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Abstract 

Gender and Responsibility in the Sickness Insurance: a study of inquiry texts 
1944 – 2006. 
 

In recent decades, the welfare state has changed as a result of various market 
adaptations and privatisations. The state’s responsibility for the provision of 
welfare has diminished and responsibility has been shifted onto the market, the 
family and civil society. 

The aim of this thesis is to examine how shifting the responsibility for sickness 
insurance between the state, the market and the family interacts with ideas and 
beliefs about gender, and what the consequences are for the eligibility to receive 
sickness benefit insurance of those who are insured. The material consists of 
governmental inquiries into the Swedish sickness insurance system from 1944 to 
2006, the texts of which have been analysed using discourse analysis. 

The study shows that the division of responsibility studied in the texts, in 
various ways, worked to create a hierarchy and to maintain the separation 
between different categories, and thus has contributed to create gender-defined 
positions. The design of the sickness insurance system is shaped by gender-
defined interpretative frameworks. 

In the texts I study how divisions of responsibility is characterised by ideas 
and beliefs about gender. The first period is dominated by an interpretive 
framework in which the man is the provider and the woman is provided for. 
These ideas and beliefs about gender characterise the division of responsibility, 
and those who are insured are separated into gender-defined groups by the way 
in which responsibility for different parts of the insurance system are divided 
between the state, the market and the family. As a result, gender-defined status 
positions are created, with men as policy holders and women as beneficiaries.  

The second period is dominated by an interpretive framework based on 
equality of treatment. It is characterised by ideas that both men and women 
contribute to supporting the household through paid work. Differentiation 
between the sexes decreases as women, to a much greater extent, positioned as 
wage-earners, while those who work in the home become increasingly 
marginalised as they are perceived as old-fashioned. 

In the third period, economic interpretive frameworks and concepts relating 
to insurability come, increasingly, to the fore. Differentiation increases as the 
responsibility is shifted to the market and the individual. The roles of beneficiary 
and the policy holder return, although the division is not as clearly defined by 
gender as it was in the first period.  
 
Keywords: gender, responsibility, sickness insurance, private – public welfare, 
discourse, feminism, governmental inquiries, social insurance policy, Sweden 
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~ Kapitel 1 ~ 

Introduktion 

Den övergripande frågan i den här avhandlingen handlar om hur idéer och 
föreställningar om kön samspelar med välfärdsstatens utformning. I studien 
analyserar jag texter från statliga utredningar om den svenska sjukpenning-
försäkringen. De första texterna är från 1944 och de sista från 2006. I dessa 
texter förs diskussioner om hur sjukförsäkringen bör utformas och jag följer 
resonemangen under en längre tidsperiod för att se hur förändringar i 
sjukförsäkringen samspelat med idéer och föreställningar om kön.  

Nya idéer om hur välfärden ska organiseras har fört upp frågor om var 
ansvaret för välfärden ska ligga på den politiska dagordningen. Både i 
Sverige och internationellt började olika typer av marknadsanpassningar och 
privatiseringar av offentliga välfärdssystem genomföras under 1980- och 
1990-talen.1 Det har inneburit att ansvar för välfärden förskjutits från staten 
till marknaden, familjen eller det civila samhället. Sådana reformer indikerar 
ideologiska förskjutningar i västerländska samhällen när det gäller 
socialpolitikens utformning. Studier av hur politiska idéer i västerländska 
välfärdsstater har förändrats sedan 1970-talet har visat att det skett en 
långsam men stadig förändring från att socialpolitik setts som en produktiv 
faktor som främjat tillväxt till att definieras som utgifter och en börda för 
ekonomin.2 Vissa menar att det är en modevåg, andra ser det som ett 
ideologiskt systemskifte eller en organisatorisk och ekonomisk nödvändig-
het.  

Historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman argumenterar för att 
idéer och föreställningar om kön legat till grund för och strukturerat viktiga 
delar av välfärdspolitiken. Därför måste också förändringar i välfärdsstatens 
politik förstås utifrån föreställningar och normer om könsrelationer. Relatio-
nen mellan välfärdsstaten och samhällets könsordningar är dialektiskt i den 
meningen att normer om kön både format och formats av välfärdssystemet.3 
Valet av försäkringsmