks av skillnader som uppfattas 

mellan genusrollerna; 2) genus det primära sättet att definiera maktrelationer. De båda 

proportionerna samverkar och den förstnämnda påverkas av fyra samverkande element; 

kulturella symboler, normativa begrepp, institutioner och organisationer, samt identitet. 

Elementen samverkar i en process, där inget av dem fungerar fristående från de andra. 

Elementen är med andra ord sammanhängande, men analyseras var för sig.  
 Vad innebär respektive element mer konkret? Kulturella symboler är en kulturell 

representation och ämnar påvisa hur någonting ska vara, vad som skapar bilden av det 

normala och är en etablerad uppfattning i samhället. I en historisk undersökning är det 

intressant i vilket kontext symbolerna åberopas och hur de gör det. En symbol behöver inte 

vara någonting fysiskt existerande, makt är ett exempel på ett ord som historiskt kulturellt 

                                                      
18 Wikander, U. (2006). Kvinnoarbete i Europa 1789-1950. Genus, makt och arbetsdelning. Stockholm: Atlas Akademi. 8. 
19 Scott, J.W. (1986). Gender: A useful category of historical analysis. The American Historical Review. Vol.91, No 5. 1053-

1075. 
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betingats med maskulinitet. Vad som är kulturellt inristat i ett samhälle behöver inte vara 

uttalat, men en självklarhet som medborgarna förhåller sig till som det normala.  

 Normativa begrepp tolkar de kulturella symbolerna och ger dem mening i språket på en 

genomgripande nivå. De normativa begreppen förekommer överallt i samhället och tenderar 

att sorteras efter feminint eller maskulint. Till exempel moder är ett begrepp som rent 

normativt innebar en gift kvinna ganska länge in på 1900-talet. Sammantaget handlar 

kulturella symboler och normativa begrepp om någonting som är integrerat i samhället och 

allmänt accepterat hos befolkningen, förmodligen reflekterar vi inte över dess existens i vår 

vardag. De normativa begreppen är ord för allmänt accepterade samhällsnormer. I uppsatsen 

kommer både den kulturella och normativa kategorin vara synonymt med informella 

institutioner. Hit hör till exempel den stereotypiska familjeenheten och synen på sexualitet. 

Informell institution innebär att någonting är allmänt etablerat på en strukturell samhällsnivå, 

men inte fastslaget rent formellt, som med en lag. Informella institutioner kan också 

genomsyras av formaliteter – äktenskap kan studeras som både informell och formell 

institution, då det historiskt sett och än idag finns en omfattande lagstiftning om äktenskap. 

Men i denna uppsats hanteras familj, äktenskap och sexualitet på ett informellt plan.  

 Detta påverkar sedermera hur hela vårt samhälle utformas genom institutioner och 

organisationer. Vad som anses normalt bland majoriteten av befolkningen genomsyrar hur 

våra institutioner är uppbyggda, den politiska agendan som i sin tur påverkar bland annat 

lagstiftning och vad som prioriteras inom olika organisationer. Maktstrukturer och hierarkier 

inom institutioner och organisationer formas utifrån samhällsnormer och vad som är normalt 

påverkar lagstiftningens utformning, vad som belönas eller sanktioneras på en formell 

institutionell nivå.20 För denna studie är kategoris funktion att bearbeta formella institutioner. 

Med detta menas att ett system är fastslaget och förankrat i till exempel lagstiftning. 

Regeringen, en myndighet eller – som i uppsatsens fall – föräldraförsäkringen är formella 

institutioner. Föräldraförsäkringen kommer i hela uppsatsen definieras och undersökas som en 

formell institution.  

 Det sista elementet som ingår som analysverktyg i Scotts är identitet. I detta element 

står den subjektiva identiteten i fokus och riktas mot hur medborgarna identifierar sig i 

samhällsstrukturerna. Subjektiv identitet i detta fall är inte hur varje enskild individ upplever 

sig, utan syftar mer till övergripande genusstrukturer. Om kulturella symboler aviserar vilka 

som ritar samhället, om normativa begrepp överordnar maskulinitet gentemot femininitet, om 

det råder strikta makthierarkier inom institutionerna – vilken identitet ger det en som är född 

till kvinna? Vad förväntas av henne, i egenskap av hennes kön? Identitet är den viktigaste 

delen i en samhällsomvandling, men också den svåraste att bryta – samhället är inte utformat 

för genusöverskridande avvikare, det är skapat av normer.21 Det är när förändringar 

människors subjektiva identitet sker, som kulturella yttringar byter skepnad i en ny tidsperiod. 

Om äktenskap är starkt kulturellt etablerat i en tidsperiod, och människor inte längre 

identifierar sig med äktenskap. Till exempel i uppsatsens tredje period då befolkningen i en 

högre utsträckning började leva som sambos utan att vara gifta, kommer det paradigmet 

förändras i nästa. I uppsatsen kommer ensamstående mödrars position analyseras utifrån den 

identitet kvinnor som grupp tilldelas. Hur en kvinna förväntas identifiera sig, det vill säga 

                                                      
20 North, D.C. & Thomas, R.P. (1973). Västerlandets uppgång. Stockholm: SNS Förlag. 12.  
21 Scott, J.W. (1986). 1067-1069 
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vilka förväntningar som tilldelas henne i föräldraförsäkringen, utgör en plattform för att 

undersöka hur ensamstående mödrars villkor införlivas i den homogena kvinnliga identiteten.  

 Målet med att använda kön som analyskategori är att upptäcka genusrollers rangordning 

i olika tidsepoker, vilken mening de haft, hur de fungerar för att antingen upprätthålla den 

rådande ordningen eller främja systematisk samhällsförändring. Elementen analyseras separat 

men helheten bör förstås som en dynamisk process. Denna teori är lämplig att tillämpa under 

en längre tidsperiod då den ger möjlighet att definiera specifika förändringar. Då 

genusstrukturer är föränderliga men det tar lång tid innan det visas, sträcker sig den utvalda 

tidsperioden under en lång tid. 

 I sin korthet sammanfattas Scotts teori som att den strukturella samhällsuppbyggnaden 

utifrån genusuppdelning sker underifrån: de kulturella symbolerna tolkas till normativa 

begrepp – de normaliseras och accepteras av befolkningen, som antar de normativa begreppen 

som det normala. Detta styr hur vårt samhälle organiseras på formell nivå, vilka politiska 

frågor som prioriteras och varför dem hör det, vilka arbetsplatser kvinnor respektive män 

återfinns på som påverkar lönestorleken. Den institutionella organiseringen påverkar 

sedermera varje individs identitet; vilken plats i samhället ska en identifiera sig med, utefter 

sin genusroll.  

 Detta utgör den teoretiska grunden för Scotts teorimodell, som även har en funktion 

som metod i denna uppsats. Denna metodfunktion redogörs för i nästa kapitel. 

 

2.2. Det nuvarande forskningsläget 

Det finns en väl utarbetad och innehållsrik forskning utifrån olika infallsvinklar från olika 

ämnesdiscipliner som bidrar till med vetenskaplig grund som är relevant för uppsatsen. 

Materialet jag studerat berör industrialiseringens effekter, ekonomisk tillväxt, 

socioekonomiska förändringar, konstruktion av diverse samhällskontrakt och kvinnans roll i 

samhället, samt förändringar av den rollen. 

 Ensamstående mödrars livssituation på en strukturell nivå beaktas i mycket av det 

material som studerats, men inte specifikt i det angreppssättet jag applicerar. Genom detta 

problematiseras hennes situation ur den aspekt där hon ska anpassas i en jämställdhetssträvan 

som ämnar fördela ett ansvar som är anpassat för två och dessutom historiskt sett mellan en 

kvinna och en man, specifikt inom ramen för föräldraförsäkringen. För att studera de 

bakomliggande normerna som föräldraförsäkringen är baserad på, är det nödvändigt att 

betrakta olika komponenter; såväl politiska som ekonomiska, som ideologiska, kulturella och 

materiella. Forskning om dessa komponenter återfinns i forskning om arbetsmarknad och dess 

villkor, arbetarrörelsen och annan kvinnlig organisering, demografisk utveckling, lagstiftning, 

familjesammansättning, försörjarsystem, utbildningsmöjligheter och medborgerliga 

rättigheter. Då denna studie ämnar studera föräldraförsäkringens konstruktion över en tid har 

olika forskares material använts i olika tidsepoker, men vad forskningen har gemensamt är att 

de studerar likartade saker som bidrar till en förståelse av uppsatsens syfte. 

 

2.2.1. Genusroller genom kontrakt 

Som skrivet i inledningen är genusroller föränderliga och det är en grundläggande pelare i 

denna studie, eftersom studien undersöker förändringar över en tid. Förutsättningar för 

kvinnor att försörja sig har förändrats med den förväntade genusrollen, vilket också gett 

avtryck på föräldraförsäkringen. Ulla Wikander – som tillsammans med Susanna Hedenborg 
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skapat den periodindelning som denna för uppsats indelning är baserad på – är 

ekonomhistoriker och har i sin forskning ägnat ett stort fokus åt genusstrukturer. Wikander 

har myntat begreppet genuskontrakt, en metafor för det system som anger samhällets 

könsordning, där män och kvinnor tilldelats olika uppgifter. Kontraktsteori förklaras enkelt 

med studiet av ett samhällskontrakt. Samhällskontraktet baseras i sin korthet på att 

medborgare avstår en viss frihet till förmån för en styrande stat, som garanterar ett antal 

rättigheter: med andra ord anger samhällskontraktet rådande villkor för medborgare genom 

deras skyldigheter och rättigheter gentemot staten.22 I detta kontrakt anges såväl rättsliga 

rättigheter och skyldigheter, socialt skydd och socioekonomiska förutsättningar. I detta fall 

ämnar termen kontrakt att förklara just hur genuskonstruktionen verkar i ett system i 

samhället och vilket utslag det ger för individen, det vill säga vilket kontrakt hen tilldelas i 

enlighet med genusrollen. Kontraktet anger med andra ord genusrollens förväntade 

medborgaransvar som hen ska uppfylla. Genusmönstret är institutionaliserat genom 

lagstiftning, traditioner, organisering och vetenskaper och därmed legitimerat av staten. 

Kontraktet är sedermera inget fastslaget system; det är under ständig omförhandling men 

uppenbarar sig likväl genom existerande mönster. Därför förändras också förväntan på 

genusroller över tiden. För att genuskontraktet ska omförhandlas krävs det två samverkande 

förändringar; dels en ekonomisk expansionsperiod, dels en medvetenhet om orättvisor i det 

rådande förhållandet. När den tidigare relationen tolkats som orättvis av större grupper 

människor kan makt-och genusförhållanden förändras.23 Med andra ord; genuskontraktet 

omförhandlas vid lägen då ekonomisk expansion förenat med krav om utökade medborgerliga 

rättigheter på grund av uppmärksammad orättvisa, och varierar därmed genom historien. På så 

vis blir ämnet i allra högsta grad intressant ur en ekonomiskhistorisk aspekt. Män och 

kvinnors samhällsuppgifter förändras och med det även deras försörjningsmöjligheter.  

 Kontraktsteori genomsyrar också historikern Yvonne Hirdmans forskning – hon menar 

precis som Wikander att genuskontraktet är föränderligt och kvinnor haft olika kontrakt i 

olika tider: till exempel husmoderskontraktet från 1930-talet, jämlikhetskontrakt från 1960-

talet och sedan ett jämställdhetskontrakt sedan 1970-talet.24 Genuskontraktet ska dock inte 

förväxlas med Scotts genusanalys, även om det sista elementet om identitet kan definieras 

som ett samhällskontrakt. Uppsatsens undersökningsområde är dock för smalt för att definiera 

genuskontrakt – det krävs en kedja av fler sammanhängande komponenter med djupare 

förklaring än vad denna uppsats avser att undersöka för att definiera ett genuskontrakt. 

Däremot har både Wikander och Hirdmans forskning betydelse för bakgrunden till denna 

uppsats och de bidrar med viktigt material i ansats att definiera genusroller i olika 

tidsperioder. 

 

2.2.2. Forskning om föräldraförsäkring och jämställdhet 

Angående jämställdhetsmålet i föräldraförsäkringen – det vill säga omfördelningen av dagar 

mellan kvinnor och män – finns det en omfattande forskning om effekter för såväl 

föräldraskapets kvalitet och framför allt för kvinnan angående hennes ekonomiska ställning. 

Fördelningen av föräldraledighet har varit ett föremål för undersökning inom både den 

                                                      
22 Lewin, L. (2015). Statsvetenskapens grunder. Lund: Studentlitteratur. 2 uppl. 11. 
23 Wikander, U. (2006). Kvinnoarbete i Europa 1789-1950. Genus, makt och arbetsdelning. Stockholm: Atlas Akademi. 13-

14. 
24 Hirdman, Y. (2004). Kvinnorna i välfärdsstaten. I Kvinnohistoria. Av Christina Florin och Yvonne Hirdman (red). 

Stockholm: Sveriges Utbildningsradio. 203-218. 
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akademiska och statliga sfären. Trots att män tar ut allt fler föräldradagar, tar kvinnor 

fortfarande ut de allra flesta. I såväl forskning som i nationella rapporter och statliga 

utredningar, påtalas konsekvenser för kvinnan vid en långvarig föräldraledighet: lägre 

pensionspeng på grund av inkomstbortfall, försämrad anknytning till arbetsmarknaden, 

inaktuell kunskap och minskad individuell löneutveckling.25 

 För att undersöka orsaker till snedfördelningen av föräldraledigheten, har flera 

orsaksfaktorer studerats i olika studier: yrke, utbildningsnivå, geografiskt läge, ålder på 

föräldrar, samt attityder till ett jämt uttag. Enligt den samlade forskningen tycks normer vara 

det mest svårbrutna mönstret, till exempel ekonomi pekas inte ut som den primära faktorn till 

det ojämna uttaget. Däremot indikerar forskning att uttaget av föräldradagar är jämnare 

mellan par tjänar över medelsnittlig inkomst samt har högre utbildning.26 Denna trendens 

poängterar Ann-Zofie Duvander och efterlyser en djupare analys över hur ett jämnare uttag 

ska fungera för alla, oavsett socioekonomiska förutsättningar – jämställdhet ska inte vara 

exklusivt för de med hög inkomst och utbildning.27  

 De ekonomiska incitamenten på såväl samhälls- som individnivå till delad 

föräldraledighet framhäver både Anita Nyberg och Maria Stanfors. Nyberg anser att den 

svenska varianten av föräldraledighet är gynnsam för kvinnors arbetsdeltagande, men när den 

blir för lång försämrar den kvinnans position på arbetsmarknaden med redan nämnda 

konsekvenser. Anknytningen till arbetsmarknaden är fundamental för att kvinnor ska kunna 

vara ekonomisk självständiga. Ett jämnare uttag av föräldraledighet är dock inte den enda 

åtgärd för att stärka kvinnans position som arbetare, resonerar Nyberg, utan arbetsmarknaden 

behöver också skärpa möjligheterna för kvinnor med fler fasta anställningar och fler 

garanterade heltidstjänster.28 Enligt Stanfors blir hela samhället lidande av den högre andelen 

kvinnligt uttag av föräldraledighet. Den påfrestning som föräldraskapet leder till för kvinnor, 

både ekonomiskt och personligt, gör att familjebildningen skjuts upp och att fertilitetstalen 

minskar. Hon menar att normerna som leder till den traditionella genusfördelningen, där 

kvinnor tar det största reproduktiva ansvaret både med föräldraledighet och diverse 

hushållssysslor, är trögflytande sådana. Därför krävs det hårdare kvotering för att påtvinga en 

uppluckring av det traditionella mönstret. Detta kommer inte bara bidra till mer ekonomisk 

jämlikhet mellan kvinnor och män, utan också till ökad nativitet.29 

                                                      
25 Statliga rapporter är till exempel Duvander, A-Z, T Ferrarini & M Johansson. (2015). Familjepolitik för alla? En ESO 

rapport om föräldrapenning och jämställdhet. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 2015:15. 

Regeringskansliet: Finansdepartementet, Försäkringskassan. (2011). Socialförsäkringsrapport 2010:9: Papporna och 

motiven. Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv. Av Anna-Lena Almqvist, Anette Sandberg & Lars 

Dahlgren. ISSN 1653-1353. 

Riksförsäkringsverket. (2000). Redovisar 2000:1. Båda blir bäst: attityden till delad föräldraledighet, Riksförsäkringsverket. 

(2004), Riksförsäkringsverket analyserar 2004:15. Leder delad föräldraförsäkring till fler barn? En studie om hur pappor 

och mammors föräldrapenninguttag påverkar benägenheten att skaffa ytterligare barn, samt SOU 2014:28. 

Exempel på forskare som bidragit till slutsatser är Nyberg, A. (2004). Framsteg och fallgrop. I Vems valfrihet? Debattbok för 

delad föräldraförsäkring. Av Ulrika Lorentzi (red). Stockholm: Agora. 72-90, Stanfors, M. (2004). Gör faderskapet 

ovillkorligt! I Vems valfrihet? Debattbok för delad föräldraförsäkring. Av Ulrika Lorentzi (red). Stockholm: Agora. 144-158, 

samt Wadensjö, E. (2004). Arbetslinjen och föräldraförsäkringen. I Vems valfrihet? Debattbok för delad föräldraförsäkring. 

Av Ulrika Lorentzi (red). Stockholm: Agora. 108-119.  
26 Se Bekkengen, L. (2002). Man får välja – om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv. Malmö: Liber. 

Brandén, M, Duvander, A-Z, & Ohlsson-Wijk, S. (2016). Sharing the Caring: Attitude–Behavior Discrepancies and 

Partnership Dynamics. Journal Of Family Issues, 1-25. DOI: 10.1177/0192513X16680013. Duvander, A-Z. (2000). Couples 

in Sweden: Studies on Family and Work. Diss., Stockholms Universitet. Duvander, A-Z. (2017). Svensk föräldraförsäkrings 

utveckling och konsekvenser. Søkelys På Arbeidslivet, Vol 01(02). 126-143, samt Magnusson, E. (2006). Hon, han och 

hemmet: Genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer. Stockholm: Natur och kultur.  
27 Duvander, A-Z. (2017). Svensk föräldraförsäkrings utveckling och konsekvenser. 140-141. 
28 Nyberg, A. (2004). Framsteg och fallgrop. I Vems valfrihet? Debattbok för delad föräldraförsäkring. 86-87. 
29 Stanfors, M. (2004). Gör faderskapet ovillkorligt! I Vems valfrihet? Debattbok för delad föräldraförsäkring. 155-157. 
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 Argumenten för en jämnare fördelning av föräldraledighet är många och fördjupade i 

vetenskapliga evidens. Vad all forskning har gemensamt, är att den studerar fördelningen 

mellan sammanlevande par – den präglas med andra ord av en stark tvåsamhetsnorm. Det 

finns forskning på föräldraledighet bland samkönade par30, men i regel är det heterosexuella 

par som studeras: fördelningen av föräldraledighet ett tacksamt objekt att studera som en 

jämställdhetsfaktor, det är mätbart och konkret. Dock förutsätter det en relation mellan en 

kvinna och en man, eftersom det är fördelningen mellan män och kvinnor som anses vara det 

som bör korrigeras ifråga om föräldraledighet. Någon forskning som frångår 

tvåsamhetsnormen, har jag inte funnit.  

 

 

 

                                                      
30 Malmquist, A. (2014). Women in lesbian relations: Consturing equal and Unequal Parental Roles. Psychology of Women 

Quarterly. Vol.39(2). 256-267. Anna Malmquist har bidragit mer ytterligare forskning till området om kvinnor med barn i 

lesbiska relationer.  
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3. Metod och material 
3.1. Kvalitativ textanalys 

I denna uppsats tillämpas en kvalitativ textanalys. Insamlade data bygger på information och 

dokumentation om känslor, värderingar och attityder i olika former, samt tolkning och sortering 

av dessa i olika kategorier.31 För att kunna identifiera känslor, värderingar och attityder, som 

bidrar till produktionen av genusstrukturer, baseras min uppsats på både primär-och 

sekundärkällor som återger historisk empiri. Genom studier av sekundärkällor, oftast tidigare 

forskning, har jag tagit del av olika infallsvinklar och kunnat formulera en övergripande bild av 

det undersökta området i varje tidsepok. Vid flera fall har primärkällor undersökts. Ur en 

kvalitativ metod betonas just tolkning av såväl primär- och sekundärkällor i textform. 

Därigenom har jag utifrån egen tolkning analyserat språket och vad som legitimerade det, samt 

identifiera fluktuationer i språkbruket som ger en inbjudan till rådande värderingar.32 Denna 

metodik avser pröva vardagliga, normativa begrepp med praktisk problemlösning. Detta 

resulterar i en utredningspräglad forskningsuppgift inom ramen av en tillämpad forskning, som 

syftar att utreda hur föräldrapenningens förändrats under den utvalda tidsperioden.33 

 Fördelen med kvalitativ metod är att det går att studera hur kulturella och normativa 

begrepp påverkar formell institutionellt arrangemang och på så sätt aggregeras på en nationell 

nivå. Genom att analysera konstruktionen bakom den vedertagna övertygelsen går det påvisa 

ett genomgående mönster och stärka verklighetsförankringen.  

 

3.2. Komparativ metod 

Den grundläggande kvalitativa metodiken kompletteras av en komparativ metod. Det är genom 

en historisk jämförelse och analys av förändringsförloppet kontrasterna mellan 

överlevnadsvillkoren fastslås. För att avgöra om någonting förbättrats eller försämrats behövs 

kontraster. Komparativa studiers övergripande syfte är att införskaffa förståelse för till exempel 

ett politiskt system och dess uppbyggnad, orsakerna bakom detta och innebörden av det. 

Välfärdsreformer innehar en utmärkande plats i denna studie och de studeras som ett resultat 

av en medvetna politiska mål. Ur ett ekonomiskt historiskt perspektiv underbyggs politiska mål 

av ekonomiska drivkrafter, vilket kombineras med ett genusperspektiv genom att tillämpa 

konstruktionen av kön och dess betydelse för samhällets utformning.34 Den komparativa 

infallsvinkeln är av en förklarande variant som behandlar frågan om varför det ser ut som det 

gör. Varför finns det likheter och skillnader, varför bibehålls dem, varför förändras dem, vad är 

de bakomliggande orsakerna? Familjepolitiska reformer är ett bra föremål för en komparativ 

undersökning, då de ständigt revideras.35 Även om detta görs på en aggregerad nivå appliceras 

en stor historisk kontext, som ger goda förutsättningar för jämförelser mellan tidsepoker och 

förklaringar till hur förändringar skett.  

 

3.3. Strukturell tillämpning av teoretiskt ramverk 

För att upprätta en metodisk kontinuitet och förstärka en genomgående validitet genom hela 

uppsatsen kommer Scotts analysmodell appliceras som en systematisk plattform i respektive 

                                                      
31 David, M. & Sutton C. D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 83. 
32 David, M. & Sutton C. D. (2016). 100.  
33 Kjaer Jensen, M. (1995). Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. 13-14. 
34 Denk, T. (2002). Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Lund: Studentlitteratur. 8.  
35 Denk, T. (2002). 12. 
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tidsperiod. Kärnpunkterna har anpassats till angreppssättet av uppsatsens huvudområde i 

kombination med Scotts teori. Varje punkt har sorterats in i varsitt analyselement, där målet är 

att påvisa hur de samverkar. Genom att användningen av denna modell kommer även 

förändringar att tydliggöras. Sammanfattningsmodellen som kommer infogas i varje 

tidsperiod redogörs i figur 2. 

 

Figur 1. Funktion och förklaring av teoretiskt ramverk i en tidsperiod 
 

Kärnpunkt och analysföremål: Kvinnlighet. 

I denna kategori tillhör undersökning av synen på kvinnor och sexualitet inom 

respektive tidsepok, som en slags grund för att förstå dynamiken mellan 

femininitet och maskulinitet. 

Frågor: Vad var en kvinna, vilka plikter förväntades hon uppfylla? 

   

Kärnpunkt och analysföremål: Moderskap och familjen 

Liksom moderskap ses i relation till kvinnlighet, ses familjeenheten i relationen 

till moderskapet. I denna kategori kommer modern och hennes familj stå i 

fokus. 

 Frågor: Hur ser den normativa familjen ut? Vem är den normativa försörjaren? 

 

Kärnpunkt och analysföremålt: Föräldraförsäkringen 

I denna kategori söks svar uppfattningen av kvinnliga respektive manliga plikter 

syns i föräldraförsäkringen. Hur påverkas innehållet i föräldraförsäkringen?  

Frågor: Hur integrerar samhällsnormerna om femininitet, maskulinitet och 

familj föräldraförsäkringen? Vilka ramar skapar dem för utformningen av 

denna? 

 

Kärnpunkt och analysföremål: Den ensamstående modern 

I den sista kategorin ska den ensamstående moderns villkor i 

föräldraförsäkringen definieras. Identitet i uppsatsen blir synonymt med 

genusrollen som den samlade bilden av kvinnan tilldelas i föräldraförsäkringen. 

Den ensamstående moderns villkor ska beskrivas utifrån de rådande 

förutsättningarna för kvinnans roll. 

Frågor: Vilken position tilldelas den ensamstående modern i 

föräldraförsäkringen? Hur ingår hon i de rådande villkoren? 

 

 

Vad som ska tas i beaktning är att någon föräldraförsäkring inte finns i 

de två första tidsperioderna: dagens föräldraförsäkring träder i kraft på 

1970-talet. Men de föregående tidsperioderna fyller funktion för att 

förstå hur normer konstruerats och är värdefulla för att betona förändring som sker.  
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Figur 2. Sammanfattningsmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Material  

Som nämnt tidigare i kapitlet utgår studien från både primär- och sekundärkällor. De 

undersökta primärkällorna utgörs främst av offentlig statistik och offentligt tryck. Många av 

de uppgifter som anges i sekundärkällorna bekräftas genom att samma uppgifter återfinns i 

annan litteratur, vilket indikerar på en hög tillförlitlighet angående informationen i 

sekundärkällmaterialet. En bredd av olika forskare bidrar med olika perspektiv, vilket 

nyanserar verklighetsbilden. Den offentliga statistiken tillförlitlighet och äkthet bedömer jag 

som hög. I studien ingår ett par äldre dokument, vars äkthet jag anser styrks genom trovärdig 

dokumentering av en transparant myndighet i systematisk ordning. 

 Diskursen i det offentliga trycket är ett starkt föremål för undersökning och är en god 

indikator på samtida förhållanden. Genom sekundärkällornas källhänvisningar har jag relativt 

enkelt spårat och tagit del av de primärkällor forskaren använt sig av. Detta har skapat 

möjlighet till en subjektiv tolkning av material som andra forskare använt sig av som är 

relevant för den infallsvinkel denna uppsats baseras på. Liksom den offentliga statistiken, 

bedömer jag källornas tillförlitlighet och äkthet som hög –mycket av den studerade 

litteraturen lika uppgifter vilket erbjuder god möjlighet till triangulering av källor. Någon 

anledning att förfalska uppgifterna har jag inte funnit. Genom välmotiverade redovisningar 

och forskning som dokumenterat och utvärderat mätmetoderna förändrats, stärks övertygelsen 

om källmaterialets äkthet.  

 Tidsdistansen till källor är varierande: studien är baserad på material från slutet på 

1800-talet till idag. Därtill är forskningen som ingår är också från producerad inom relativt 

bred tidsintervall. Inom humaniora, som mycket av forskningen med relevans för studien hör 

till, är det försvarbart att utgå ifrån äldre forskning. Till exempel teorier på genussystem och 

kontrakt, är inte färsk men fortfarande fullt tillämpbar.  

 Gällande material, är en stor del av studien baserad på icke-befintligt material. Till 

exempel saknas det statistik för barn med separerade föräldrar under 1 år. Det går inte att söka 

fram det jag hade velat veta direkt i statistikbasen på Statistiska Centralbyrån, som överlag 

har en bred databas. Jag har fått arbeta med olika statistiska baser för att utarbeta en slags 

helhetsbild och komplettera med inläsning av artiklar och forskning för att skapa en bild av 

dagens läge för ensamstående mödrar. Eftersom det perspektiv med den problembakgrund jag 

applicerar på uppsatsen, helt saknar tidigare forskning, finns inget direkt konkret att ställa i 

kontrast mot denna studies utvalda tillvägagångssätt eller resultat. 
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4. 1880-1930: Familjeförsörjarideal och föräldraskap i det nya samhället 
Den första tidsepoken sträcker från 1880-talet till 1930-talet och är en epok då Sverige står 

under en stor förändring. Den andra vågens industrialisering var i full gång. Fabriker hade 

etablerats och fortsatte att utvecklas, den industriella produktiviteten ökade, samtidigt som 

järnvägar tog form genom vårt avlånga land som bidrog till en tilltagande export av 

naturtillgångar. Urbaniseringen – då folk lämnade landsbygden för att bo i städer – tog fart 

och industristäder växte i både storlek och invånarantal. Sekelskiftets Sverige stod mitt i en 

pågående omvandling från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Perioden 

kännetecknas av en förändring i försörjningsstrategier då lönearbetet förflyttades utanför 

hemmet och från jordbruket till städer och industrier.36 Under 1800-talet hade flera områden, 

bland annat eget företagande och skolväsendet, som tidigare varit i princip exklusivt för män 

luckrats upp – den totalitära mansdominansen var i gungning och kvinnor tillträdde på 

områden de tidigare inte tillåtits vistas på. Under 1800-talet blev ogifta kvinnor stegvis 

myndiga på samma villkor som män vid 21 års ålder.37 Sekunden en kvinna ingick äktenskap 

föll hon dock under sin makes förmyndarskap – först år 1921 blev gifta kvinnor myndiga. Ett 

nytt samhälle som började påminna om det samhället som existerar idag, började ta form. 

Därför utgör sekelskiftseran startskottet för denna studie. I denna tidsperiod kommer den 

ensamstående modern benämnas som ogift moder och hennes livssituation kommer tolkas på 

en bredare nivå än endast i föräldraförsäkringen, som ännu inte fanns.  

 

4.1. Socialdarwinism, dygd och smutsiga arbetarkvinnor 

Tanken om den biologiska särarter – socialdarwinism – dominerade människosynen i hela 

Europa och så även i Sverige. Socialdarwinism hade ett starkt inflytande på 

samhällsmoderniseringen och förstods som ett framgångsrikt koncept för att tolka 

fluktuationerna i samhället, förhållandet mellan kvinnor och män samt deras plikter. Enligt 

den socialdarwinistiska utvecklingsläran påvisade den pågående civilisationsprocessen ökade 

skillnader mellan kvinnor och män.38 Natur och biologi utgjorde kärnan i sekelskiftets 

människosyn. Många debatter orienterades runt hur vida kvinnans natur lämpade sig för 

diverse uppgifter. Från ungefär 1880 började kvinnliga röster bidra i en dialog om 

’kvinnofrågan’, som tidigare ägts av manliga föreståndare och en kvinnorörelse som riktade 

krav om medborgerliga och jämlika rättigheter mot den offentliga makten bildades. 

Kvinnlighet hade tidigare varit ett manligt tolkningsområde och var till den största delen 

fortfarande det vilket gav direkta, legala avtryck i kvinnornas överlevnadsmöjligheter.39 

 Den socialdarwinistiska människosynen kom inte från intet, utan grundades i 

framskridande biologiforskning dit bland annat Charles Darwin hade stort inflytande. Fram 

till mitten på 1700-talet hade könen inte separerats som två olika kön, utan alla människor var 

av ett kön. I den tidigare enkönsmodellen kännetecknades av att människan uppfattades i olika 

grader där kvinnan var en lägre grad människan av mannen. Kvinnliga könsdelar motsvarade 

de manliga, fast de var ut- och invända och fanns inuti kroppen; äggstockar hade ingen egen 

                                                      
36 Peterson, G. (2006). Från bondeland till Industriland och tjänstesamhälle. I Sverige – en social och ekonomisk historia. Av 

S. Hedenborg & M. Morell (red). Lund: Studentlitteratur. 146. 
37 Göransson, A. (2004). Från släkt till marknad. Ägande, arbete och äktenskap på 1800-talet. I Kvinnohistoria. Av C. Florin 

och Y. Hirdman (red). Stockholm: Sveriges Utbildningsradio. 104-105, samt Nilsson, A. & Pettersson, L. (1993). I Äventyret 

Sverige. En ekonomisk och social historia. Av B. Furuhagen (red). Stockholm: Utbildningsradion. 173.  
38 Wikander, U. (2006). 55-57 
39 Wikander, U. (2001) Sekelskiftet 1900. Konstruktion av nygammal kvinnlighet. I Det evigt kvinnliga. Av U. Manns och U. 

Wikander (red). 15-17. 
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benämning först in på 1800-talet. Till denna människosyn tillhörde uppfattningen att kvinnlig 

orgasm var nödvändig för fortplantning, den medföljande könsliga hettan möjliggör 

befruktningen.40 Med ökade medicinska kunskaper från den andra halvan av 1700-talet 

befästes artsynen på människan, som manlig eller kvinnlig, och dikotomier uppenbarades; de 

biologiska könen framhävdes av motsatser och tvåkönsmodellen tog över. Genusroller där 

kvinnor underordnats män var sedan tidigare etablerade men tillskrevs nu biologiska evidens 

som legitimerade argumenten om kvinnan som en undermålig varelse och hennes fysiska och 

psykiska olämplighet att delta i samhällslivet. I och med upptäckten om ägglossningens 

funktion raderades myten om kvinnlig orgasm som förutsättning för befruktning och därmed 

reducerades kvinnans sexualitet till reproduktion – orgasm var inget nödvändigt.41  

 Sexualitet hade dock varit begränsad sedan länge. Med tvåkönsmodellen förändrades i 

princip endast synen på själva samlagsakten. Sedligheten – anständigheten – hade integrerats 

som ett samhällsideal sedan lång tid, då kyrkans stränga sexualmoral hade en dominerande 

påverkan framför allt på kvinnans sexualitet. Sexuella förbindelser var exklusiva för 

äktenskapet.42 Historiskt hade kyrkan stark makt i Sverige då kyrkan och staten var tätt 

sambundna. Officiellt ströks bestämmelsen om religiös enhet ur regeringsformen år 1809, 

men statens och kyrkans nära sammanbundna relation levde vidare – den protestantiska 

kristna svenska kyrkan var formellt statskyrka fram till millennieskiftet –  och det kulturella 

arvet levde vidare med stort inflytande över befolkningen.43  Till att vara sedlig hörde att inte 

ha sex utanför äktenskapet, eller avbryta ett äktenskap. I ett par av femårsberättelserna från 

Stockholm Stads landshövding, som rapporterade om befolkningens sedliga ståndpunkt i form 

av ingångna äktenskap, äktenskapsskillnader och antalet födda äkta och oäkta barn.44 Med 

andra ord: Till sedligheten hörde att gifta sig och skaffa barn medan ogifta förväntades 

avhålla sig sexuella aktiviteter. Bakgrunden till äktenskapets ägande av det sexuella samlivet 

var som nämnt ingen ny företeelse. Längre bak i tiden var flera sexualbrott, bland annat sex 

utanför äktenskapet, otrohet och prostitution, olagligt och kyrkan hade rätt att bestraffa 

förbrytare. Fastän staten påbörjat separationen från enhetsdoktrinen med kyrkan levde de 

sedan länge etablerade värderingarna hos befolkningen kvar.45 Den sedliga kvinnan med en 

behärskad och exklusiv sexualitet påvisar en kulturell konstruktion av kvinnan under denna 

tidsperiod.46 

 Kvinnor var emellertid ingen enhetlig grupp. Dels hade en klyfta mellan gifta och ogifta 

kvinnor, där ogifta kvinnor berättigades med annat spelutrymme i samhället, skapats under 

andra halvan av 1800-talet, men det syntes även skillnad mellan klasser. Karin Johannisson 

betonar samhällsomvandlingen med den skärpta klassdynamiken som en bakomliggande 

drivkraft till den nya kvinnosynen. Ramarna för den kulturella kvinnligheten under 1800-talet 

                                                      
40 Laquer, T. (1994). Om könens uppkomst. Hur kroppen blev kvinnlig och manlig. Stockholm: Symposion. 6-17 samt 61. 
41 Laquer, T. (1994). Om könens uppkomst. Hur kroppen blev kvinnlig och manlig. 222-224. 
42 Lindstedt Cronberg, M. (1997). Synd och skam: ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880. Diss., Lunds Universitet. 

250. 
43 Sandberg, T. (2000) Kyrkan och staten – en historisk separation. Publicerad i Populär Historia. No 2. 2000. Från Populär 

Historias webbplats. http://popularhistoria.se/artiklar/kyrkan-och-staten-en-historisk-separation/ (hämtad 2018-05-10) 
44 Statistiska Centralbyrån. Bisos A. Kungliga befallningshafvandes femårsberättelser Stockholms Stad. 1891-1895, 1896-

1900 samt 1901-1905.  
45 Svanström, Y. (2001). Offentliga kvinnor i offentliga rum: Prostitutionens reglementering i 1800-talets Stockholm. I 

Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 1800-1950. Av C. Florin och L. Kvarnström (red). 

Stockholm: Atlas, 2001. 64. Stockholm Stads reglemente som angav lokala regler som förbjöd utomäktenskapligt sexuellt 

samliv till och med 1859. 
46 Johannisson, K. (2005). Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. Stockholm: Norstedts. 2 uppl. 63. 

http://popularhistoria.se/artiklar/kyrkan-och-staten-en-historisk-separation/
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byggdes av borgarklassen, där kvinnan blev svag och fragil vilket hänvisades till biologiska 

egenskaper. I kontrast till henne stod arbetarkvinnan, som var stark och farlig. Dikotomin den 

rena, moraliska borgarkvinnan mot den smutsiga, omoraliska arbetarkvinnan var ett faktum. 

Den ideala kvinnan var anpassad innanför hemmets väggar, där hon var omsorgsfull och 

kärleksfull, familjen var hennes största lycka och hemmet blev hennes livsprojekt, men hon 

var skör och sjuklig. Arbetarkvinnan däremot, ansågs inte svag. Hon symboliserade 

industrialiseringens smuts och elände som smittspridning och utomäktenskapliga 

förbindelser.47 

 Den socialdarwinistiska människosynen utgjorde grunden för den nya kvinnosynen, 

som konstruerades i det genuskrisande sekelskiftet. Genom en borgerlig tolkning blev 

kvinnan vårdande, moralisk och känslig, medan mannen kopplades till rationalitet och arbete 

– han var förnuftig, stark och ansvarsfull. Den tidigare uppfattningen som redan underordnade 

kvinnor utmanades då kvinnor gavs nya utrymmen, men bibehölls genom en människosyn 

som separerade könen och tillskrev dem specifika egenskaper där kvinnans underordning 

befästes.48  

 Utöver en separatistisk människosyn, rådde en stark äktenskapsnorm i samhället som 

förenade kvinnor och män i en tvåsamhet. I denna tid blev en aning vanligare att inte gifta sig 

för kvinnor och det fanns fler ogifta kvinnor än män, men majoriteten av människorna över 15 

år var gifta. Äktenskapsnormen var sedermera ingen ny företeelse, den var sedan tidigare 

etablerad vilket utgjorde en kulturell föreställning om att kvinnor och män skulle leva ihop 

genom att ingå ett äktenskap, som var bundet till ett sedlighetsideal med kristna rötter.49 

 

4.2. Familjen: arbetsdelning och familjeförsörjarideal 

Med den socialdarwinistiska särartssynen människosynen blev kvinnan och mannen blev 

särarter med olika samhällsfunktioner. Kvinnans yttersta roll i livet blev som moder och hon 

hänvisades till ansvaret för reproduktiva sysslor som barnuppfostran och hemarbete, mannens 

uppgift blev den ekonomiska försörjningen. Denna uppfattningen följde med Sverige in i det 

nya samhället och etablerades som en normativ samhällsstruktur. Anita Göransson och Ulla 

Wikander är överens om att manlig överordning inte var något som föddes med 

industrialiseringen – överläget existerade redan och bibehölls genom dessa decennier i genom 

arbetsdelning och institutionaliserad underordning av kvinnlig arbetskraft.50 

 Den tidigare patriarkala ordningen hade kunnat brutits upp i sekelskiftet, menar 

Wikander. Hon pekar ut denna tidsperiod som en genuskris, där en konflikt mellan 

genusrollerna uppstod när samhället omstrukturerades. Männens överordning blottades medan 

kvinnor började överskrida deras tidigare begränsningar. Kvinnor – ogifta kvinnor eller gifta 

kvinnor i arbetarklassen – följde med män in i fabriker för att arbeta, de hittade nya yrken som 

de tidigare varit utestängda från och med en kraftig expansion behövdes kvinnor på 

arbetsplatser som tidigare dominerats av män. Men när hierarkier skapades och när nya 

tjänster skapades, blev de manligt dominerade.51 Varje ny teknik och nya redskap – som 

                                                      
47 Johannisson, K. (2005). 14-16. 
48 Ibid. 17-18. 
49 Statistiska Centralbyrån (1936). Sveriges Officiella statistik. Folkräkningen 1930. Del II. Stockholm: Kungliga 

Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner. 43. 
50 Göransson, A. (2006). Från hushåll och släkt till marknad och stat. I Sverige – en social och ekonomisk historia. Av S. 

Hedenborg & M. Morell (red).  Lund: Studentlitteratur. 247-248. 
51 Wikander, U. (2004). Kvinnorna i den tidiga industrialiseringen. I Kvinnohistoria. Av C. Florin & Y. Hirdman (red). 

Stockholm: Sveriges Utbildningsradio. 131-134.  
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denna tidsperiod kryllade av – föddes en möjlighet att införa en ny genusordning. I 

kombination med den dominerade biologiska ideologin bevarades den äldre arbetsordningen 

mellan kvinnor och män som modell för den nya, där ny, avancerad teknik blev maskulint 

medan den äldre, beprövade tekniken försköts som feminin.52  

 Den starka äktenskapsnormen gjorde också att fler kvinnor anpassades till hemmets 

uppgifter. Kvinnor började arbetade i allt högre utsträckning: 1870 var kvinnors 

yrkesintensitet 18,9 procent, 1920 26,9 procent. 1870 låg den på 79,7 procent och 1920 på 

90,7 procent – blir den manliga försörjarnormen tydlig.53  

 

4.2.1. Familjeförsörjarideal och familjeförsörjarlön 

Den elementära uppfattningen om äktenskap med tillhörande familj som det normala 

tillståndet, där den gifta mannen var ekonomisk försörjare och den gifta kvinnan var moder, 

utgjorde familjeförsörjaridealet. En gift kvinna skulle helt enkelt inte lönearbeta. Anita 

Göransson menar att familjeförsörjarideologin blev mer framstående i industrisamhället trots 

att det främst var de välutbildade männen, i en synnerligen växande men inte överlägsen 

medelklass, som ensam kunde försörja sin familj. Det var inte anpassat för arbetarklassen, där 

kvinnor ofta behövde bidra till familjeinkomsten. På basis av detta ideal utgjorde kvinnans lön 

endast ett komplement till mannens. Detta bidrog till slutsatsen att kvinnliga arbetare inte 

behövde lika mycket lön som manliga – deras löner utgjorde inte någon stomme för 

försörjning och detta gällde även kvinnor som inte hade en manlig försörjare.54 Fackliga 

organisationers lönekrav baserades på resonemang med familjeförsörjaridealet som 

grundpelare; en man skulle tjäna nog mycket pengar för att försörja en familj, en så kallad 

familjeförsörjarlön.55 Gällande lönenivåerna för ogifta kvinnor och män, som var ökande 

grupper i samhället, fördes det diskussioner. Ensamma kvinnor ansågs inte ha lika stora behov 

som en ensam man; hon åt mindre mat och kunde dessutom laga sin mat själv, hon kunde 

spara pengar genom att sy och tvätta sina egna kläder, hushållsarbete kunde hon också avklara 

själv. Dessa uppgifter ansågs männen inte klara av själva – de behövde antingen köpa 

tjänsterna, vilket krävde mer pengar, eller gifta sig, som skulle ge dem en familjeförsörjarlön. 

Diskursen kring löneskillnaderna influerades tydligt av föreställningarna av kvinnligt och 

manligt, och löneskillnaderna legitimerades med hänvisning till de fastslagna genusbundna 

uppgifterna.56 Det var ingen radikal idé att kvinnor skulle betalas mindre än män: bland 

jordbruksarbetarna var det norm att kvinnor avlönades lägre än män. Med nya arbeten ställde 

frågan på sin kant men förhandlare fann skäl för att legitimera lägre kvinnolöner. Det fanns 

med andra ord möjlighet att riva upp den tidigare trenden, men den upprätthölls genom den 

ideologiska synen och kom att bli en del även utanför jordbrukssamhället. 

Familjeförsörjaridealet blev den normativa riktlinjerna i löneanspråken och implementerades i 

undertecknade lönevillkor. Exempel på hur det skilde sig i löner syns i samtida lönestatistik: 

                                                      
52 Wikander, U. (2006). 30. 
53 Silenstam, P. (1970). Arbetskraftsutbudets utveckling i Sverige 1870-1965. Stockholm: Almqvist och Wiksell. 102 samt 

105. Med yrkesintensitet anses det totala antalet yrkesverksamma i förhållande till personer över 15 år. Gifta kvinnor 

arbetade i större utsträckning vad statistiken säger men inte lika ofta heltid – deltid och hemarbete, även på eget jordbruk –

vilket är vad statistiken omfattar. Med hemarbete räknas tillverkning av produkter i hemmet men också hjälp hos andra som 

städning och tvättning. 
54 Göransson, A. (2006). Från hushåll och släkt till marknad och stat. 247-248. 
55 Landsorganisationen, LO, grundades år 1898 vilket de flesta industriarbetarna var anslutna till år 1907. För att försvara 

arbetsgivarnas intressen gentemot de fackliga organisationerna bildades Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, 1902. 
56 Wikander, U. (2004). 127-128. 
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bland förvaltningspersonalen tjänade män i genomsnitt 4 464 kronor och kvinnor 2 389 

kronor per år och då hade kvinnornas löneutveckling varit något starkare än männens inom 

denna sektor. Siffrorna kan dock inte tolkas rakt av, kvinnor och män var sorterade till olika 

sysslor vilket gav olika lön. Vid närmare undersökning över ett smalare spektrum, som 

kontorspersonal, var kvinnors årsinkomst 2 595 kronor 1930 och männens 4 135 kronor. Det 

ger en indikator på att lönen varierade även för personer som utförde liknande arbeten även 

om män ofta återfanns på högre, bättre avlönade positioner. 57 Detta är ett exempel på hur 

kulturella och normativa företeelser ger utslag på institutionell nivå. Detta tillhör inte 

uppsatsens huvudsakliga område, men bidrar det till ett relevant fenomen: att kvinnor tjänar 

mindre pengar än män, vilket fortfarande är ett hett ämne i närhet till föräldraledighet. 

 Sammanfattat från detta avsnitt, syns den rådande människosynen tydligt i familjens 

sammansättning. familjer bestod av en gift kvinna och man, där kvinnor bar det reproduktiva 

ansvaret medan mannen var ansvarig för familjens finansiella försörjning. En 

enförsörjarnorm växte fram: varje hushåll skulle ha en försörjare. Ogifta kvinnor 

lönearbetade i en större utsträckning, men gifta kvinnor från arbetarklass var inte sällan 

tvungna att bidra till familjens ekonomi. Att kombinera arbete med moderskapsplikter var 

svårt. Utbudet på barnomsorg var skralt vid denna tid men genom deltidsarbete eller 

hemarbete var det möjligt.58  

 

4.3. Första tanken på en moderskapsförsäkring 

Kvinnors ekonomiska försörjning var anpassad för att vara beroende av en man och det gav 

tydliga utslag på arbetsmarknaden. Även de kvinnor som inte levde med någon man 

betalades, helt i ordning med rådande anställningsvillkor, lägre lön för samma arbete. Det gav 

tydliga utslag på kvinnors totala inkomst. För mödrar var arbete dessutom svårt av praktiska 

skäl eftersom det i stor utsträckning saknades barnomsorg. 

 Ytterligare exempel på den uppfattningen syns i år en skyddslag från 1901. Denna lag 

innebar att kvinnor förbjöds att arbeta inom industrin fyra veckor efter att de fött barn och var 

stiftad för att ge nyförlösta kvinnan lagstadgad tid att tillbringa åt sitt barn. Hon fick dock inte 

betalt under denna tid vilket resulterade i en paradox. Modern skulle vara hemma och ta hand 

om sitt barn utan påtryckning av arbetsgivare, men hur hon skulle försörja sig 

problematiserades inte.59 Vidare, trädde en annan variant av en skyddslagstiftning i kraft 1911 

som skulle upplösas 1962: ett förbud mot nattarbete inom industrin för kvinnor.60  

 Frågan om moderskapsförsäkring väcktes sedermera under denna period. Med den 

diskriminade lagstiftningen som försvårade för kvinnors arbete, organiserade sig kvinnor från 

olika håll och riktade krav om dels förbättrade arbetsvillkor på en generell nivå för kvinnor, 

på en obligatorisk moderskapsförsäkring. Staten skulle betala en del av den, men både 

                                                      
57 Socialstyrelsen (1931). Sveriges Officiella Statistik. Statistik Årsbok för Sverige år 1930. Stockholm: Isaac Marcus AB. 
58 Se till exempel Nilsson, M. (2015). Taking work home. Labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden 

during the second industrial revolution. Diss., Göteborgs Universitet. Angående barnomsorg, fanns det enklare barnkrubbor 
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arbetsgivare och kvinnor själva skulle betala premier. Förslaget mötte starka protester; 

kvinnoaktivister menade att det placerade ansvaret för föräldraskapet enbart på modern och 

arbetsgivaren, vissa menade att detta kunde avskräcka arbetsgivare från att anställa kvinnor 

och andra påstod att förslaget skulle uppmuntra till utomäktenskapligt moderskap. Den 

slutgiltiga anledningen till att förslaget förkastades var sedermera att det inte fanns någon 

obligatorisk sjukförsäkring för arbetare. Att införa en sådan enbart för kvinnor borde inte 

prioriteras. Istället antog riksdagen en lag som gav statligt stöd åt försäkringsbolag med 

frivilliga försäkringssystem, som fanns för de som hade råd att betala för dem.61 

 En institutionell förändring som berör uppsatsens primära undersökningsgrupp, var den 

lag som stiftades 1917 om barn utom äktenskapet. Lagen gav barn rätt till två föräldrar upp 

och föräldrarna kunde inte vara anonyma längre, vilket de hade haft rätt till i en tidigare lag.62 

Mödrar hade av naturliga skäl svårare att vara anonym och i den nya lagen riktades hårdare 

krav mot fäder. Tidigare var fadern endast skyldig att bidra med ekonomisk försörjning till 

barnet om han erkände faderskapet, men inga högre instanser jagade honom för detta.63 Med 

lagens ikraftträdande, tilldelades varje ogift moder en barnavårdsman genom 

barnavårdsmyndigheten. Denna skulle hjälpa till att reda ut vem som var fader och utkräva 

honom på ekonomiskt ansvar, men också hjälpa modern i sitt moderskap.64 

Barnavårdsmyndigheten övervakning över de oäkta barnen går att ses ur två perspektiv. Å ena 

sidan symboliserade barnavårdsmyndigheten ett disciplinerade syfte; ogifta föräldrar skulle 

övervakas. Barn var en äktenskaplig angelägenhet och staten fick genom institutionen 

befogenhet att definiera normer för ogifta föräldrar samt intervenera när de inte uppfyllde 

kraven. Ogifta föräldrar stod under bevakning oavsett om skötte sig eller inte, endast i 

egenskap som ogift hade staten rätt att kontrollera dem. Fäder som inte betalade för sina barn 

kunde placeras på arbetshus och mödrar som ansågs olämpliga kunde fråntas sina barn. Å 

andra sidan stod barnavårdsmyndigheten försvarade kvinnliga och medborgerliga rättigheter, 

en grundläggande tanke var att garantera en viss ekonomisk standard för ogifta mödrar och 

deras barn utan att de skulle bli beroende av fattigvård.65 

 Barnavårdsmyndigheten hade ett stort inflytande av kvinnor. Kvinnor hade tillåtits suttit 

med och stiftat år 1917:s lag och många av barnavårdsinspektörer var kvinnliga– barnvård 

och moderskap var ett kvinnligt område. Medelklasskvinnor gjorde sin plikt som 

samhällsmödrar genom att erbjuda arbetarklasskvinnor stöd och vägledning – det var en 

kvinnlig medborgarplikt.66 Själva institutionen företräddes av medelklassen men det fanns det 

en klassöverskridande uppfattning om att den ogifta modern och hennes barns villkor måste 

förbättras. Kvinnliga organisationer anslöt till den gemensamma tanken att rätten vara moder 

och ha ett drägligt liv var en kvinnlig rättighet. Att inskränka moderskapet stod i direkt 
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konflikt med kvinnans natur. 67 Den ogifta modern var en osedlig moder, men hon var 

fortfarande en moder. Det spåret utgjorde alltså vägen för uppmärksammandet av ogifta 

mödrars rättigheter till moderskapet.  

 

4.4. Den ogifta modern i familjeförsörjaridealet 

Den ogifta moderns position under denna tidsperiod var åsidosatt. Med en tydlig prägel av 

sexuell moralism och en äktenskapsnorm fanns det en viss skam över att föda ett barn utanför 

äktenskapet. I tidningar brukade obemärkta blivande mödrar söka ett boende på en 

tillflyktsort under den sista delen av graviditeten, mycket på grund av att de fördömdes på 

hemorten.68 Utöver det syntes spår av skam i institutionell diskurs: en moderskapsförsäkring 

kunna uppmuntra till att skaffa barn utanför äktenskapet. Andra saker som ansågs kunde 

uppmuntra till sexuella relationer utanför äktenskap var preventivmedel, som det infördes ett 

förbud mot propaganda för och försäljning av år 1909. Utomäktenskapliga sexuella 

förbindelser var helt enkelt inte önskvärt.69 

 

Att de utomäktenskapliga födelserna ur social synpunkt äro att betrakta såsom en synnerligen ogynnsam 

företeelse, därom råder knappast mer än en mening. Föräldrarna till de oäkta barnen tillhöra i stor utsträckning 

de fattigare klasserna fädernas barnuppfostringsbidrag, där sådana förokomma, äro ofta otillräckliga, och 

mödrarna, som ej sällen sakna nödiga förutsättningar för modersplikternas fyllande, äro ej i stånd att ensamma 

bära det moraliska och ekonomiska ansvar, som ett barns uppfostran medför. 

 

Dessa meningar går att läsa i Statistiska Centralbyråns statistiska meddelande från 1914, som 

undersöker utomäktenskapligt födda barn.70 Den dikotomi inom kvinnligheten som jag 

påtalade tidigare i detta kapitel uppenbarar sig tydligt i denna text. Den ogifta modern var 

omoralisk och det tillhörde arbetarklassen. Mellan 1908 och 1911 var tillhörde en 

övervägande majoritet av de ogifta mödrarna kategorierna hemmadöttrar hos jordbrukare, 

arbetaredöttrar, tjänarinnor eller utan uppgivet yrke i statistiken över ogifta mödrars 

sysselsättning eller bakgrund, som varierade mellan landsbygd och stad. Till exempel 

utgjorde omkring 21 500 av de ogifta mödrarna tjänarinnor, medan precis 49 var lärarinnor.71 

I undersökningen från 1914 definieras också andelen legitimerade barn. Om ett barn födds 

utanför äktenskapet är barnet illegitim, men kunde legitimeras genom att föräldrarna 

trolovning eller ingång av äktenskapet. Barn klassificerades också som legitima om de erhållit 

en styvfader, det vill säga att deras moder tagit moraliskt ansvar och gift sig.72 

 Ogifta mödrar tillhörde en svårt ekonomiskt utsatt grupp. De rådande 

försörjningsvillkoren gjorde det svårt att lönearbeta: inkomsten var låg och det saknades 

barnomsorg. Ogifta mödrars situation fick under perioden ett visst utrymme och framhävdes 

som svår med önskningar att förbättra den. Fackligt och politiskt aktiva kvinnor att försöka 

                                                      
67 Bergman, H. (2001). 187. 
68 Ohlander, A-S. (2004). Farliga kvinnor och barn. Historien och det utomäktenskapliga.  I Kvinnohistoria. Av C. Florin och 

Y. Hirdman (red). Stockholm: Sveriges  

Utbildningsradio. 72. 
69 Grunden till förbudet mot preventivmedel var att det föddes färre barn och familjer medvetet började anpassa 

familjestorleken, bland annat med hjälp av preventivmedel. Men i debatten om preventivmedel tillhörde även frågan om 

sedlighet och moral med hänvisningar till att preventivmedel kunde ge onda konsekvenser, som lösaktighet och moralens 

upplösning. Se Hedenborg, S. och Wikander, U. (2003), 129-131, samt Levin, H. (1994). Masken uti rosen. Nymalthusianism 

och födelsekontroll i Sverige 1880-1910. Propaganda och motstånd. Stockholm: Symposion. 118-119 
70 Statistiska Centralbyrån (1914). Statistiska meddelanden. Serie A. Band 1:4. Utom äktenskapet födda barn. Del 1.  3.  
71 Statistiska Centralbyrån (1914). Utom äktenskapet födda barn. Del 1.107. 
72 Statistiska Centralbyrån (1914). Statistiska meddelanden. Serie A. Band 1:4. Utom äktenskapet födda barn. Del 2. 12-19.  
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hjälpa utan att moraliskt fördöma. Det formulerades krav om ekonomiskt bistånd riktad mot 

barnet, för att skapa en dräglig tillvaro för både barn och mor.73 Vid 1907 års kongress antogs 

socialdemokratiska kvinnor en resolution, vars övergripande krav handlade om ogifta mödrars 

rätt till moderskapet. Kritiken för deras missöden riktades mot fäders bristande ansvar och 

staten.74 Vissa röster riktade skarp kritik mot fäder till utomäktenskapliga barn – de var 

förrädare som övergivit kvinnor och även sitt ansvar. Den motion som till hårdast angrepp 

mot fäderna avfärdades helt och kallades till och med för ”missfoster”.75   

 Sammantaget, påvisade ogifta mödrars kvinnors livssituation problematiken i att vara 

normavvikande vid denna tid. Även om ogifta mödrar var långt ifrån accepterade, ökade 

toleransen för dem. I figur 3 här nedanför sammanfattas kapitlets innehåll. 

 
Figur 3. Sammanfattning 1880-1930. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
73 Göransson, A. (2006). 248. 
74 Ibid. 180. 
75 Carlsson, C. (1986). 269. 
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5. 1930-1960: Föräldraförsäkringens föregångare föds 
Vid 1930-talet hade Sverige landat efter den mest intensiva industrialiseringsperioden. 

Transformationen från ett agrart till ett industrisamhälle fortsatte. Gunilla Peterson definierar 

tiden som en brytpunkt för människors försörjning: det var detta decennium fler människor 

försörjde sig på industri än jordbruket.76 Perioden inleddes av en tyngre ekonomisk period 

med depression och arbetslöshet. Redan under början 1920-talet hade Sverige genomlidit en 

svår kris i med bland annat hög arbetslöshet. Den svenska ekonomin återhämtade sig från 

mitten av 1920-talet, innan västvärlden drabbades av en kollektiv ekonomisk kris.77 Den 

världsomfattande krisen drabbade dock inte Sverige överdrivet hårt, i internationella mått – 

där ett redan sargat Europa stod i startgroparna till det andra världskriget – upplevde Sverige 

för en stabil och hög tillväxt under 1930-1940-talen.78 

 Signifikant för denna period var det regeringsskifte som följdes av en ny politisk era. 

1932 erhöll Socialdemokraterna 41 procent av rösterna och bildade regering.79 Genom en 

kompromiss med Bondeförbundet, som innebar att Socialdemokraterna skulle stötta 

jordbruket i utbyte mot att Bondeförbundet stöttade Socialdemokraternas 

arbetsmarknadspolitik, kunde mycket av den socialdemokratiska politiken genomföras.80 Med 

valresultatet från 1932 går det att anta en stark socialdemokratisk anda bland befolkningen - 

socialdemokratiska rättvisetankar och arbetarsynvinkel var för många svenskar tilltalande. 

Detta kapitel inleds med ett avsnitt där frågan om en ny människosyn, en annan den tidigare 

separatistiska särartssynen, ingick med regeringsskiftet? 

 

5.1. Den husmoderliga kvinnan 

Svaret på frågan i slutet av förra avsnittet är kort och gott, nej. Den genusordning som 

etablerades under sekelskiftseran omstrukturerades inte – den snarare fördjupades och 

rationaliserades. De biologiskt uppfattade egenskaperna genomsyrade hela samhället och 

denna essentiella idealistiska är med andra ord den fortsatta dominerade människosynen.   

 Den starka äktenskapsnormen kvarstod – den goda moralen var någonting strävandsvärt 

för alla medborgare och den kulturella integrerade sedligheten levde vidare. En gift kvinna 

förväntades uppfylla de husmoderliga uppgifterna medan den ogifta accepterades ett annat 

utrymme under hennes tid som ogift. Familjeförsörjaridealet hade blivit en del av 

samhällsordningen under föregående period, vilket resulterade med konsekvenser som direkt 

försvårade kvinnors försörjningsmöjligheter. Detta hade bidragit till en vedertagen kultur där 

kvinnan förväntades sluta upp som gift med en man och därefter befinna sig inom hemmets 

väggar.  

 Yvonne Hirdman definierar kvinnans ställning i ett husmoderskontrakt. Husmoders-

kontraktet sträckte sig mellan 1930 och 1960 och var i princip är ett förbund mellan män. I 

detta kontrakt skulle de solidariskt bidra till samhället och uppfylla sina manliga plikter inom 

sitt äktenskap. Gjorde maken rätt för sig, kunde hans maka ta del av välfärdsreformerna. 

Husmodersidealet blev modellen för kvinnliga behov under uppstarten av reformarbetet och 

folkhemsbygget. Kvinnan var vid den tid, precis som den förra, bunden till moderskapet 

                                                      
76 Peterson, G. (2006). 98.  
77 Ibid. 85-86. 
78 Schön, L. (2007). En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel. Stockholm: SNS Förlag. 

2 uppl. 334. 
79 Statistiska Centralbyrån (1933). Sveriges Officiella statistik. Allmänna val. Riksdagsmannavalen. Åren 1929-1932. 
80 Peterson, G. (2006). 92. 
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vilket motiverades av biologiska faktorer. Kvinnor uppfattades som en homogen grupp i det 

politiska rummet där husmodersidealet var den kollektiva kvinnorollen. Konflikten mellan 

kvinnan som särart eller samart gentemot mannen var ett faktum, menar Hirdman, då den 

ogifta kvinnan verkade som självständig i samhällslivet. I denna konflikt blev den gifta 

kvinnan olik mannen och den ogifta kvinnan mer lik mannen, hon blev nästan en fullvärdig 

medborgare. Det var främst i relation till mannen betonades kvinnans olikhet allt starkare, 

enligt Hirdmans resonemang, och de flesta vuxna kvinnorna levde också med en man.81  

 

5.2. Familjen i folkhemmet 

Med socialdemokratin kom drömmen om folkhemmet. Det skulle baseras på omtanke, 

samarbete och likhet. Omfattande socialpolitiska reformer skulle inkludera alla i samhället 

och eliminera klasskillnader – Sverige skulle präglas av solidaritet.82 I den 

socialdemokratiska folkhemstanken ingick en samhällsbild som var rättvis och inkluderande, 

men krävande. En god medborgare visade god moral och uppfyllde sina plikter. Den gifta 

kvinnan skulle vara en ansvarsfull husmor, den gifta mannen skulle vara en stabil försörjare. 

Den ogifta kvinnan skulle arbeta med flit och helst bidra med sina biologiska egenskaper 

inom sitt arbetsområde, innan det slutgiltiga målet som var äktenskap och fortplantning. 

 Familjen hade en central plats i folkhemsbygget. Början av 1930-talet kännetecknas inte 

bara av en ekonomisk kris, utan också kris i befolkningsfrågan. Nativitetstalet var rekordlågt 

under 1930-talet. Äktenskapsfrekvensen hade stagnerat något från 1880 men stod sig relativt 

jämn – däremot syntes en markant minskning i nativitetstalet. 1934 föddes 13,68 barn på 1 

000 av medelbefolkningen, 1900 låg motsvarande siffra på 27 och då ingick fler människor 

äktenskap under 1930-talet än tidigt 1900-tal. Familjeenhetens storlek hade förändrats under 

föregående perioden och familjerna bestod inte längre av sju barn. När allt fler bodde i städer, 

inte sällan trångbott, och försörjde sig på ett lönearbete istället för jordbruk, var inte många 

barn en nödvändighet längre – tidigare hade familjens barn varit till hjälp på gården. Denna 

utveckling var bakgrunden till de socialdemokratiska makarna Alva och Gunnar Myrdals 

välkända bok Kris i Befolkningsfrågan.83 

 Myrdals förordade en större satsning på sociala åtgärder riktade mot familjer och boken 

skulle komma att få stort inflytande på utvecklingen av befolkningspolitiken.84 Enligt Ann-

Katrin Hatje formulerar boken två krav; det första är att det skulle det födas fler barn, för det 

andra skulle en rad social- och sexualpolitiska reformer genomföras för att uppfylla det första 

kravet. Uppskattningsvis behövde varje par producera tre barn och för att uppnå detta skulle 

en radikal omfördelningspolitik krävas. Familjekulturen var orättvis och ohållbar, den krävde 

en omfördelning: ”Nollbarnssystemet” hos rika och ”flerbarnsystemet” hos de fattiga var 

ohållbart. 85 

 

 

 

 

                                                      
81 Hirdman, Y. (2004). Kvinnorna i välfärdsstaten.  209-213 
82 Göransson, A. (2006). 412. 
83 Myrdal, A. & Myrdal, G. (1934). Kris i befolkningsfrågan. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 
84 Hatje, A-K. (1974). Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 

1940-talen. Stockholm: Allmänna Förlaget. 8. 
85 Hatje, A-K (1974). 15-17. 
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Diagram 1. Ingångna äktenskap och levande födda barn i Sverige 1880-1950  

 
Statistik sammanfattat från Statistiska Centralbyrån (1969). Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning. 1700-1967. 

Antal ingångna äktenskap samt antal levande födda barn är angivet på 1 000 av medelbefolkningsmängden. 

 

Diagramförklaring: En nedgång av nativitetstal tydliggörs allt sedan mitten på 1880-talet med sitt absolut 

lägsta tal år 1934. Antalet ingångna äktenskap är stabila över en tid men börjar öka från 1930-talet med en 

topp på 1940-talet. 

 

Med ökat intresse för befolkningspolitik sändes strålkastarna på kvinnan, vars 

samhällsfunktion främst var barnafödande och barnuppfostran. De hade en nyckelroll i 

befolkningsfrågan som handlade om hela samhällets utveckling. Alva Myrdal menade att 

kvinnor inte anpassats till det moderna samhället och denna anpassning skulle ske med hjälp 

av socialpolitiska reformer. Bland annat krävde hon ökad institutionaliserad barnomsorg, så 

att mödrar kunde delta i arbetslivet som rationella medborgare.86  

 För att välfärdssystemet skulle fungera krävdes det lojalitet och anpassning till 

samhällsnormerna som motprestation av medborgarna.87 Maija Runcis beskriver de 

socialpolitiska målen som välvilliga, men att föreställningarna om det goda samhället bidrog 

till motiv att ingripa i människors liv för att kräva anpassning av de som stod utanför normen. 

Genom att den generella synen på välfärdsstaten som frigörande och solidarisk har 

ingripanden legitimerats av att det varit för samhällets och individens bästa.88 I det kollektiva 

samhället fick inte alla individer plats – individer som inte var en naturligt en god medborgare 

måste fostras till en sådan. En rad åtgärder för att styra människor mot samhällsnormen ingick 

i det socialpolitiska programmet.89 Fostran riktades mot både barn och föräldrar i 

institutionella former, bland annat genom tvångsomhändertagande eller skyddsfostran. Trots 

tilltagande tvångsomhändertagning var barnavårdens utgångspunkt att stödja familjer i 

hemmet. Den ursprungliga värderingen var att det bästa för barn var att växa upp med sina 

biologiska föräldrar. Framför allt mödrar erbjöds stöd i sin uppfostrande roll och föräldrar 

gavs möjlighet att anpassa sig efter specifika skötsamhetskrav. Osedliga mödrar, som 

vanligtvis var ogifta sådana, hade i regel svårare att få behålla sina barn om hon fallit under 

barnavårdsnämndens radar. Det fanns fall där sedlighetskrav var viktigare än försörjningskrav 

i fråga om moderns lämplighet att uppfostra sina barn. Dock gick uppfattningar om sedlighet 

isär inom de kommunala barnavårdsnämnderna och bjöd in till skilda bedömningar.90 

Sterilisering kunde vara ett villkorskrav för att få fortsätta inneha vårdnaden av sina barn. 

                                                      
86 Myrdal, A. & Myrdal, G. (1934). 302. 
87 Runcis, M. (2007). Makten över barnen. Tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968. Stockholm: Atlas. 214. 
88 Runcis, M. (2007). 16. 
89 Ibid. (2007) 21-24. 
90 Ibid. 114-115. 
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Dessa villkor riktades främst mot mödrar, av både rashygieniska91, ekonomiska och moraliska 

skäl.92 Den politiska utgångspunkten i reformarbetet var att äktenskapet var det naturliga 

civilståndet. En stabil uppfostran var en förutsättning för en högst stående äktenskapskultur. 

På så vis blev föräldrafostran ett verktyg för att upprätthålla denna ordning.93 

 I folkhemmet var den goda medborgaren gift och skulle bidra till en bra uppfostran åt 

sina barn, ett arbete där främst modern skulle stå för den moraliska vägledningen. En stabil 

moder blev en grundpelarfigur i samhällsbygget. De som inte uppfyllde de kraven, skulle dels 

stödjas men också fostras till att bli en bättre samhällsmedborgare. Medborgarfostran var en 

nödvändighet inte bara för att skapa ett likställt enhetligt samhälle, utan för att säkra 

befolkningens och på så sätt även den ekonomiska tillväxten. Moderns roll blev en fråga för 

hela samhället, hennes individuella fostringsansvar blev en samhällelig angelägenhet.  

 

5.3. Födelsen av den svenska välfärden 

Moderskapets upphöjda betydelse präglade politiken. Att stärka familjeelementet och 

moderskapet hade ekonomiska underliggande incitament för hela landets framtid. En stor 

satsning gjordes: 1935 tillsattes en Befolkningskommission i ett partiöverskridande 

samförstånd för att undersöka hur befolkningstillväxten kunde stimuleras. Kommissionens 

syfte var att väcka en kollektiv och omfattande ansvarskänsla för det svenska folkets framtid. 

Gruppen bar det övergripande målet att återställa basen för reproduktionen och därmed 

bibehålla en konstant befolkningsmängd, samt att skapa bättre sociala och ekonomiska 

förutsättningar för barnfamiljer. 94 Bland annat Gunnar Myrdal ingick i 

befolkningskommissionen som avlämnade 18 olika betänkanden inom olika frågor mellan 

1935 och 1938.95  

 Under denna tidsperiod inrättades ett allmänt barnbidrag, utökade möjligheter till 

bostadsbidrag och även ett bosättningslån. Preventivmedel legaliserades och den första 

abortlagen stiftades – moderskapet blev i en något högre grad frivilligt och familjeplanering 

var en nödvändig pusselbit för omfördelningen mellan barnfamiljer. Fattigvård ersattes med 

socialhjälp och en allmän sjukförsäkring blev obligatorisk.96 Socialpolitiken var inte vara en 

folkhemstanke, utan också en pelare i den svenska modellen, vars grund lades under 1930-

talet.97  

 

5.3.1. Föräldraförsäkringens embryo 

Med den stora reformviljan och familjens stigande status aktualiserades frågan om 

moderskapsförsäkring igen. En grundläggande tanke var att skydda kvinnor som fick barn 

                                                      
91 Under 1930-talet tilltog ett rashygieniskt tänk och föräldrar dömdes oftare ut som olämpliga på grund av sjukdom. Runcis, 

M. (2007). 143. 
92 Ibid. 147 samt 156-157.  
93 Hatje, A-K. (1974). 190-191.  
94 Ibid. 231. 
95 Hatje, A-K (1974). 27-29. 
96 Se SOU 1945:63. Slutbetänkande av Bostadssociala utredningen: Riktlinjer för den framtida bostadspolitiken, 573, SOU 

1946:17. 1941 års befolkningsutredning: Den familjevårdande socialpolitiken, 12, SOU 1950:11. Lag om socialhjälp m.m, 

SOU 1955:29. 1945 års familjeutredning: Samhället och barnfamiljerna. 22-23 samt 36-37, Svensk Författningssamling 

1956:2. Lagen om socialhjälp, Svensk Författningssamling 1938:318. Lag om avbrytande av havandeskap. Se även Hatje, A-

K. (1974), 38 samt 207. 
97 Magnusson, L. (2016). 401. Lars Magnusson definierar två specifika staplar som denna baseras på; för det första, 

relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare som kom att utvecklas från 1930-talet, dit centrala löneförhandlingar, 

solidarisk lönepolitik och låg konfliktbenägenhet på den svenska arbetsmarknaden; för det andra, den sociala 

välfärdspolitiken som utgjorde kärnan i den svenska modellen. 
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från inkomstbortfall. Genom den frivilliga sjukkasserörelsen hade ett minimalt antal kvinnor 

erhållit ekonomiskt stöd vid barnsbörd sedan tidigt på 1900-talet – det var få som hade råd att 

avlägga avgiften för den frivilliga sjukkassan.98 Med en reviderad sjukkassereform år 1931, 

tillkom en utbyggnad av understöd åt mödrar vid födsel.  Moderskapshjälp blev en 

obligatorisk del i sjukkassorna för de sjukkassemedlemmar som avlagt anmälningsavgift. 

Moderskapshjälpen omfattade ersättning för förlossningsvård samt ett tillägg i kontantbelopp 

för varje dag under en viss tid, så kallad moderskapspenning. Sjukkassorna själva bestämde 

understödstiden som varierade den mellan 30 och 56 dagar. Utöver detta fanns 

moderskapsunderstöd, vars främsta syfte var att ersätta förlossningskostnader, att tillgå för 

behövande mödrar som inte var sjukkassemedlemmar. Gränsen för ”behövande mödrar” 

drogs vid hushåll med inkomst på mindre än 500 kronor om året. Moderskapsunderstödet var 

avsevärt mindre än den sjukkassebundna moderskapshjälpen. Detta motiverades med att det 

skulle finnas ett stöd för de kvinnor med trängande behov men de som betalade till sjukkassan 

skulle få bättre förmåner. I de statsunderstödda sjukkassorna fanns vid år 1934, då de nya 

bestämmelserna trädde i full kraft, omkring 430 000 kvinnliga medlemmar och ungefär 11 

900 hade under året erhållit moderskapshjälp. 40 000 kvinnor hade varit i behov av 

moderskapsunderstödet under året.99  

 1 januari 1938 revideras moderskapsförsäkringen efter ett förslag av 

Befolkningskommissionen. Förlossningsvården hade vid denna tid blivit kostnadsfri för alla, 

så moderskapshjälpen separerades från sjukpenningen och betaldes ut som ett fast 

engångsbelopp. Det tidigare behovsprövade moderskapsunderstödet frigjordes från 

sjukkassorna och döptes om till moderskapspenning. Detta betalades ut en gång med ett lägre 

belopp än moderskapshjälpen; moderskapshjälpen skulle vara minst 110 kronor och 

moderskapspenningen fastslogs till 75 kronor. Moderskapspenningen utgick till både 

sjukkassemedlemmar tillsammans med moderskapshjälpen, samt behövande mödrar. Gränsen 

för vad som bedömdes som behövande kvarstod och angav vilka icke sjukkassemedlemmar 

som kunde ansöka om denna behovsprövade moderskapspenning, vars maxbelopp ändrades 

ett par gånger mellan 1938 och 1950. Rätten till moderskapspenning innehöll en rad 

inskränkningar; var kvinnan intagen på fängelse eller annan anstalt, som alkoholistanstalt eller 

tvångsarbetsanstalt, eller var bedömd som sinnessjuk, fallandesjuk – en samtida benämning 

för epilepsi – eller led av annan kronisk sjukdom, alternativt stod under försörjning av 

fattigvården, var hon utesluten från rätten till moderskapspenning. För blivande, främst ogifta, 

mödrar som befann i en akut ekonomisk situation stiftades mödrahjälp, som bestod av ett 

engångsbelopp. Denna blev ett alternativ till fattigvård och kunde beviljas som ett bidrag men 

även som ett lån.100 I statistiken syns att de flesta som beviljades mödrahjälp var unga, ogifta 

förstföderskor; en majoritet var yngre än 25 år och fick sitt första barn som ogift.101 

 En tydlig trendförskjutning syntes över tiden gällande utbetalningar av moderskapshjälp 

respektive moderskapspenning. År 1938 betalades moderskapshjälp – alltså till 

sjukkassemedlemmar – ut till 22 962 kvinnor medan moderskapspenning till icke 

sjukkassemedlemmar betalades ut till 67 094 kvinnor. År 1950 utgick moderskapshjälp till 87 

351 kvinnor och moderskapspenning till 17 639 kvinnor. Detta förklaras av att fler kvinnor 

                                                      
98 SOU 1954:4. Socialförsäkringsutredningen: Moderskapsförsäkring m.m., 14-15. 
99 SOU 1954:4. 16-17. 
100 SOU 1954:4. 18-20 
101 Ibid. 120-124. 
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blivit medlemmar i en sjukkassa – yrkesintensiteten ökade bland både ogifta och gifta kvinnor 

under tiden, men kvinnor som inte arbetade var också medlemmar i sjukkassan. 1938 var 27,9 

procent av kvinnorna mellan 15 och 45 år medlemmar i sjukkassan, 1950 hade siffran stigit 

till 76,7 procent. Över 90 procent av alla barnaföderskor fick utbetalt antingen 

moderskapshjälp eller moderskapspenning under hela perioden.102 

 Från år 1938 började idén om en allmän moderskapspenning med ett standardiserat 

kontantbelopp utan behovsprövning att florera från olika opinionsbildare både inom och 

utanför riksdagen. Detta ledde till att Socialvårdskommittén och Befolkningskommissionen 

avlämnade varsitt förslag år 1946. Förslagen skilde sig åt något men var överens om en 

relativt omfattande omläggning av moderskapspenningens utformning, dock ledde sedermera 

inget av förslagen till ett införande av en allmän moderskapspenning. 1950 lades ett förslag 

om huvudlinjer för omläggning av mödraskapshjälp och moderskapspenning, med förslaget 

togs aldrig vidare som proposition till omröstning.103   

 År 1951 tillsattes en utredning för att stifta ett förslag på hur samhällelig hjälp vid 

graviditet och förlossning kunde sammankopplas till den allmänna sjukförsäkringen, som höll 

på att framarbetas. Utredningen föreslog att alla kvinnor som enligt lagen hade rätt till allmän 

sjukförsäkring automatiskt skulle inneha en moderskapsförsäkring. Denna försäkring 

omfattades dels av ett kontant bidrag, dels av en moderskapspenning som likt sjukpenningen 

var uppdelad i ett grundbelopp samt tilläggsbelopp. Samtliga svenska medborgare var 

garanterade ersättning för förlossning samt grundbeloppet i moderskapspenning. 

Barnaföderskan kunde bli ersatt i 90 dagar med tilläggspenning, som enligt arbetslagen var 

den tid en kvinna kunde beräknas behöva avstå från arbete efter en förlossning.104 Den nya 

utformningen av moderskapsförsäkringen trädde i kraft med den allmänna sjukförsäkringen 1 

januari 1955.105 Lagen gav gifta kvinnor som inte förvärvsarbetade rätt till samma 

grundsjukpenningnivå som hennes make, om han hade en inkomst över 1 200 per år. Till 

grundsjukpenningen tillkom ett barntillägg som anpassades efter hur många barn under 16 år 

som levde i hushållet. Vid hushållsinkomst över 1 800 utbetalades ytterligare en 

tilläggssjukpenning, vars storlek varierade i olika inkomstklasser; ju högre lön, desto högre 

tilläggssjukpenningbelopp.106 Mödrahjälpen behölls i sin dåvarande form fram till 1963.107 Ett 

embryo till det som senare skulle bli föräldraförsäkringen hade skapats. 

 
5.4. Folkhemmets ofullständiga moder 

Med en fördjupning av idealen som uppkom under förra tidsperiodens omfattande 

samhällsomvandling, uppfyllde den ogifta modern inte kraven för det feminina eller 

maskulina idealet. Makar utan barn eller familjer med endast en förälder – vanligtvis mödrar 

– definierades som ofullständiga familjer. Den ogifta modern kunde inte arbeta under samma 

villkor som en man – utöver lägre lön var det till exempel fram till 1939 var det lagligt att 

avskeda kvinnor på grund av äktenskap eller graviditet i statlig tjänst, vilket kom att gälla 

samtliga arbetsgivare är 1945.108 Hon var inte heller moder på samma villkor som en gift; 

                                                      
102 SOU 1954:4. 21-22. 
103 Ibid. 49. 
104 Ibid. 85-84. 
105 Göteborgs Universitetsbibliotek, Databasen Kvinnsam. Årtalslistor. http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/ (hämtad 2018-05-

05) 
106 SOU 1954:54. 60-62. 
107 SFS 1962:382.  
108 Göteborgs Universitetsbibliotek, Databasen Kvinnsam. Årtalslistor. 

http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/
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ingen annan än hon ansvarade för försörjningen och hon blev automatiskt övervakad av 

barnavårdsmyndigheten. Den ogifta, ensamstående modern blev en ofullständig moder. 

 1950 bestod nio procent av alla familjer av en familj med endast en förälder. 79 000 av 

dem var kvinnor, 11 000 var män. Av de ensamstående manliga föräldrarna var tre fjärdedelar 

änklingar och den sista fjärdedelen frånskilda, medan 33 procent av kvinnorna var änkor, 26 

procent frånskilda och 41 procent kvinnor som fött barn utanför ett äktenskap. Skillnaden 

mellan kvinnor och män med barn är påtagliga: den största gruppen ensamstående mödrar var 

ogifta mödrar som fött barn utom ett äktenskap, den överlägset största delen av män med 

ensamt ansvar över barn var det för att deras fru hade dött. I en stor majoritet av de 

ofullständiga familjerna fanns det enbart ett barn.109 Andelen ensamstående mödrar minskade 

under 1940-talet, då äktenskaps- och nativitetsfrekvensen ökade. En annan förklaring är 

abortlagen, som var en förutsedd preventiv åtgärd för att reducera antalet födslar av 

utomäktenskapliga barn. Enligt en utredning på 1950-talet uppskattades ungefär hälften av 

alla ogifta gravida kvinnor genomföra en abort.110 

 I moderskapsförsäkringen berodde den ogifta kvinnans villkor på hennes inkomst. Med 

den allmänna sjukförsäkringen hade gifta kvinnor betydligt bättre möjligheter än ogifta: gifta 

kvinnor kunde åtnjuta en sjukpenningnivå baserad på deras mäns lön. Kvinnors löner var i 

princip alltid lägre än mäns, en kvinna som levde ensam har svårt att nå den nivån. 

Fördelningen mellan kvinnor som kunde betala för sjukkassa och inte kunde, syntes tydligt i 

början av perioden. Över tre fjärdedelar av samtliga kvinnor som utbetalades någon form av 

moderskapsersättning i början på 1930-talet blev ersatta med det alternativ som var 

behovsprövat. I den allmänna sjukförsäkringen kunde barnfamiljer få mer finansiellt stöd: 

barntillägg efter antalet barn och ytterligare påslag efter en viss inkomstnivå. Ogifta mödrar 

hade, som sagt, sällan den storleken på sin lön och det vanligaste var att en ogift moder endast 

hade ett barn. Flera förmåner riktade till barnfamiljer var inte tilltänkta för ofullständiga 

familjer. Ett annat exempel som ej hör till detta uppsatsämne, men som påvisar trenden, var 

bostadspolitiken. Det fanns ett familjebidrag för mindre bemedlade familjer, som bestod av 

minst tre barn samt vars boende uppfyllde minimikraven på bostadsutrymme, bostadsstandard 

och bostadskostnader.111 Kraven för stödet var svåra att uppfylla som ogift kvinna. Däremot 

stiftades ett underhållsbidrag specifikt riktat mot ogifta mödrar, i föräldrabalken som blev en 

del av svensk författningssamling 1950. Men att behovet av stöd bland ogifta fanns vittnar 

statistiken över mödrahjälpsmottagare, där unga, ogifta mödrar var kraftigt 

överrepresenterade.112  

 Precis som i förra perioden, skulle det vara en sanning med modifikation att säga att 

ogifta mödrar var accepterade. Äktenskap klassificerades som det naturliga tillståndet i både 

kulturella, normativa och institutionella sammanhang. Ofullständiga föräldrar krävde en 

speciell medborgarfostran för att kunna bidra till framväxten av det goda samhället. De ogifta 

mödrarna löpte högre risk att få sina barn tvångsomhändertagna. En försäkring att inte föröka 

sig genom en sterilisering, kunde vara en förutsättning för att inte förlora sitt barn. Tanken om 

osedlighet levde i hög grad kvar och gav stora avtryck på hur politiken utformades där goda 

medborgare premierades, även om solidaritetstanken låg många varmt om hjärtat.  

                                                      
109 SOU 1955:29. 50-51. Av 217 000 barn till ensamstående förälder var 128 000 av dem ensambarn. 36 000 hade ett syskon 

och 27 000 hade två eller fler syskon.   
110 Ibid. 276 
111 SOU 1945:63. 573.  
112 Svensk Författningssamling 1949:382. Lag om införande av föräldrabalken, samt Föräldrabalk 1949:381. 
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Figur 4. Sammanfattning 1930-1960. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den biologiskt anknutna kvinnosynen från 
föregående tidsperiod är fortsatt 
dominant. 

Med samma kvinnosyn, upprätthålls 
kvinnans primära plats som en god gift 
moder. Moderskapet i sig får en högre 
värdering då modern bär det tunga och för 
nationen viktiga ansvaret att uppfostra 
nya, goda samhällsmedborgare. 

Ogifta mödrar och deras barn tillhörde 
inte de fullständiga familjerna och fick inte 
ta del av alla familjereformer. I den 
allmänna moderskapspenningen gagnade 
tillägg gifta mödrar och flerbarnsfamiljer. 
I behovsprövade mödrahjälpen var unga, 
ogifta kvinnor överrepresenterade och var 
alltså oftast de lågt bemedlade som 
befann sig i akuta situationer. 
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mödrar stiftas i olika omgångar och blir till 
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Flera reformer riktade mot familjen inrättas 
och moderskapet blir mer frivilligt, genom 
legalisering av preventivmedel igen och den 
första abortlagen. Lag om underhållsbidrag 
stitas. 
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6. 1960-1990: Jämställdhet på agendan: föräldraförsäkringen och 

tvåförsörjarnormen 
En ny tid för en större samhällsförändring har kommit. Hedenborg och Wikander pekar ut 

1960-talet som ett genombrottdecennium. Det är under denna tid förvärvsarbete även bland 

gifta kvinnor normaliseras och andelen högre utbildade ökade. Kvinnor blev i en allt större 

utsträckning blev ekonomiskt självständiga. Samlevnadsvillkoren ändrades; äktenskapets 

värde förminskas med en tilltagande skilsmässofrekvens och sambo etableras som ett helt 

normalt civilstånd. Sexualitet fick ett nytt sken när frågor om sexuell frihet och mäns våld mot 

kvinnor lyfts och leder till nya lagstiftningar, bland annat en revidering av abortlagen och en 

lag om våldtäkt inom äktenskapet.  

 Sverige åtnjöt en stark tillväxt i efterkrigsåren, som avtog till en mer normal nivå 

omkring 1970. Under tillväxtåren rådde arbetskraftsbrist i Sverige. Med en stark 

husmodersnorm under 1950-talet som separerade kvinnor från arbetsmarknaden, blev 

lösningen att importera arbetskraft. Arbetskraftinvandringen avstannade dock under 1960-

talet då fackförbunden identifierade en risk att invandrare kunde bli en låglönegrupp och 

började istället promota svenska kvinnor som reservarbetskraft. Lars Magnusson preciserar 

1965 som höjdpunkten för den klassiska industriella eran, men efter detta förflyttades 

arbetskraften från industrin till tjänste- och servicesektorn.113 Under 1970-talet drabbades hela 

Europa av en skenande hög arbetslöshet, vilket föreföll sig naturligt då samhället stod för en 

ny omvandling i och med den tredje industriella revolutionen. Denna kännetecknas av dels 

förflyttning av arbetskraften men också en tilltagande teknisk utveckling. Stora industrier blev 

omoderna och många saknade nödvändiga kunskaper för de tillkomna arbetsuppgifterna, 

samtidigt som tidigare arbetssysslor överflödiga då de ersattes av ny teknik. Sverige reagerade 

på krisen med bland annat en utbyggnad av offentlig sektor, som organiserade kvinnlig 

arbetskraft.114   

 Under 1950-talet nådde husmoderseran sin kulmen, men bara ett par decennier hade en 

totaltomvändning skett och husmoderslivet blev något ovanligt. Röster om jämställdhet hade 

lyfts, bland annat av den kvinnoemancipatoriska organisationen Grupp 8, och började ge 

utslag i samhället, så även i föräldraskapet.115  

 

6.1. Den jämbördiga kvinnan 

Med en kraftig expansionsvåg inom ny teknik och i takt med att mer utbildning möjliggjordes 

uppkom fler alternativ till sysselsättning av både män och kvinnor. Detta gav inte bara 

efterfrågan på arbetskraft utan gjorde också genuskonflikten aktuell. I de höjda rösterna med 

krav om kvinnors rättigheter och ytterligare deltagande av kvinnor i arbetslivet, följde en 

uppdatering av den tidigare kvinnosynen.  

 In på 1960-talet integrerades det som Hirdman definierar som jämlikhetskontraktet. 

Hirdman menar att kombinationen av expansionskrafterna, integrationsincitament och framför 

allt kvinnornas egna önskan till förändring som gav kvinnor helt andra förutsättningar i 

samhällslivet och som ändrade den vedertagna synen på deras möjligheter att delta i detta. 

Grunden i jämlikhetskontraktet var att kvinnor och män skulle tilldelas lika möjligheter. 

                                                      
113 Magnusson, L. (2016). 377. 
114 Murhem, S. (2006). Den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet. I Sverige – en social  

och ekonomisk historia. Av S. Hedenborg & M. Morell (red). Lund: Studentlitteratur. 303-304. 
115 Hedenborg, S. & Wikander, U. (2003). 173-175. 
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Utöver ekonomisk och politisk rättvisa, krävdes sexuell rättvisa. Sexualitet var fortfarande 

relativt begränsat till heterosexualitet ,1979 blev homosexualitet avskriven som sjukdom. 

Diskussionen handlade främst och frigörelse och rätt till abort och preventivmedel; ytterligare 

möjligheter att begränsa familjestorlek var en viktig förutsättning för jämlikhet eftersom 

moderskapet historiskt begränsat kvinnan. Tanken var inte ny, utan förekom under förra 

tidsperioden. Skillnaden är att kvinnans naturliga tillstånd inte längre var husmoder – hon 

blev en lönearbetare. Samtidigt blev kvinnan blev varelse med sexualdrift igen, den tidigare 

kvinnosynen reducerade av hennes njutning. Sexuell frigörelse blev en symbol för kvinnlig 

äganderätt till sin egna kropp. 116 Sexualitetdebatten luckrade upp det forna strikta klimatet 

omkring sexuellt beteende och sedlighetsidealet övergavs i en accelererande utsträckning. 

 Jämlikhetskontraktet blev inte långvarigt. Det höll mer specifikt till 1976 då det ersattes 

av ett jämställdhetskontrakt. Istället för jämlikhet, då kvinnor och män skulle ha lika 

möjligheter, skulle de nu vara jämställda – stå bredvid varandra, som jämbördiga personer. 

Detta underminerade de tidigare biologiska föreställningarna.117  

 I 1960-1970-talens Sverige blev kvinnan först jämlik och därefter jämställd mannen – 

de skulle ha lika möjligheter i samhället och lika rättigheter och bar samma möjligheter att 

utföra sysslor. Detta gav upphov till förändringar i dels försörjningsmönster, men också i 

samlevnadsstrategier. 

 

6.2. Arbetande mödrar, samboskap och skilsmässor – den nya familjen 

Den tidigare djupt inordnade heterosexuella tvåsamhetsnormen bestod, trots framsteg för 

HBT-rörelsen under perioden.118 Vad som sker under denna tidsperiod är en upprivning av de 

gamla familjereglerna, då kvinnan i familjen allt mer börjar lönearbeta. Utöver det skiftar den 

tidigare – för familjekonstellationen – grundläggande innebörden av äktenskapet när både 

samboskap och skilsmässor blir vanligare. 

6.2.1.  Det ökade förvärvsarbetet 

Den expanderande offentliga sektorn omsatte mycket kvinnlig arbetskraft. Fram till 1990 

ökade antalet sysselsatta kvinnor signifikant: från 32 procent till 82,3 procent. Den offentliga 

sektorn tillväxt tydliggörs ytterligare i den totala sysselsättningsandelen: år 1950 var 8,5 

procent av den sysselsatta befolkningen sysselsatt inom offentlig sektor, år 1980 drygt 30 

procent.119 1950 var 1,5 miljoner kvinnor husmödrar, det vill säga sysselsatta med oavlönat 

hushållsarbete. Denna sysselsättning var ekonomins största sektor men också det lägst 

värderade. Det inte mättes varken i produktivt eller ekonomiskt värde. 1975 hade antalet 

kvinnor som var sysselsatta med oavlönat hemarbete minskat med 500 000, ungefär samma 

antal som de sysselsatta inom den offentliga sektorn ökat. Det högre lönearbetsdeltagande gav 

positivt utslag på landets BNP.120 I den totala andelen av alla sysselsatta i arbetskraften var 

1990 48 procent kvinnor och lönearbete var nästan lika vanligt bland kvinnor som bland män. 

Hur sysselsättning mäts har varierat genom – bland annat ingick inte deltidsarbete i statistiken 

                                                      
116 Hirdman, Y. (2004). 214-215. 
117 Ibid. 216. 
118 Q:et i HBTQ-rörelsen har tillkommit på senare år. HBT-rörelsen var till en början en relativt samlad rörelse men 

splittrades av olika skäl, bland annat att kvinnor och män upplevde att de hade olika mål och fick olika utrymme. Idag är 

rörelsen mer känd som HBTQ, men Q:et som står för queer har tillkommit på senare år.  
119 Stanfors, M. (2007). Mellan arbete och familj. Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets  

Sverige. Stockholm: SNS Förlag. 116. 
120 Schön, L. (2007). 379. 
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innan 1960-talet. Men det är ett faktum att fler kvinnor hade ett avlönat arbete år 1990 än år 

1950. 

 

Diagram 2. Kvinnlig andel av den totala yrkesverksamheten (blå) samt kvinnlig sysselsättningsgrad (orange) i 

Sverige mellan 1900-1990. 

 
Stanfors, M. (2007). 74-75. Till och med år 1960 mättes kvinnors yrkesintensitet, som anger den totala yrkesverksamma 

kvinnor gentemot befolkningen, från och med år 1970 det relativa arbetsarbetskrafttalet som anger yrkesverksamma i 

relation till befolkningsgruppen. Från och med 1963 finns årliga uppgifter från Arbetskraftsundersökningen som återger mer 

precisa uppgifter om sysselsättning, som deltidsarbete, vilket är uppgifter tidigare källmaterial som folkräkningarna ibland 

bortser från i redovisningarna. 

 

6.2.2. Äktenskapets förfall? 

Från att ha varit relativt ovanligt innan 1950, ökade skilsmässofrekvensen sedan 1970. Att 

skilsmässor blev vanligare kan förklaras dels av ny lagstiftning som underlättade för 

skilsmässor utan barn, men också att kvinnor blev mer ekonomiskt oberoende genom att 

antalet kvinnor med löneinkomst ökade.121  

 Det var inte bara att upplösa sitt äktenskap som blev markant vanligare under denna tid: 

att leva sammanboende utan att vara gifta – som sambos – blev en ny trend. Samboskap 

ökade men äktenskap var fortfarande normen under perioden. Omkring 1990 var den största 

civilståndsgruppen gifta (se tabell 1) men antalet ogifta och sammanboende hade under en tid 

ökat (se diagram 4). 1990 levde nämligen många av dem som gift sig under 1940-talet då 

giftermålsfrekvensen var hög, och av deras barn var 30 procent av kvinnorna samt 50 procent 

av männen ogifta vid 25 års ålder. Äktenskapstraditionen upprätthölls men utmanades med 

tiden; av 1960-talisterna var 75 procent av kvinnorna ogifta vid 25 års ålder och bland män 

motsvarande andelen nästan 90 procent.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
121 Stanfors, M. (2007). 59.  
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Diagram 3. Antalet skilsmässor i förhållande till befolkningsmängden i Sverige mellan 1880-1990. 

 
Statistiska Centralbyrån (1969). Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning. 1700-1967 samt Statistiska Centralbyrån 

(1999). Befolkningsutvecklingen under 250 år. Historisk statistik för Sverige. 

 
Tabell 1. Andel gifta, sammanboende och ogifta mellan 16-74 år i Sverige år 1990. 

 Kvinnor Män 

Ogifta 42 41 

Gifta 47 48 

Sammanboende 8 9 

Förut gifta 3 2 

 = 100 = 100 

Statistiska Centralbyrån (1993). Befolkningsstatistik. Del 3: Folkmängden efter kön, ålder och medborgarskap m.m. 12. 

Statistik över sammanboende från Folk-och bostadsräkningen 1990 

 

Diagram 4. Civilståndstillhörighet för befolkningen över 15 år i Sverige mellan 1920-1990. 

 
Statistiska Centralbyrån (1999). Befolkningsutvecklingen under 250 år. 

 

6.3. En ny tid med jämställdhetspolitik 

Med förändringarnas vindar, skedde också institutionella sådana. En markant skillnad i denna 

period gentemot föregående, är samhällets institutionella målsättningar och diskursen inom 
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dessa. Tidigare präglades det politiska klimatet av ett tydligt särartsperspektiv och trots att ett 

fullständigt likartsperspektiv inte etablerats, syntes en påtaglig acceleration av 

jämställdhetsarbetet i den politiska sfären. Tidigare förutsagda könsrelationer ifrågasattes och 

jämställdhet kommer för första gången på allvar på agendan med direkta utfall i lagar. De 

bakomliggande incitamenten till denna institutionella utveckling var både sociala och 

ekonomiska som gav utfall på områden som rör både den offentliga och privata sfären; 

avskaffande av kvinnolönelistor, en ny abortlag, våldtäktslagstiftning och p-piller. Något som 

tydligt separerade den nya tiden där kvinnligt förvärvsarbete blev normen, var det nya 

skattesystemet som reformerades år 1971. Då sambeskattningen av särbeskattning. Tidigare 

hade makar beskattats på hushållets helhet, vilket i kunde resultera i att det inte var lönsamt 

för familjeenheten att kvinnan lönearbetade. Med särbeskattning beskattades makarnas 

inkomst separat, vilket gjorde lönearbetet i en större utsträckning ekonomiskt lönsamt för 

familjer.123  

 1960 kom LO och SAF överens om en likalönsklausul efter att ojämlika löner 

diskuterades sedan 1950-talet.124 För den svenska arbetsmarknaden vilket innebar klausulen 

att de specifika kvinnolönerna skulle avskaffas inom 5 års tid. Ett jämställdhetsavtal, som 

säkerställde att båda parterna skulle verka för jämställdhet mellan män och kvinnor inom 

gemensamma avtalsområden, slöts och reviderades år 1983 i följd av den nya 

jämställdhetslagen.125 Jämställdhetslagen trädde i kraft 1985 och hade som uttalat ändamål att 

främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i 

arbetet. Lagen innehöll ett förbud mot könsdiskriminering, framhöll krav på aktiva åtgärder 

för jämställdhet på arbetsplatser, gav enskilda anställda rätt till skadestånd vid missgynnande 

av jämställdhetsskäl och fastställde att regeringen var ansvariga för att utse en 

jämställdhetsombudsman och en jämställdhetsnämnd.126 I jämställdhetspolitiken betonades 

inte bara förvärvsarbete, utan också hemarbete. 1979 redovisades en rapport om 

hemarbetessituationen baserat på en undersökning bland kvinnor. I denna påtalades 

konsekvenserna av ensidigt barnvårdnadsansvar för kvinnor, krav på ökad tillgång på 

barnomsorg och en önskan av mer hjälp med vård- och hushållsarbete av män. 90 procent av 

de kvinnor som deltog i undersökningen ville ha förvärvsarbete, men begränsades dels av 

tillgång på arbetstillfällen, men också logistiska skäl som kommunikationer och 

barnomsorg.127 

 Alva Myrdal hade tidigare förordat utbyggnad av offentlig barnomsorg, men fick i sin 

samtid ett ljummet mottagande. Nu hade klimatet skiftat, särskilt då behovet om frigörelse av 

kvinnlig arbetskraft hade vuxit. Debatten om daghemmens innebörd tog en tydlig vändning på 

1970-talet. Från att tidigare argumenterats mot som ett hot mot kvinnors frihet blev det istället 

en förutsättning för kvinnors rättigheter. Att alla falanger var enade om daghemmens 

betydelse och funktion är ett missvisande påstående. Under 1970-talet legitimerades 

sedermera verksamheten som institution, då de ansågs kunna bidra med kunskap åt barn och 

uppfostra dem till goda medborgare. Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft var sedermera det 

                                                      
123 Stanfors, M. (2007). 97.  
124 Frågan utreddes bland annat i SOU 1953:18. Likalönskommittén: Lika lön för män och kvinnor i det statliga lönesystemet. 

11. Utredningen var i princip en utredning av likalönsprincipen, som återinfördes år 1947 för samtliga statsanställda efter att 

ha avskaffats år 1906. 
125 Waldemarson Y. (1992). Kontrakt under förhandling. I Kontrakt i Kris. Av Y. Hirdman & G. Åström (red). Stockholm: 

Carlssons Bokförlag. 100-101. 
126 SFS 1979:1118. Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. 
127 SOU 1979:89. Kvinnors arbete. Jämställdhetskommittén. Arbetsmarknadsdepartementet. 
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tyngsta argumentet för utbyggnaden av offentlig barnomsorg. Från att sammanlagt 30 700 

barn brukat offentlig barnomsorg år 1950, var 125 500 barn inskrivna i offentlig barnomsorg 

år 1970.128 

 Offentlig sektor var inte enda anledningen till att arbete blev tillgängligt för kvinnor, en 

omfattande utbildningsrevolution skedde i Sverige vid denna tid. Utbildningssystemets 

ändrade såväl innehåll som struktur efter 1950-talet. Den obligatoriska skolgången förlängdes 

från 7 till 9 år, försök till linjeuppdelade högstadium gjordes och den gymnasiala 

utbildningsnivån omstrukturerades till mer mångformig. Framför allt blev utbildning mer 

tillgänglig för fler elever tack vare stora utbyggnader i nya områden och nya ämnen till högre 

utbildning tillkom. Från statligt och kommunalt håll satte stora barnkullar på 1940-talet press 

på utbildningsplaneringen, samtidigt som befolkningen individuellt upplevde utbildning som 

ett viktigt konkurrensmedel. Med en stor grupp, som 40-talisterna var, blev effekten påtaglig 

och antal examen från gymnasium och högskola ökade stort från 1950. Rent politiskt var 

utbildning ett instrument för att ekonomiska och sociala klyftor, samtidigt som det var ett 

effektivt verktyg för att bidra med tillväxt. Omvandlingen till tjänstesamhälle och kraven på 

ny teknik gjorde att arbetsmarknaden krävde också ny och mer utbildning. Med en stor 

ökning av tjänsteproduktion, ökade efterfrågan på tjänstemän där utbildningsmeriter oftare 

var ett krav än inom varuproduktion. Utbildningsrevolutionen var förvisso inte exklusiv för 

kvinnor utan en viktig satsning för hela befolkningen. Men i och med att kvinnorna 

inkluderades i utbildningsexpansionen av såväl jämlikhets- som behovsskäl, fick kvinnor 

tillträde till nya tjänster och en högre status som arbetare.129 

 

6.3.1. Moderskapspenning blir föräldrapenning 

Det var i detta klimat föräldraförsäkringen odlades. Innan denna reformerades genomgick den 

dåvarande moderskapsförsäkringen ett par revideringar. Det övergripande motivet till detta, 

var att moderskapsförsäkringen skulle bli allt mer lik den allmänna sjukförsäkringen. Den 

största förändringen var att mödrahjälpen avskaffades från och med 1963 samt en höjning av 

den fasta moderskapspenningen och tilläggspenningtiden förlängdes från 90 dagar till 180. 

Senare under 1960-talet höjdes engångsbeloppet ytterligare en gång.130  

 En kommitté tillsattes 1965 med uppdrag att utreda frågan om samhällets ekonomiska 

stöd till barnfamiljer. Den färdiga utredningen överlämnades 1972 och i den beskrev 

kommittén en ny tid med nya behov: 

 

”Utbildningsexpansionen och samhällsförändringarna i övrigt har gjort att ungdom oavsett kön numera i regel 

skaffar sig en ordentlig yrkesutbildning för att delta i arbetslivet. De gifta kvinnornas förvärvsverksamhet har 

ökat snabbt och särskilt de unga familjerna finner det i dag naturligt att båda föräldrarna förvärvsarbetar. 

Avbrotten i förvärvsverksamheten när barnen är små tenderar att förkortas. Fortfarande finns det emellertid stora 

skillnader mellan mäns och kvinnors villkor i arbetslivet och samhället -  skillnader som delvis går tillbaka på 

skillnader i fördelningen av arbetsuppgifterna i hemmet. Att stimulera en utveckling mot ökad jämställdhet 

mellan män och kvinnor är en allmänt accepterad målsättning vilken också omfattas av kommittén.”131 

 

                                                      
128 Stanfors, M. (2007). 100-101. Siffror angivna efter barn i offentlig barnomsorg vid institutioner som daghem, fritidshem 

och lekskolor. 
129 Nilsson, A. & Pettersson, L. (1993). 178-180. 
130 Prop. 1962:90. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmän försäkring, 3, Svensk 

Författningssamling 1962:382. Angående införande av lagen om allmän försäkring, samt Svensk Författningssamling 

1966:350. Angående införande av lagen om allmän försäkring. 
131 SOU 1972:34. Betänkande angivet av familjepolitiska kommittén: Familjestöd. 245. 
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Den omfattande utredningen som innehöll fler förslag om stöd till familjer inklusive en 

kartläggning om barnfamiljers disponibla inkomst och marginaleffekter, men nu ska fokus 

riktas mot föräldraförsäkringen. Moderskapspenningen var redan inskriven i lagen om allmän 

försäkring och det skedde ingen direkt förändring av den etablerade utformningen, men den 

radikala förändringen var könsneutraliteten i begreppet föräldrapenning. Med 

föräldraförsäkringen, kunde valfri förälder ta del av förmånerna. Liksom 

utredningskommittén, propagerade regeringen i propositionen för att familjepolitiken skulle 

anpassas efter samhällsutvecklingen, förändringar i familjers levnadsmönster och det faktum 

att föräldrar allt mer betraktas som jämställda individer. Ökad jämställdhet pekades ut som ett 

viktigt mål och fastrotade skillnader i fördelning av arbete i hemmet erkändes som till något 

som innebar ojämlika konsekvenser för kvinnor och mäns villkor i arbetslivet. Med reformer, 

som föräldrapenningen, kunde dessa skillnader jämnas ut.132 

 I föräldraförsäkringen betalades ett fast belopp inte längre ut. Istället skulle 

föräldrapenning betalas ut i max 180 dagar innan barnets första 270 dagar i livet. Storleken på 

utbetalningen var inkomstanpassad med det fanns en garantinivå; dock fick fäder inte en 

högre nivå om inte moderns sjukpenningstorlek överstiger garantinivån.133 1978 infördes 90 

dagar särskild föräldrapenning, uppdelade på garantinivå och sjukpenningnivå som 

föräldrarna kunde ta ut innan barnet fyllt åtta år. Mellan vårdnadshavare med gemensam 

vårdnad delades dagarna rakt av, men det fanns möjlighet att överföra samtliga dagar till den 

andra vårdnadshavaren. Förälder med ensam vårdnad kunde disponera alla dagar själv. 1980 

utökades antalet dagar av särskild föräldrapenning till 180.134 Ytterligare två påökningar 

gjordes innan 1990, den sista 1989. Då separerades inte föräldrapenning och särskilt 

föräldrapenning längre, utan allting räknades som en föräldrapenning. Dagarna var då totalt 

450.135 

 Samtidigt som föräldraförsäkringen trädde i kraft 1974, reformerades familjebalken. 

Barnavårdsmyndigheten avskaffades med detta också kravet att barn utom äktenskap skulle 

tilldelas en barnavårdsman. Utredningen ansåg att samhällets genomgående förändringar 

sedan barnavårdsmyndigheten först infördes kunde tillgodose ensamstående mödrars behov i 

en allt större omfattning, vilket minskat betydelsen av barnavårdsmyndigheten roll. 

Situationen för de utomäktenskapliga barnen hade förbättrats i den grad att det var ren 

diskriminering att de obligatoriskt skulle bevakas.136 Aspekter som att kunskap om rättigheter 

till bistånd och behov av biträdestöd vid indrivning av underhållsbidrag i beaktning, men 

utredningen bedömde att dessa behov kunde fyllas av socialtjänst. En tydligare trend under 

denna tid var att många av de ogifta mödrarna levde ihop med barnets pappa, vilket  

framhölls i utredningen. Tillsyn av barn skulle inte heller upplösas i och med avskaffandet av 

barnavårdsmyndigheten – den skulle finnas tillgänglig för alla barn i samhället och samhällets 

övriga barnavårdsorgan. Uppgiften att reda ut föräldraskap till varje barn skulle kommunala 

barnavårdsnämnder ansvara för.137 

 

                                                      
132 Prop. 1973:47. Kungl. Maj:ts proposition angående förbättrade familjeförmåner inom den allmänna försäkringen, m.m. 

57-58. 
133 Prop. 1973:47. 4-5 
134 SOU 2005:73. Betänkande del 4: Reformerad föräldraförsäkring: kärlek, omvårdnad, trygghet. 108-109. 
135 SOU 2005:73. 112. 
136 SOU 1972:65. Barnavårdsmannautredningen:  Barnavårdsmannafrågan. 10-11. 
137 SOU 1972:65. 12-13. 
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6.4. Den ensamstående modern 

Under dessa decennier blev den ogifta modern den ensamstående modern. Den diskursiva 

förändringen syns dels i offentliga dokument men förstås också i samband med 

samhällsutvecklingen. Att identifiera sig som gift eller ogift var inte längre obligatoriskt – hur 

man definierade sig själv nu handlade om man levde med någon i en tvåsamhet, som 

sammanboende eller ensamboende. Ett paradigmskifte skedde också i och med den ökade 

skilsmässofrekvensen: ensamstående mödrar var inte enbart kvinnor som blivit gravida 

utanför ett fast förhållande. Det tidigare strikta sedlighetsidealet, som till och med fanns 

skyddat i svensk grundlag, reducerades i och med en liberalare syn på sex och ströks ur 

tryckfrihetsförordningen när pornografi legaliserades 1972.138  

 De grundläggande riktlinjerna för jämställdhetspolitiken lades under denna period: 

jämställdhet handlade om att jämna ut skillnader mellan kvinnor och män. Tidigare orättvisor 

kritiserades och att det tillsattes åtgärder för att upplösa dem. Det gynnade alla kvinnor: 

lönerna blev bättre och med utbyggda utbildningsmöjligheter ökade förutsättningarna för 

kvalificerat arbete. Det utbyggda utbudet på barnomsorg underlättade för alla kvinnor att 

arbeta och bar kanske extra betydelse för kvinnor som hade ensamt försörjningsansvar i 

hemmet. Dock stod ensamstående mödrar utan möjligheten att ersättas i hemarbetet av en 

man. Denna paradox är underliggande för nästa tidsperiod, då jämställdhetsdiskursen i 

föräldraledigheten utvecklas. I föräldraförsäkringen var alla dagar överföringsbara till den 

andra vårdnadshavaren om föräldrarna hade gemensam vårdnad och kvinnor tog fortfarande 

ut i princip all föräldrapenning. Gemensam vårdnad fick dock föräldrar endast om de var 

gifta, annars tillföll hela den juridiska vårdnaden modern.139 Under denna period var det norm 

att ensamstående mödrar hade ensam vårdnad. I uppsatsens nästkommande och sista 

tidsperiod skedde flera reformeringar gällande vårdnad då gemensam vårdnad bland alla 

föräldrar, även ogifta, skulle normaliseras.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
138 Exempel på hur sedlighet betonats i grundlag är i 6 kap. 2 §: Utan hinder av denna förordning gälle vad i lag är stadgat för 

det fall att någon 1. förevisar pornografisk bild på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande på 

sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt eller utan föregående beställning med posten sänder eller på annat sätt tillställer 

någon sådan bild; 2. bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest 

medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran. I Svensk Författningssamling 1949:105. Tryckfrihetsförordning. 
139 Föräldrabalk 1949:381  
140 Familjerätt på nätet. (2017). Utvecklingen av reglerna om vårdnad. Publicerad 2017-04-30. 

http://www.socfamratt.se/aemnen/vardnad/85-utvecklingen-av-reglerna-om-va-rdnad (hämtad 2018-05-17) 

http://www.socfamratt.se/aemnen/vardnad/85-utvecklingen-av-reglerna-om-va-rdnad
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Figur 5. Sammanfattning 1960-1990. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den tidigare kvinnosynen överges och 
kvinnor och män blev jämbördiga 
individer.  

Familjen bestod av två lönearbetande 
föräldrar – arbetsdeltagandet bland 
kvinnor ökar kraftigt. Äktenskapsnormen 
hotades då skilsmässor liksom samboskap 
blev allt vanligare.  

Begreppet ensamstående etablerades 
under perioden. Med en liberalare syn på 
sexuella aktiviteter och med en viss 
underminering av äktenskapets tidigare 
sedighetssymbol med både samboskap 
och skilsmässor tillkom ytterligare ökad 
acceptans för ensamstående mödrar. 
Att ensamstående mödrar hade ensam 
vårdnad var norm och föräldrapenning 
utgick till vårdnadshavare för barnet. 
Begränsningar till försörjning minskade i 
och med utbyggnaden av offentlig 
barnomsorg. 
 

Kulturella kategorin Normativa kategorin 

Institutionella kategorin

 

Identitet 

Jämställdhet och kvinnors rättigheter blev 
vanligt förekommande på dagordningen i 
svensk politik. Det fanns en tydlig 
medvetenhet om tidigare ojämlika 
förhållanden och politiska åtgärder 
reformerades. 
Offentlig sektor expanderade och omsatte 
kvinnlig arbetskraft. Offentlig barnomsorg 
byggdes ut. 
Föräldraförsäkringen infördes med tydliga 
jämställdhetsmål, med utgångspunkt från 
föräldrapar som en heterosexuell tvåsamhet. 
Den reviderades ett par gånger, bland annat 
förlängdes antalet dagar.  
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7. 1990-2017: Det jämställda föräldraskapet 
Studiens sista period sträcker sig från ett par decennier tillbaka till det samhälle vi lever i 

idag. Föräldraförsäkringen är etablerad och Sverige profilerar sig som ett av världens ledande 

länder på jämställdhetsområdet. Genus diskuteras flitigt som social konstruktion vilket skiljer 

sig jämtemot den tidigare biologiska synen. Den normativa heterosexualiteten ifrågasätts och 

rättigheterna för samkönade kön att bilda familj på samma villkor som olikkönade par har 

utvidgats.141 Detta kapitel kommer inte tilldela de två första analyskategorierna särskilt stor 

plats: förändringarna från förra perioden är i princip bara att det som då var nytt, har 

fördjupats på en aggregerad nivå. Istället kommer utvecklingen med revideringar i 

föräldraledigheten under de senaste decennierna, där en särskilt vikt kommer ligga på 

revideringen som anger dagens villkor för föräldraledighet. 

 

7.1. Den jämställda kvinnan 

Idag har det jämställdhetskontrakt som initierades under 1970-talet integrerats på allvar. Som 

nämnt, genus talas om på ett annat sätt än tidigare – teorin om social konstruktion har fått 

utrymme i såväl vetenskap som politik. Den socialdarwinistiska människosyn som 

dominerade samhället för 100 år sedan är minst sagt övergiven för många, även om både mer 

informella diskussioner och seriös forskning om biologiska faktorer fortfarande förekommer.  

 

7.2. Den nya familjenormen med gammal kärna 

Familjeenhetens utformning har ändrat karaktär från den stereotypiska familje-

sammansättningen som dominerade allt jämt fram till 1960-talet. Heterosexualiteten har alltid 

varit den framträdande sexualiteten – homosexualitet har inte varit ett alternativ först i slutet 

av 1900-talet. Så sent som 2009 blev samkönade äktenskap lagligt när den svenska 

äktenskapsbalken blev könsneutral och idag kan samkönade par skaffa barn på olika sätt .142 

Samkönade föräldrapar existerar i allra högsta grad idag, men olikkönade är fortfarande det 

vanligaste. Att skilsmässor behållit en jämn nivå under 1990-talet och 2000-talet och ökat 

något under 2010-talet, samtidigt som separationer mellan föräldrar som inte är gifta är ännu 

vanligare, har resulterat att fler familjekonstellationer med bonusföräldrar och 

bonussyskon.143  Det vanligaste är dock att föräldrar lever ihop: 2016 levde 74,7 procent av 

alla barn under 18 med båda föräldrarna.144 93 procent av barnen hade två juridiska 

vårdnadshavare.145 Av de barn som är folkbokförda hos sin mamma som inte är 

sammanboende med den andra föräldern, står 28 procent under juridisk enskild vårdnad för 

modern.146 Just den juridiska vårdnaden blev ett föremål för reformering efter 1990, vilket 

ämne jag återkommer till i nästa avsnitt.  

                                                      
141 Hedenborg, S. & Wikander, U. (2004). 152. 
142 Statistiska centralbyrån. (2013a). Fler kvinnor än män ingår samkönade äktenskap. Publicerad 2013-11-14. 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-kvinnor-an-man-ingar-samkonade-aktenskap/ (hämtad 2018-05-20). 

Innan samkönade äktenskap legaliserade fanns det från 1995 möjlighet att ingå registrerat partnerskap för samkönade par. 

Sedan 2003 kan samkönade par adoptera barn och 2005 fick kvinna som lever i ett registrerat partnerskap, eller från 2009 

äktenskap, rätt till assisterad befruktning. 
143 Statistiska Centralbyrån. (2015a). Skilsmässor vanliga efter några år. Publicerad 2015-05-07. 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Skilsmassor-vanliga-efter-nagra-ar/ (hämtad 2018-05-20), Johansson, A. 

(2016). Statistik över skilsmässor. Publicerad 2016-03-17. http://skilsmassa.se/statistik-over-skilsmassor/ (hämtad 2018-05-

20), samt Statistiska Centralbyrån. (2013b). 50 000 barn är med om en separation varje år. Publicerad 2013-01-09. 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/50-000-barn-ar-med-om-en-separation-varje-ar/ (hämtad 2018-05-20). 
144 Statistiska Centralbyrån. (2018a). Levnadsförhållanden. Familjetyp för hemmaboende barn och unga 0-21  
145 Statistiska Centralbyrån. (2018c). Vårdnadshavare för hemmaboende barn 0-17 år. 
146 Statistiska Centralbyrån (2018a) samt Statistiska Centralbyrån (2018c).  

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-kvinnor-an-man-ingar-samkonade-aktenskap/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Skilsmassor-vanliga-efter-nagra-ar/
http://skilsmassa.se/statistik-over-skilsmassor/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/50-000-barn-ar-med-om-en-separation-varje-ar/


 42 

 Förvärvsarbete bland kvinnor, som ökade stort under föregående tidsperiod, har hållit i 

sig. I början på 2016 var drygt 83,3 procent av kvinnorna i den totala arbetskraften 

verksamma med lönearbete, motsvarande siffra bland män var 88,3. Idealet idag är att båda 

föräldrarna arbetar. Överlag, är det i princip lika vanligt att kvinnor förvärvsarbetar som att 

män gör det. Dock arbetar kvinnor oftare deltid och bland småbarnsföräldrar arbetar kvinnor 

mindre.147 Trots en omställning i såväl syn på kvinnan som arbetsnorm bland föräldrar, är det 

skillnad i arbetsmönster bland kvinnor och män som är småbarnsföräldrar och kvinnor 

ansvarar i en högre grad för såväl hemarbete som barnomsorg. Det jämställda föräldraskapet 

är med andra ord inte absolut jämställt.148 

 Överlag, har familjeenheten genomgått relativt omfattande förändringar sedan 

uppsatsens första period men kärnan är densamma: den utgörs av en heterosexuell tvåsamhet. 

Den nya familjenormen som Försäkringskassan skriver om i sin rapport syftar till att pappor 

tar ut allt fler föräldradagar: normen handlar inte om nya familjesammansättningar, utan om 

jämställdhet i den heteronormativa tvåsamheten.149 

 

7.3. Jämställdhetsåtgärder och gemensamt föräldraskap för barnets bästa 

Föräldraförsäkringen från 1974 infördes med mål om att stimulera jämställdhet mellan 

föräldrar. Gällande föräldraledighet gick det dock trögt – 1974 togs i princip all 

föräldrapenning ut av mödrar och vid 1990 tog fäder ut omkring 8 procent av 

föräldrapenningdagarna. 2014 var uttaget omkring 25 procent – en klar ökning har skett.150  

 Förslag om att reservera en månad för respektive föräldrar hade lagts fram redan på 

1970-talet, men fick ingen framgång då.151 Att öronmärka dagar åt respektive förälder är vad 

som sker i denna period, i tre olika omgångar. Antalet föräldrapenningdagar har ökat under 

denna period: år 2002 bestämdes dagarna till 480 vilket är det som gäller idag152 En så kallad 

jämställdhetsbonus har kommit och gått under perioden. Den infördes 2008 med syfte att öka 

incitamenten för föräldrar att dela mer på föräldradagarna och innebar en ökad ekonomisk 

ersättning när båda vårdnadshavare tar ut mer än de då 60 öronmärkta dagarna. 

Jämställdhetsbonus avskaffades i och med en revidering av föräldraförsäkringen 2016.153  

 I sin helhet idag, består föräldraledigheten alltså av 480 dagar – 180 dagar tillkommer 

vid flerbarnsfödsel. Dagarna delas rakt av på två vårdnadshavare. Vid ensam vårdnad tillfaller 

samtliga dagar en vårdnadshavare. Av de 240 dagar som respektive vårdnadshavare äger rätt 

till, kan de överföra 150 dagar till den andra vårdnadshavaren: 90 dagar är med andra ord 

reserverade enbart för en vårdnadshavare, utan undantag.154 Hur har vi kommit hit, och 

varför? 

 

                                                      
147 Statistiska Centralbyrån (2016). Stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan småbarnsföräldrar. Publicerad 2016-05-26. 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-

Press/403978/ (hämtad 2018-05-20). 
148 SOU 2014:28. Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet: Lönsamt arbete – familjeansvarets 

fördelning och konsekvenser. 13. 
149 Försäkringskassan (2014). Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen. 
150  Duvander, A-Z, T Ferrarini & M Johansson. (2015). Familjepolitik för alla? En ESO rapport om föräldrapenning och 

jämställdhet. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 2015:15. Regeringskansliet: Finansdepartementet. 

49. 
151 SOU 1975:62. Betänkande av Familjestödsutredningen: Förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar. 
152 Försäkringskassan. (2011). Socialförsäkringsrapport: Föräldrapenning – båda föräldrarnas försäkring?. 11. 
153 Betänkande 2015/16:SfU5. En mer jämställd föräldraförsäkring. 
154 SFS 2010:110, §12 kap. 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/403978/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/403978/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/403978/
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7.3.1. Öronmärkningar i jämställdhetens namn 

Som nämnt ovan, har föräldrapenningdagar öronmärkts för respektive vårdnadshavare vid tre 

tillfällen. Den första så kallade pappamånaden – vilket i sin benämning åtalar syftet med 

revideringen – trädde i kraft 1 januari 1995. Propositionen tog upp omfattande 

jämställdhetsproblem, som mäns våld mot kvinnor, segregerad arbetsmarknad och 

löneskillnader, och menade att krävdes politiska åtgärder för att jämna ut ojämna 

maktförhållanden mellan könen och skilda villkor på olika samhällsområden.155 

Grundläggande i propositionen var en ny uppfattning om varför män inte tog ut 

föräldraledighet: tidigare hade anledningen hänvisats till att män var oförmögna att förstå 

fördelarna med pappaledighet – nu var uppfattningen att män inte ville ta ut föräldraledighet. 

Problemet var makt, makt som män inte ville avsäga sig i förmån till kvinnor om de tilläts ta 

större utrymme på tidigare exklusivt manliga arenor.156 En styrande lagstiftning beträffades 

som nödvändig. En särskild arbetsgrupp hade tillsatts och fått i uppdrag att undersöka hinder 

för fäder att utnyttja föräldraledighet. I deras undersökning ingick fäders relation med barnen 

efter en skilsmässa också ingått. Arbetsgruppen ansåg att en ”pappagaranti”, vilken skulle 

knyta tre månaders föräldraledighet direkt till dem, borde inrättas. Denna revidering innebar 

sedermera endast en sådan månad till fadern. Regeringen motiverade sitt förslag om 

öronmärkningen av 30 dagar med att det skulle bidra till flera positiva effekter. Männen 

skulle få starka förhållande till sina barn, normer om föräldralediga män skulle luckras upp, 

familjerelaterade hinder i arbetslivet för kvinnor skulle minska och hennes jämställdhet på 

arbetsmarknaden gentemot mannen skulle växa. Regeringen bedömde att det fanns en stor 

tillväxtpotential i kvinnlig arbetskraft och det ekonomiskt hållbara är att ta tillvara på den. Det 

var en samhällsekonomisk vinst, både på strukturell och individuell nivå.157 

 Den första pappamånaden ledde inte till någon storslagen förändring: 1994 tog män ut 

10 procent av all föräldrapenning och siffran utvecklades knappt under hela 1990-talet. Efter 

2000 började siffran öka och 2006 låg det manliga uttaget på 20 procent.158 Men dessförinnan, 

hade ytterligare en revidering av föräldraledighetdagarna röstats igenom: 2002 reserverades 

ännu en månad åt respektive vårdnadshavare. In på 2000-talet fanns röster inom såväl politik 

som fackförbund och andra organisationer, som förordade en helt kvoterad föräldraledighet, 

men någon sådan blev inte verklighet.159 Motiveringen till 2002 års höjning var densamma 

som den första. Det skulle dels främja jämställdhetsarbetet mellan kvinnor och män, öka 

kvinnans ekonomiska självständighet och hennes möjligheter på arbetsmarknaden, samt bidra 

till ett starkare förhållande mellan pappan och barnet.160 Det starkare fokus på fäder och barns 

relation kom med Barnkonventionen, som Sverige ratificerade 1990. Den anger ett ansvar att 

säkerställa barnets välmående och för att säkerställa detta, kan lagstiftning åberopas.161 I 

diskursen omkring den ökade fördelningen av föräldrapenning ingick alltså två element: det 

ena som avhandlade jämställdhetsperspektiv, det andra som avhandlade ett barnperspektiv. 

Propositionen till 2002:s revidering syftade att ge en ökad trygghet för ensamstående 

föräldrar. Detta då en tillfällig föräldrapenning om tio dagar som tas ut i direkt samband med 

                                                      
155 Prop. 1993/94:147. Jämställdhetspolitiken: delad makt – delat ansvar. 20. 
156 SOU 2005:73. 117. 
157 Prop. 1993/94:147. 65-67. 
158 Duvander, A-Z, T Ferrarini & M Johansson. (2015). Familjepolitik för alla? En ESO rapport om föräldrapenning och 

jämställdhet. 49, samt Försäkringskassan..(2014). 
159 SOU 2015:73. 118. 
160 Prop. 2000/01:44. Föräldraförsäkring och föräldraledighet. 
161 SÖ 1990:20. FN:s konvention om barnets rättigheter. Artikel 3 och artikel 18.  
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barnets födsel, kunde tas ut av en annan person som omfattas av den svenska 

socialförsäkringen om fader saknas eller avstår sina dagar, inrättades.162 Regeringen 

poängterade också att fastän det vanligaste är att barn lever med båda sina ursprungliga 

föräldrar, hade separationer ökat. En god kontakt med båda föräldrarna efter en separation var 

viktig för barnen och utvecklingen hade varit positiv – allt fler barn med separerade föräldrar 

hade en tät kontakt med båda två än tidigare.163 

 Det gick några år mellan reformeringarna av föräldraledigheten, men ämnet har ständigt 

varit aktuellt. På kontinuerlig basis har föräldraförsäkringen varit föremål för undersökning 

och utvärdering av såväl forskare som myndigheter. Till exempel Försäkringskassan har 

avlagt ett antal rapporter med flera olika fokus – såväl korrelation mellan utbildning, inkomst 

och geografi om delning av föräldraledighet, samt diverse trender inom åldersgrupper bland 

föräldrar.164  

 Den senaste revideringen av föräldrapenningsvillkoren, där en tredje månad 

reserverades åt respektive vårdnadshavare, trädde i kraft 1 januari 2016. Vid denna tid, hade 

normen om gemensam vårdnad slagit igenom. Uttaget av föräldraledighet var inte jämställt, 

slås fast i propositionen. Den ojämna fördelningen av föräldrapenningsuttag gav negativa 

konsekvenser för både ekonomi, hälsa och jämställdhet för kvinnor. Argumentationen om 

konsekvenserna är underbyggda av forskning från olika fält. Ur ett ekonomiskt perspektiv är 

långvarig föräldraledighet, som kvinnor i en betydligt högre utsträckning än män tenderade att 

ta ut, hämmande för kvinnans individuella löneutvecklings- och karriärmöjligheter. Utöver 

det, kan det leda till försämrade arbetsgivares attityd till att ge kvinnor anställning samt 

kvinnans livstidsinkomst, som ger ett negativt utslag på pensionsstorleken. Regeringen 

hänvisade också till en studie som påvisade en ökad löneskillnad mellan kvinnor och män 

ökar när de får barn; tio procentenheter ökar lönegapet mellan dem 15 år efter första barnets 

ankomst. Det obetalda hushållsarbetet utförde kvinnor fortfarande majoriteten av, vilket också 

identifierades som en faktor till att kvinnor oftare arbetar deltid och att kvinnor oftare är 

sjukskrivna än män.165 Den senaste reservationen av föräldrapenningdagar hade gett positivt 

utslag på fördelningen av föräldraledighet, därför ansågs införandet av en tredje pappamånad 

vara en nödvändig åtgärd för att ytterligare utjämning. 

 Propositionen genomsyras av en konsensus om att jämställdhet gynnar alla – både 

kvinnor, män och barn. Barnet skulle försäkras rätt till båda sina föräldrar, vilket en striktare 

uppdelning av föräldraledighet bidrar till. Ett ökat föräldraledighetsuttag bland män skulle 

dels resultera i att relationen till barnet att gynnas, men en högre grad av manlig närvaro i 

hemmet skulle också frigöra kvinnan från de traditionella uppgifterna som tillfallit hennes 

ansvar. Det fanns också resonemang om att ökad fördelning av föräldraledighet skulle bidra 

till en mer omfattande omstrukturering av hemarbetet med ett det ansvar för såväl barnomsorg 

som hushållssysslor, vilket ger effekt även efter föräldraledigheten. På så sätt kan 

jämställdhetsmålet ge utslag mer långsiktigt än enbart över föräldraledighetstiden.166  

 

 

                                                      
162 Prop. 2000/01:44. 28-29. 
163 Ibid. 23. 
164 Se bland annat Försäkringskassan. (2011).  
165 Prop 2014/15:126. En mer jämställd föräldrapenning. 6-8. 
166 Försäkringskassan (2011), Prop. 2014/15:126, 8 samt 13, samt Ds 2015:8. Promemorian: Ytterligare en månad inom 

föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. 
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7.3.2.  Principen om barnets bästa och den gemensamma vårdnadsnormen 

Betoningen på barnets bästa får mer utrymme i reformen från 2016 och barnperspektivet ser 

inte ut att förlora mark. När dåvarande socialminister Annika Strandhäll begärde en översyn 

om föräldraförsäkringen bara en månad efter att den nya revideringen ikraftträdande, i 

februari 2016, förespråkades principen om barnets bästa och barnets rätt till omvårdnad och 

kontakt med sina föräldrar som vägledande för den kommande utredningen. Barns rätt till 

trygga uppväxtförhållanden ska vara central för utformningen av familjepolitiken.167  

 Juridisk vårdnad är ett område som utvecklats under denna period. Den juridiska 

vårdnaden är grundläggande i förhållande till föräldrapenning, då den delas upp på juridiska 

vårdnadshavare oavsett om de lever ihop eller inte. Innan år 1977 var det i princip omöjligt 

för ogifta föräldrar att ha gemensam vårdnad om ett barn. Det var endast gifta föräldrar som 

hade det och den enskilda vårdnaden tillföll i majoriteten av fallen modern – från och med då 

kunde ogifta föräldrar och föräldrar som skiljer sig ansöka om gemensam vårdnad i domstol. 

1983 förenklades processen då det blev möjligt att ansöka om gemensam vårdnad till 

pastorsämbetet (senare till skattemyndigheten). En stor förändring trädde i kraft 1998, då 

domstol kunde döma till gemensam vårdnad mot den andra förälderns vilja. Eftersom 

vårdnaden tillföll modern om barnet fötts utanför ett äktenskap, hade det med andra ord 

möjligt att vägra fadern gemensam vårdnad fram till dess. 168  

 2006 trädde en ny vårdnadsreform ikraft, som utvärderades i en ny utredning 2017. 

2006 års reform handlade främst om att stärka barnrättsperspektivet, men också ge 

domstolarna större utrymme att döma till ensam vårdnad åt en förälder.169 Studier har visat att 

domstolar systematiskt dömde till gemensam vårdnad mot moderns vilja i början av 2000-

talet i fall där det fanns en våldsdom, i vilken fadern yttrat våld mot modern, inblandat. 

Domarna motiverades med ’barnets bästa’.170 Vårdnadstvisterna har ökat med 40-50 procent 

sedan 2006 och år 2014 slutade 33 procent av alla vårdnadstvister med en dom om gemensam 

vårdnad – 46 procent gav modern ensam vårdnad och 21 procent fadern. I kontrast resulterade 

55 procent av vårdnadstvisterna i domstol med gemensam vårdnad 2002. Överlag ingår en 

bredare analys och fler aspekter tas i beaktning i vårdnadstvister idag, menar utredningen.171  

Detta gäller dock i fall av tvist vid domstol – alla separerade föräldrar genomgår inte en 

vårdnadstvist och andra instanser, till exempel familjerätt, har mandat att medla och sluta 

avtal mellan parter angående uppdelning av boende och dylikt. Trots att vårdnadsreformen 

2006 syftade till att främja samarbete mellan separerade föräldrar, menar utredningen att den 

kan vara konfliktdrivande då den gav rätt till att betona samarbetssvårigheter som skäl till 

enskild vårdnad i fall av tvist. En större satsning på konfliktförebyggande krävs och en 

förflyttning av fokus på från föräldrar till barnets rättigheter är nödvändigt i vårdnadsfrågor, 

ansåg utredningen. Utredningen föreslog åtgärder som informationssamtal om 

domstolsprocesser, ökad kompetens hos konfliktmedlare ska lagstiftas, och att ge 

socialnämnden rätt att informera barn om deras rättigheter och höra dem utan 

                                                      
167 Dir. 2016:10. Kommittédirektiv. Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn –översyn av 

föräldraförsäkringen. 7. 
168 Prop 1997/98:7. Vårdnad, boende och umgänge. 1. Ds 1999:57. Gemensam vårdnad bland ogifta föräldrar, 37. 
169 SOU 2017:6. Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning: Se barnet! 
170 Eriksson, M. (2011). När våldsverkligheten tränger sig på: Direkt och indirekt styrning av separerade föräldrar. I 

Föräldraskapets politik: Från 1900-tal till 2000-tal. Av Helena Bergman, Maria Eriksson och Roger Klinth (red.). 

Stockholm: Diagnos. Institutet för framtidsstudier. 115-118. 
171 SOU 2017:6. 26. 
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vårdnadshavares medgivande.172 I skrivandets stund, har utredningen har ej behandlats som 

proposition. Maria Eriksson menar att dagens politiska utgångspunkt är att gemensamt 

föräldraskap alltid är barnets bästa och i fall om separerade föräldrar fokus riktas mot 

fördelning om tid och ansvar, istället för maktrelationer. Föreställningen om det goda 

gemensamma föräldraskapet har en indirekt styrningsverkan på såväl domstolar som 

socialtjänst, vars uppgift är att pedagogiskt vägleda föräldrar att inrätta sig i enlighet med 

dessa föreställningar. Praxis är att pedagogiskt undervisa om fördelar med samarbete och som 

nämnt kan domstolar döma till gemensam vårdnad oavsett om förälder motsätter sig det.173 

Värt att observera är att detta gäller fall som leder till vårdnadstvist och den initieringen av 

pedagogiska inslag i praxis, kan ha gett resultat. De allra flesta barn har två vårdnadshavare, 

även av de som har föräldrar som inte lever ihop.   

 I slutet av 2017 kom den beställda utredningen föräldraförsäkringen. Utredningen bar, i 

enlighet med direktivet, ett starkt fokus på barnets rätt och föreslog en omfattande förändring 

av föräldrapenningsuttaget med bland annat fem månader öronmärkta månader åt respektive 

vårdnadshavare. Vidare, föreslogs föräldrapenningen moderniseras genom att de dagar som 

inte är öronmärkta, kunde användas av andra personer än vårdnadshavare. I utredningen 

motiverades de stigande antalet vårdnadstvisterna som att föräldraskapet blivit mer 

jämställställt och att föräldrar i en högre utsträckning än förr vill vara involverade i sina barns 

liv.174 Vid uppsatsens skapande är utredningen relativt färsk och ute på remiss hos en rad 

remissinstanser, därför är något förslag inte avlagt ännu. Vad utredningen däremot indikerar 

är en tydlig trend: att fler dagar kan komma att reserveras och att det inte längre bara för 

jämställdhetens skull, utan även för barnets bästa.  

 

7.4. Modern som inte kan ersättas – om problemet med föräldraledighet och 

ensamstående mödrar 

Familjer med en förälder har i princip alltid förekommit – änkor och änklingar med barn, och 

framför allt som bekantats vid under denna uppsats förälder, allra främst mödrar, med barn 

utom äktenskap. Med kraftigt förbättrade möjligheter till ekonomiskt stöd och egen 

försörjning175, i kombination med en omställd syn på sex och samlevnad är ensamstående 

mödrars status i samhället annorlunda idag än för bara 50 år sedan.  

 Den starkare jämställdhetssträvan i kombination med principen om gemensam vårdnad, 

har problem för ensamstående mödrar i samband med föräldraledighet uppstått. En av 

remissinstanserna, organisationen Makalösa Föräldrar som arbetar för att inkludera 

ensamstående föräldrars perspektiv, avslog förslaget om 2016 års revidering av 

föräldrapenningen med den tredje omgången av öronmärkning av föräldraledighetsdagar. 

Organisationen menade att gemensam vårdnad på pappret inte är detsamma i praktiken – med 

utmanande samarbetssvårigheter är en fördelning av föräldraledighet en svårlöst konflikt 

separerade föräldrar. Även Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer hänvisade till 

konfliktrisken mellan separerade föräldrar, då föräldrapenningdagar kan användas som 

                                                      
172 SOU 2017:6. 29-33. 
173 Eriksson, M. (2011). 109-110 samt SOU 2017:101, 292. 
174 SOU 2017:101. 
175 Underhållsbidrag reformerades i den första upplagan av Föräldrabalken, under sista decennierna av 1900-talet utvecklades 

bostadsbidraget och riktades mer mot mindre bemedlade familjer med fördelar för ensamstående. Egen försörjning syftar till 

de ökade möjligheterna att förvärvsarbeta och tjäna en egen inkomst – vilket både jämlika löner, fler arbetstillfällen och ökad 

tillgång på barnomsorg succesivt bidragit till. 
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maktmedel mot den andra föräldern – främst av män, riktat mot kvinnor. ROKS varnar för 

män som inte har för avsikt att använda sina föräldrapenningdagar, vägrar överlåta dem och 

använder detta som medel för att begränsa kvinnan. Propositionen medgav kännedom om 

problem som finns, men menar att lösningar på problemen bör sökas utanför 

föräldraförsäkringens ramar – föräldrapenningen är en individuell rättighet, inte behovsprövad 

med möjlighet för individuella bedömningar.176  

 Samtidigt som regeringen starkt förordar barnperspektivet, vidrörs inte konkreta 

lösningar över hur en föräldraledighet kan delas upp mellan separerade föräldrar. 

Socialstyrelsen riktlinjer är att bedöma barnets bästa och de kommunala familjerätterna följer 

de nationella riktlinjerna. Forskning om anknytning bland spädbarn som bor växelvis saknas 

men det finns en omfattande forskning som visar att barn under ett år är i behov av 

kontinuerlig kontakt utan längre av avbrott: spädbarns tidsuppfattning är annorlunda jämfört 

med ett större barn, bara enstaka timmar blir väldigt länge för ett litet barn. Enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer, behöver den andra förälderns kontakt med barnet inte ta skada även 

om hen inte är närvarande hela tiden i början utan succesivt ökar umgänget.177 Regeringen 

hänvisar till forskning om barns behov av anknytning – och helst till fler personer – men 

överväger inte risker med om ett spädbarn skulle rivas upp från sin primära 

anknytningsperson. Ny forskning visar att barn mellan tre och fem år med separerade 

föräldrar men som bor växelvist, mår bättre än de som inte bor hos båda sina föräldrar.178 Men 

forskning saknas helt om barn som är yngre än tre år – det vill säga barn i den ålder då 

föräldrar oftast är föräldralediga under en längre period. Regeringen initierar inte heller något 

intresse att utreda frågan, varken i senaste revideringen eller nya utredningen, där frågan om 

föräldraledighet återigen förvisas utanför föräldrapenningen – det är en fråga om vårdnad. 

2017 års utredning om vårdnad berör dock inte heller frågan – den antyder snarare ännu 

starkare samarbetskrav.  

 Något mer som lämnas utan problematisering är det reella ansvaret föräldrar tar för sina 

barn. Att kvinnor tar mer ansvar för såväl barn som hem i tvåsamma relationer står utom 

rimligt tvivel i både utredningar och propositioner. Hur ansvarsbalansen ser ut när föräldrar 

inte lever tillsammans analyseras inte och något behov av att göra det påtalas inte. Som 

Makalösa Föräldrar understryker innebär juridisk gemensam vårdnad detsamma i praktiken – 

uppenbart gör det inte det när föräldrar lever ihop. Medan det finns en omfattande 

kartläggning om effekter av delad föräldraledighet och faktorer som påverkar uttaget med 

utgångspunkt från föräldrar som lever ihop, saknas forskning om möjligheter för 

ensamstående. Lisbeth Bekkengen menar att det finns en grundläggande skillnad i åtagandet 

av föräldraskap bland kvinnor och män – kvinnans relation med barnet är barncentrerad 

medan mannens är barnorienterat. Kvinnans föräldraskap är obligatoriskt och kräver att hon 

överser sina egna behov och anpassar sitt liv efter det, medan mannen kan välja huruvida han 

vill engagera sig i sitt föräldraskap vilket gör föräldraskapet villkorligt.179 Bekkengens slutsats 

                                                      
176 Prop. 2014/15:124. 13-14 samt 15-16.  
177 Socialstyrelsen (2012). Vårdnad, boende och umgänge. Handbok – stöd för rättstillämpning och handläggning inom 

socialtjänstens familjerätt. 96-97. 
178 Bergström, M, E. Fransson, H. Fabian, A. Hjelm, A. Sarkadi & R. Salari. (2017). Preschool children living in joint 

custody arrangements show less psychological symptoms than those living mostly or only with one parent. Acta Paediatrica. 

No.107(02). 294-300.  
179 Bekkengen, L. (2011). Kärnfamiljen som social praktik: Om stabilitet och förändring i strukturer och diskurser. I 

Föräldraskapets politik: Från 1900-tal till 2000-tal. Av Helena Bergman, Maria Eriksson och Roger Klinth (red.). 

Stockholm: Diagnos. Institutet för framtidsstudier. 254-255. 
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är att kvotering av föräldraledighet kan bidra till förändringar i dessa olika förhållningssätt 

och göra mannens föräldraskap mindre villkorligt och mer obligatoriskt, såsom kvinnans är – 

men hon betonar att maktrelationer i förutsättningarna måste synliggöras.180 Dessa 

resonemang förekommer i en utredning från 2015, där skillnader i valfrihet gällande 

föräldraledighet betonas. Dock diskuteras ingen skillnad mellan sammanlevande och 

särlevande föräldrar.181(177) 

 Ensamstående mödrar idag är överrepresenterade bland socialbidragstagare. På 1970-

talet, då skilsmässofrekvensen började stiga, var det vanligast att moder som endast bodde 

med sitt barn var höginkomsttagare och bodde i stan. Överdrivet vanligt var det dock inte: 

omkring 35 procent av alla barn som bodde med en förälder hade en mamma med hög 

inkomst, men bara 10 procent av barnen i gruppen hade en mamma i den lägsta 

inkomstgruppen. Det mönstret är inte detsamma idag: 2013 bedömdes separationsrisken som 

högre i hem där kvinnan har en lägre inkomst och i mellan 20 till 25 procent av fallen där 

barn är folkbokförda hos sin mamma har en hon med låg inkomst. Ungefär 17 procent av 

barnen i samma grupp hade en mamma med hög inkomst.182 Idag är ensamstående mödrar 

överrepresenterade i gruppen socialbidragstagare och enligt en rapport kan det resultera i 

negativa konsekvenser för deras barn – sämre skolresultat, högre risk för ekonomisk utsatthet 

längre fram i livet samt ökad risk för allmän ohälsa. Ungefär 22 procent av alla ensamstående 

mörar var år 2013 beroende av socialbidrag. Bland sammanboende par motsvarade siffran 2,3 

procent.183 

 För den ensamstående modern är den sexuella skammen är till en stor del raderad – fler 

barn föds utom än inom äktenskap idag och det är normaliserat att ha sex utan att vara gift. 

Tvåsamhetsnormen är dock fortfarande dominerade, det vanligaste är att barn lever med båda 

sina föräldrar.184 Ensamstående mödrar är en grupp med variationer gällande ålder, boendeort, 

utbildning och lön. Vissa är ensamstående en period innan en annan relation inleds och vad 

som definitivt ökat idag jämfört med för bara 50 år sedan är de som lever ensamma till följd 

av en separation: de har inte fött barnet utan en relation till fadern. Med starkare inslag av 

samarbetskrav, har allt större krav på anpassning efter den andra föräldern skapats samtidigt 

som ensamstående mödrar inte längre är ensamma i sitt föräldraskap – barn med separerade 

föräldrar har i en allt högre utsträckning fortfarande två, på ett eller annat sätt, närvarande 

föräldrar. Att en betydande andel av ensamstående mödrar varit i behov av socialbidrag 

indikerar en bild där många möter ekonomiska svårigheter. Hennes identitet och svårigheter 

hon riskerar möta tycks dock inte få något enskilt utrymme i föräldraförsäkringen – där ingår 

hon i en homogen identitet bland kvinnor. Denna identitet är baserad på en kvinna, som lever 

med en man, och som kommer stärkas av att arbeta och få tid frigjort från hemarbete genom 

att hennes man tar större ansvar. Den identiteten är svårapplicerad på den ensamstående 

kvinnan.  

                                                      
180 Bekkengen, L. (2011). Kärnfamiljen som social praktik: Om stabilitet och förändring i strukturer och diskurser. 193-194. 
181 SOU 2015:50. Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet: Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett 

jämställt arbetsliv. 177. 
182 Statistiska Centralbyrån. (2015). Förändrade villkor för barn med separerade föräldrar. Publicerad 2015-09-30. 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Forandrade-villkor-for-barn-med-separerade-foraldrar/ (hämtad 2018-05-22).  
183 UNICEF. (2014). Rapport:  I välfärdens utkant. Om ensamstående mödrar med socialbidrag  

och deras barn. Av H. Stranz & S. Wiklund, Stockholms Universitet. 
184 Stanfors, M. (2007). 67. 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Forandrade-villkor-for-barn-med-separerade-foraldrar/
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 Avslutningsvis i detta kapitel följer den sammanfattande figuren för perioden och efter 

en tabell som sammanfattar föräldrapenningens utveckling samt revideringar av 

föräldrabalken om vårdnadslagar, som direkt påverkar utdelningen om föräldrapenningen.   

 

Figur 6. Sammanfattning 1990-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Sammanfattning över föräldrapenning samt vårdnadsreformer inom Föräldrabalkens övergripande 

utveckling. 

År – lag Innehåll Påverkan för ensamstående mödrar 

1974 – Lag om allmän 

försäkring 

Moderskapsförsäkringen ersättas av 

föräldraförsäkringen. Vårdnadshavare får rätt 

att ta ut föräldraledighet i 180 dagar.  

Ensamstående mödrar får rätt till 180 

dagars ledighet, då de i regel hade ensam 

juridisk vårdnad. 

1977 – Föräldrabalken Möjlighet för ogifta föräldrar samt föräldrar att 

ha gemensam vårdnad genom en prövning i 

domstol. 

Diskursiv förändring i lagtext då barn i 

äktenskap och barn utom äktenskap raderades i 

Föräldrabalken.  

Ingen skillnad på barn inom och utom 

äktenskap i lagtext. 

Större möjlighet att ensamstående 

mödrar kunde ha gemensam juridisk 

vårdnad med fadern. 

1976 samt 1978 – Lag 

om allmän försäkring 

Förlängning av antalet dagar till 210 respektive 

270 dagar. 

Utökat antal dagar. Vid gemensam 

vårdnad delas föräldradagarna, även om 

föräldrar ej är sammanlevande. Samtliga 

föräldrapenningdagar går att överföra till 

den andra. 

1983 – Föräldrabalken Möjligt att inneha gemensam vårdnad om utan 

prövning i domstol utan endast genom ansökan 

till pastorsämbetet (senare till 

Skattemyndigheten).  

Ytterligare en större möjlighet att 

ensamstående mödrar kunde ha 

gemensam juridisk vårdnad med fadern. 

1986 samt 1989 – Lag 

om allmän försäkring 

Utökat antal dagar till 360, sedan 450. Fler föräldradagar vid enskild vårdnad 

alternativt om fadern överför sina vid 

gemensam vårdnad. 

Synen på kvinnor och män som jämställda 
fördjupas.  

Ensamstående mödrar blev vanligare med 
allt fler separationer. Påtaglig ökning av 
ekonomisk utsatthet genom 
överrepresentation bland 
socialbidragsmottagare. 
Färre ensamstående mödrar har ensam 
vårdnad. 

Kvinnor och män arbetar i ungefär samma 
utsträckning. Arbetsmönster skiljer sig åt: 
kvinnor arbetar oftare deltid och betydligt 
mindre än män under småbarnsår. Kvinnor 
tar fortfarande störst ansvar för barn och 
hem.  

Kulturella kategorin Normativa kategorin 

Institutionella kategorin

 

Identitet 

Föräldrapenningen genomgår ett antal 
revideringar: allt som allt förlängs antalet 
dagar och totalt 90 dagar är idag reserverade 
åt respektive förälder med gemensam 
vårdnad.  
Flera vårdnadsreformer genomfördes 
successivt och gemensam vårdnad blev norm 
bland ogifta föräldrar. 
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1990 – Föräldrabalken Kommuner blir skyldiga att erbjuda 

samarbetssamtal.  

Starkare inslag av att föräldrar som ej 

lever ihop ska komma överens om 

vårdnadsfrågor. 

1994 samt 1995 – Lag 

om allmän försäkring. 

Minskat antal dagar år 1994 till 390, men sedan 

utökat till 450 igen år 1995. 

Den första ”pappamånaden” införs 1995, det 

vill säga att 30 dagar är öronmärkt åt respektive 

vårdnadshavare. 

Vid gemensam vårdnad med fadern är ej 

30 dagar överföringsbara längre.  

1998 – Föräldrabalken Domstol kan döma till gemensam vårdnad mot 

den andra förälderns vilja. Inslag av 

samförståndslösningar. Socialnämndens 

kompetensområde utvidgas då de kan 

godkänna avtal mellan föräldrar rörande 

boende och umgänge. Paragraf om barnets 

bästa införs. 

Den tidigare rätten att neka till gemensam 

vårdnad upphävs.   

2002 – Lag om allmän 

försäkring 

30 dagar till reserveras åt respektive 

vårdnadshavare. Antalet föräldrapenningdagar 

fastslås till 480. 

60 dagar är bundna till respektive 

vårdnadshavare. 

2006 – Föräldrabalken Samarbetssvårigheter anges som skäl till ensam 

vårdnad. 

Ökning av vårdnadstvister. Mödrar har 

oftare ensam vårdnad än fäder. 

2016 – 

Socialförsäkringsbalken 

90 dagar reserveras åt respektive 

vårdnadshavare, vid ensam vårdnad kvarstår 

samtliga dagar hos denna. 

90 dagar är reserverad åt varje förälder 

och ej överföringsbara, oavsett om 

föräldrar lever ihop eller inte.  

Enligt statistik från 2014 har majoriteten 

av separerade föräldrar gemensam 

vårdnad, även om barnen som är under 3 

år. Statistiken visar en uppgång av 

gemensam vårdnad i åldersgruppen 1-17 

år och en nedgång av ensam vårdnad för 

mödrar.* 

Tabell sammansatt med stöd av uppsatsens tidigare uppgifter samt Familjerätt på nätet (2017). 
*Statistiska Centralbyrån (2018b). Denna statistik finns med i uppsatsens inledning. Statistik från senare år 
finns ej att tillgå och statistik för barn under 1 år saknas.  
Observera att tabellen inte avhandlar samtliga ändringar i lagtexter. 
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8. Analys och slutsatser 
Nu har jag redogjort för en smal del av svensk i socioekonomisk historia över en tid – 

närmare bestämt föräldraförsäkringen, dess uppkomst och utveckling i 137 år. Tidsperioden 

undersökningen påbörjades i känns avlägsen: fler barn föds utom äktenskap än inom och att 

sex skulle vara exklusivt för gifta människor betecknas idag minst sagt som en gammalmodig 

tanke, både preventivmedel och abort är på en vedertagen nivå självklara rättigheter och 

begräsningarna som fanns mot kvinnor på arbetsmarknaden skulle vara förkastliga idag. I 

Sverige arbetas det aktivt för jämställdhet på en daglig basis, men en stor del av 

jämställdhetsdiskursen genomsyras fortfarande av normer och mönster som etablerades i 

sekelskiftets Sverige. Kvinnor tar fortfarande större ansvar i hemmet och för barnen än vad 

män gör och det existerar en oförklarlig löneskillnad mellan könen och trots att nya 

familjekonstellationer erkänts, är kärnan densamma: tvåsamheten. I en historisk tillbakablick 

får dessa mönster en förklaring och bevisligen är normer flytande – men vissa är mer 

trögflytande än andra. 

 I denna analys kommer jag återvända till studiens ursprungliga frågeställningar, för att 

summera slutsatser. 

 

8.1. Hur har villkoren för föräldraledighet konstruerats genom tiden utifrån kulturella, 

normativa, institutionella och individuella föreställningar? 

Som nämnt ovan, har radikala förändringar skett sedan början av undersökningsperioden. Den 

föräldraförsäkring vi har idag instiftades först år 1974, men föräldraskap och föräldraledighet 

har varit aktuellt under samtliga perioder. 

 I den första perioden dominerade en stark särartstanke vilket präglade samtliga element 

i den teoretiska utgångspunkten: både kulturella, normativa, institutionella och individuella. 

En stark äktenskapsnorm i kombination med ett strikt sedlighetsideal, gjorde sexualitet till en 

äktenskaplig angelägenhet vilket gav utslag på familjekonstellationen – barn föddes vanligtvis 

av en moder som var gift. Barnen skulle växa upp i hemmet, där deras moder bar ansvaret för 

de reproduktiva sysslorna medan fadern ansvarade för löneinkomsten. Lönearbete fick ett 

maskulint genus och fastän många kvinnor – främst ogifta – arbetade hade de sämre 

försörjningsvillkor än män med lägre löner och direkt diskriminerade lagstiftning. Frågan om 

moderskapsförsäkring uppkom för första gången i tidigt 1900-tal. Den avfärdades eftersom 

den dels ansågs uppmuntra till utomäktenskapliga förbindelse men dels för att det var 

otänkbart att ge kvinnor ett skydd som arbetare – män – saknade. Liknande ersättning fanns i 

privata sjukkassor, men få kvinnor hade råd att betala medlemsavgiften.  Som kvinna under 

denna tid var förlorad arbetsinkomst ett smärre problem, då kvinnor förväntades bli försörjda 

av en man – särskilt om de födde barn, eftersom de vanligtvis var gifta då. 

 Den första moderskapsförsäkringen, som sedan stöptes om till en föräldraförsäkring, 

uppkom i andra perioden, under 1930-talet, som emellertid blev allmänna och trädde ikraft 

1955. Människosynen var densamma som i sekelskiftets Sverige, men i denna tid gjordes 

omfattade satsningar på familjepolitik som i många fall konstruerades utifrån föreställningen 

om den heterosexuella tvåsamheteten som grundpelare för familjekonstellationen. Kvinnor 

som var medlemmar i sjukkassor hade högre ersättning än de som inte var det och under 

perioden blev allt fler medlemmar i sjukkassa, även de som inte förvärvsarbetade. Det 

infördes en specifik mödrahjälp till föräldrar, oftast ogifta kvinnor, med trängande behov. I 

den allmänna försäkringen tillgavs gifta kvinnor rätt till samma ersättningsnivå som deras 
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make. Detta var husmodersidealets era och kvinnor som inte arbetade kunde få högre 

ersättning än de som gjorde det, om deras make hade en viss inkomst. Extra tillägg betalades 

också ut till familjer som hade fler barn.  

 Under slutet av andra och i början av den tredje perioden skedde stora förändringar, när 

Sverige upplevde kraftig ekonomisk expansion och en utbyggnad av offentlig sektor, som 

både erbjöd barnomsorg och krävde arbetskraft. Samtidigt organiserade sig grupper som lyfte 

flera frågor om kvinnans plats i samhälle i ljuset. Kvinnorna hade vuxit ur 

husmodersidentiteten och människosynen började förändras – begrepp som jämlikhet och 

jämställdhet etablerades i tredje periodens tidiga skede. Försörjningsvillkoren i familjeenheten 

skiftade, snart var det norm att både kvinnor och män arbetade. 1974 infördes 

föräldraförsäkringen, som blev en ny design av den tidigare moderskapsförsäkringen. Den 

stora skillnaden var könsneutraliteten och båda föräldrarna fick rätt – och uppmanades – till 

föräldraledighet, som definierades som en möjlighet att utjämna skillnader mellan kvinnor 

och män. I slutet av 1980-talet var kvinnan en arbetande sådan och hennes ekonomiska 

självständighet hade stärkts. Den tidigare totalt dominerade äktenskapsnormen, rubbas något 

när skilsmässorna ökar kraftigt och allt fler lever ihop som sambos utan att vara gifta.  

 I uppsatsens sista period, som sträcker sig till vår samtid, syns ansträngningar för att 

göra föräldraförsäkringen till det jämställdhetsverktyg som det tidigare var initierat att 

fungera som. Med en starkare tro på kvinnan och mannen som jämställda och genus som 

social konstruerat, blev jämställdhetssträvan i föräldraförsäkringen starkare. Kvinnor tog – 

och tar – fortfarande den största delen av all föräldraledighet även om männens uttag ökat 

under sista perioden. Starkare politiska åtgärder åberopades för att utjämna uttaget och dessa 

åtgärder gjordes i tre omgångar med öronmärkning av dagar till respektive vårdnadshavare. 

En annan åtgärd var jämställdhetsbonusen, som både infördes och avskaffades under 

perioden. Familjekonstellationen har erkänts som förändrad med samkönade par och 

separerade föräldrar med nya partners, men det vanligaste är fortfarande att barn lever med 

båda sina föräldrar. Detta, men framför allt det fortfarande snedfördelade uttaget av 

föräldrapenning mellan kvinnor och män, har gjort att föräldraförsäkringen har utretts så sent 

som 2017. Utredningen föreslog en modernisering av föräldrapenningen och fler öronmärkta 

månader, men inget förslag finns klart för riksdagen har röstat om. I dagens Sverige ska 

kvinnan i största möjliga mån existera på samma villkor som en man. Idén om att ta lika 

ansvar syns inte bara i diskursen omkring föräldraledighet, utan också i fråga om vårdnad då 

föräldraskapet ska delas lika för barnets bästa i form av gemensam vårdnad. Den tidigare, 

djupt rotade arbetsdelningen som etablerades under sekelskiftseran visar fortfarande sina spår. 

Kvinnor är inte bara mer föräldralediga än män, de tar mer ansvar för andra hushållssysslor 

och arbetar oftare deltid än män. Män måste ta större ansvar för traditionellt kvinnligt kodade 

uppgifter så att kvinnor frigörs från hemuppgifterna och kan delta i arbetsmarknaden på 

jämlika villkor som män. Denna föreställning gör att villkoren föräldraledighet kan komma att 

justeras ytterligare i framtiden.  

 

8.2. Vilken position har ensamstående mödrar fått utifrån de rådande villkoren? Vilka 

konsekvenser kan det få för deras liv? 

Föräldraledigheten konstruerad på föreställningen att kvinnor och män lever ihop i en 

tvåsamhet. Trots könsneutrala ansatser, till exempel ”Barn kan leva i en mängd olika 

familjekonstellationer /…/. Forskning visar att spädbarn har behov och förmåga att knyta an 
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till flera vuxna och att en tidig och nära kontakt med föräldrarna är positiv för barnets 

utveckling”185 utgår den övergripande argumentationen att kvinnor bör ersättas av män och att 

männens föräldraskap bör stärkas genom tidigare anknytning till barnet. Föräldraförsäkringen 

i sig är könsneutralt formulerad – den ger lika rättigheter åt båda vårdnadshavare respektive 

kön. Men för att förstå utformningen av föräldraförsäkringen krävs en mer djupgående analys 

än enbart lagtext och bakomliggande material som bidragit till lagtexten, som övrigt offentligt 

tryck, visar meningen med förändringarna. Föräldraledigheten är snedfördelad mellan kvinnor 

och män, det råder inga tvivel om det. För att jämna ut denna fördelning krävs det insatser 

som får den andra föräldern – oftast en man – att ta ut en högre andel föräldrapenning. 

 Men vilken position har den ensamstående modern fått i fråga föräldrapenning? Liksom 

samhället överlag, har synen på ensamstående mödrar förändrats över tiden. Den 

ensamstående modern idag har nödvändigtvis inte fött barn utanför ett förhållande, hon kan 

vara separerad vilket var betydligt ovanligare fram till för bara några decennier sen.  

 I denna diskussionsfråga kommer jag inte diskutera i kronologisk ordning, utan föra en 

mer övergripande diskussion. Oavsett vilken period vi befinner oss i, präglas samhället av en 

stark tvåsamhetsnorm. Denna blir problematisk för en ensamstående förälder även ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Till denna tvåsamhetsnorm hör en tvåförsörjarnorm, vilken utgår från 

att den normativa familjeenheten har två försörjare. Den familjeförsörjarnorm som 

dominerade under första halvan av 1900-talet kan i andra ordalag kallas enförsörjarnorm. 

Övergången till tvåförsörjarnormen, då både kvinnor och män deltog i arbetslivet och bidrog 

till ekonomisk försörjning, förändrade mönstret och kvinnans ekonomiska självständighet 

blev en möjlighet. Min starka övertygelse är någon enförsörjarnorm aldrig har funnits. 

Samhället har alltid varit utformat efter att hushåll ska ha två försörjare, även om den enas 

uppgift inte varit att bidra med finansiella medel. I både forskning och politik talas det inte 

sällan om obetalt hushållsarbete, eller de reproduktiva sysslorna, som kvinnan traditionellt 

sett varit ansvarig för. Kvinnan har alltid haft ett arbetsansvar i familjeenheten, även om det 

inte inneburit en lön. Vad som klassificerats som kvinnligt kodat arbete har ständigt 

nedvärderats, hemarbete är ett sådant och därför har det inte fått status som ett 

försörjaransvar, men i en ansats att analysera jämställdhet bör detta arbete definitivt 

klassificeras som ett försörjaransvar. Föräldrar som levt ensamma, vilket oftast varit kvinnor, 

har alltid existerat i ett system som varit anpassat för att ett barn ska ha två föräldrar. I en 

sådan kontext, blir den förälderns villkor tämligen annorlunda. Innan en mer utbyggd 

barnomsorg blev vissa ensamstående tvungen att inackordera sina barn på heltid för att kunna 

arbeta, om hon inte blev beroende av fattigvård eller socialbidrag. Den grundläggande logiken 

i jämställdhetssträvan i fördelning av föräldraledighet är att skillnader mellan kvinnor och 

män i både förvärvsarbete och hemarbete ska utjämning i obalansen när män ersätter kvinnors 

tid i hemmen – men den logiken är inte applicerbar på en ensamstående moder: hon har alltid 

varit ansvarig för såväl ekonomisk som praktisk försörjning. Det hushållsarbete, vilket 

betraktas i politisk diskurs som ett hinder för kvinnor på arbetsmarknaden och kan utgöra en 

hälsorisk, är ingenting hon kan dela på med någon – det är inte förhandlingsbart. I hennes 

hem, kan hon inte bli ersatt.  

 Varför har en sådan långt tillbakagående undersökning varit nödvändig för att komma 

till idag? Vad jag sökt historisk förklaring i är givetvis de styrande normerna, vilka påverkat 
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familjens sammansättning och kvinnors överlevnadsvillkor på en övergripande nivå, men 

också för att formatera en förståelse över synen på ensamstående mödrar samt hennes 

övergripande överlevnadsvillkor över en tid. Som studien visat, har synen på ensamstående 

mödrar visserligen förändrats, men hon möter fortfarande ekonomiska utmaningar och 

framför allt inkluderas hon inte som självklar i stora familjepolitiska frågor som 

föräldrapenning – hennes eventuella problem bedöms ligga utanför den ramen. Den generella 

synen må vara annorlunda, men gällande när det kommer till familjen, bestående av 

ensamstående moder och barn, verkar det finnas begränsat utrymme för hänsyn till varierade 

villkor mellan familjer. I det följande avsnittet kommer jag att fördjupa resonemangen 

omkring relationen mellan konstruktionen av rådande föräldraledighetsvillkor och 

ensamstående mödrar, samt problematik i detta förhållande. 

 Jämställdhetskonceptet i föräldraledigheten är baserat på att kvinnors tid i hemmet bör 

frigöras, så att de i en högre grad deltar på arbetsmarknaden, av män. För att detta ska vara 

möjligt, måste det finnas en man som ersätter kvinnan. Logiken är applicerbar på par som 

lever tillsammans. Att särskilja jämställdhet mellan sammanlevande och särboende föräldrar i 

fråga om jämställdhet är rimligt, men problemet är att det inte är möjligt inom ramen för 

föräldraledighet eftersom jämställdhetskonceptet inte utgår ifrån om föräldrarna lever ihop 

eller inte: föräldrapenningen är uppdelad efter juridisk vårdnad som i praktiken inte per 

automatik innebär gemensam fysisk vårdnad. Det går inte att understrykas nog många gånger 

– ensamstående förälder är inte synonymt med att inneha juridisk ensam vårdnad! Tvärtom, 

är det vanligast idag att föräldrar som inte lever ihop har juridisk gemensam vårdnad. Därför 

är också frågan om juridisk vårdnad viktig att inkludera i analys av föräldrapenningsvillkor, 

eftersom föräldrapenningen baseras på den juridiska vårdnaden och inte boendesituationen.  

 En stark norm som tagit allt större plats i resonemangen om föräldrapenning är 

barnperspektivet och uppfattningen om barnets bästa. Barnets bästa tycks vara synonymt med 

barnets rätt till båda sina föräldrar, och med det menas en uppdelning av tid mellan dem. Som 

redan redogjort, kan en sådan uppdelning inte ske på samma villkor mellan separerade 

föräldrar som sammanboende föräldrar. Olyckligtvis saknas forskning – som annars i en stor 

utsträckning finns gällande uppdelning av arbete och ansvar samt medföljande konsekvenser 

av detta bland sammanboende par – om maktrelationer och ansvarsdelning mellan separerade 

föräldrar. Vad vi vet idag är att fler barn bor hos sin mamma än sin hos sin pappa vid en 

separation, även om det växelvisa boendet ökat. Forskning om småbarns påverkan vid ett 

växelvis boende finns inte heller och politiken verkar föga intresserade att undersöka dessa 

perspektiv. Ytterligare fakta är ensamstående mödrars överrepresentation bland 

socialbidragstagare och forskningen omkring barn i ekonomisk utsatthet – barn riskerar 

allvarliga påföljder av just ekonomisk utsatthet. Att skydda och stötta barn i ekonomisk 

utsatthet, torde vara viktigt för politiken som i övrigt talar varmt om barnperspektiv och 

barnets bästa. Till sist, saknas statistik över hur fäder som är separerade från modern tar ut 

föräldrapenning. Vad som finns, är statistik över mäns samlade andel av 

föräldrapenningsuttaget. Disciplinerande lagstiftning verkar vara det ledande 

lösningsförslaget och bland sammanboende föräldrar tycks normer vara det svårlösta, medan 

samarbete är problemet bland separerade. Sammanboende par tycks vara inkapabla att 

samarbeta i tanke på hur fördelningen ser ut, medan det starkt ska fostras till samarbete 

mellan separerade för barnets bästa. Sedermera behöver det inte vara den separerade faderns 

ovilja eller samarbetsförmåga som hindrar honom att vara föräldraledig: rena praktiska 
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lösningar är svårlösta. Eller är det rimligt att fadern agerar dagsförälder åt spädbarnet medan 

modern arbetar, eller är en varannan vecka-lösning att föredra? Är det en möjlighet att bara 

arbeta varannan vecka, eller enligt ett tredagars schema, där barnet är tredagar hos respektive 

förälder i taget? Som sagt: förslag på lösningar saknas, för de separerade föräldrarnas 

situation befinner sig inte inom ramarna för föräldraförsäkringen, anser regeringen.  

 En fråga som kan uppkomma i en sån här diskussion, är vad som är rimligt att anpassa 

villkoren för. Hur stor hänsyn bör tas till minoriteten – som barn med separerade föräldrar är; 

bland barn mellan ett och tre år handlar det omkring 30 000 varav drygt 40 procent av dem 

står under ensam vårdnad och därmed inte berörs av uppdelningen av föräldrapenning – i 

detta hänseende? De rådande villkoren kanske innebär den utilitaristiska lösningen? Givetvis 

är det ett alternativ att se på utformningen av föräldrapenningen, men då återkommer vi till 

frågan om jämställdhet och barnperspektiv. Hur många nivåer av jämställdhet finns i ett 

samhälle, vilka barns behov ska försäkras och till vilken grad? Om fler perspektiv i 

jämställdhet, än bara en mätbar sådan mellan kvinnor och män, ska inkluderas bör fler 

aspekter övervägas och ingå. När regeringen har anammat den verklighetsbild att det råder 

ojämlika förhållanden mellan kvinnor och män där kvinnor oftare möter motsättningar, bör 

kvinnor i olika positioner stärkas. Många ensamstående mödrar är ekonomiskt självständiga, 

men många är också i behov av finansiellt stöd – vilket enligt min slutsats är ett resultat av att 

de är avvikare i ett samhälle som är baserat på att en familj ska ha två försörjare. Om kvinnlig 

självständig ska vara en viktig jämställdhetsfråga, måste separerade föräldrars möjligheter i 

föräldrapenningen tas i högre beaktning. Det behöver inte handla om samarbetssvårigheter, 

utan att det helt enkelt är fysiskt svårt att dela en föräldraledighet med ett litet barn mellan två 

boenden. Uppsatsen har betonat kvinnor, eftersom det historiskt sett främst varit kvinnor som 

levt ensamma med barn och än idag är det fler kvinnor som har ensamt ansvar över barn, än 

vad det är män. Vad historia också talar om, är att kvinnor av olika anledningar oftare tjänar 

mindre pengar än män, dels genom en oförklarlig löneskillnad men också i en könssegregerad 

arbetsmarknad där kvinnligt kodade arbeten tenderar att vara lägre betalda än manliga. Det är 

med andra ord störst sannolikhet att mödrar är de som i störst utsträckning berörs av 

uppdelning av föräldrapenningen och kan hamna i en ekonomiskt sårbar situation. Men även 

om en fader som lever ensam är primär anknytningsperson och spädbarnet tillbringar mest tid 

med honom, blir uppdelningen med en andra vårdnadshavare problematisk på grund av de 

ovannämnda premisserna: det finns inte riktigt någon rimlig lösning i praktiken.  

 Uppsatsens syfte är formulerat som sådant:  kartlägga förändringar i föräldrapenningens 

villkor över en utvald tid och utifrån detta undersöka ensamstående mödrar position och 

ekonomiska möjligheter i den rådande utformningen. Genom en djupgående historisk 

tillbakablick i kombination med analys av nutida diskurs, har studien identifierat såväl 

förändringar inom föräldrapenningens ramar och definierat tillämpningen av föräldraledighet 

som jämställdhetsåtgärd. Ensamstående mödrar har som subjekt positionerats i de rådande 

villkoren där skillnader för hennes individuella möjligheter kunnat påvisats genom ändringar i 

föräldrapenningen tillsammans med nya normer om vårdnad. Jag finner att syftet uppfyllts. 

 

8.3. Avslutande reflektion 

Jag efterlyser en ökad variation av perspektiv i analyser av barnfamiljers situation och behov. 

Tidigare förde jag ett resonemang om skillnaden i synen på fördelning mellan sammanboende 

och särboende par. Angående fördelningen i tvåsamhetshushåll, tycks normer vara det 
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svårlösta och för ensamhushåll handlar det om att samarbeta. Jag vill återknyta till Lisbeth 

Bekkengens resonemang om barncentrering respektive barnorientering. Det är baserat på att 

föräldrar, i egenskap av sitt kön, har två olika utgångspunkter i relationen till sitt barn. 

Resonemanget ingår i minst en utredning, där hänsyn visas till de konstruerade genusrollerna. 

Hur fungerar dessa maktstrukturer mellan separerade föräldrar? Är det så enkelt att fäders 

föräldraskap blir bindande och ovillkorligt vid fall där de inte lever ihop med modern? Min 

analys lutar mot att nej, så enkelt är det inte. Därför behövs, så som Bekkengen också 

förordar, en starkare betoning av maktstrukturer – särskilt över separerade föräldrar då det i 

dagsläget saknas helt! Det behövs mer kunskap om både makt- och ansvarsdelning gällande 

separerade föräldrar och det duger inte att förvisa det utanför föräldraförsäkringens ramar. Det 

måste finnas lösningar för familjer som inte lever enligt normerna föräldraledighetsvillkoren 

är konstruerade för. I utredningen om vårdnad från 2017 indikerades inte heller några 

fördjupade undersökningar om dessa områden, istället förväntas separerade föräldrar förhålla 

sig till samarbetskrav. I par som lever tillsammans anklagas inte kvinnan som ansvarig för 

bristen på jämställdhet med att vara dålig på att samarbeta och det är förmodligen inte heller 

lösningen på eventuella obalanser mellan separerade föräldrar. Med hjälp av historia och 

förståelse av hur normer utformats, går det att anta att problemen är andra och förmodligen 

mer komplexa – men inte olösbara. Maktrelationer mellan kvinnor och män inkluderas i en 

analys om relationen mellan dem, även om relationen är baserad utanför hemmets väggar. Sist 

men inte minst vill jag poängtera att samarbetssvårigheter inte alltid är problemet mellan 

separerade föräldrar och än så länge har jag inte läst ett förslag med tillhörande 

jämställdhetsanalys med ekonomiska, sociala och hälsoaspekter om hur föräldraledighet ska 

delas upp mellan två olika hem. En kunskaps- och verklighetslucka finns i dagens 

föräldrapenningsvillkor och ensamstående föräldrar, som slår hårdast mot ensamstående 

mödrar. För ett samhälle som ämnar verka för jämställdhet måste alla kvinnors varierade 

livssituationer ingå: jämställdhet handlar inte längre bara om den heteronormativa 

tvåsamheten. Så länge reformskaparna inte anammar den verklighet, kommer ensamstående 

mödrar existera som en anomali det jämställda föräldraskapet istället för att inkluderas i det.  
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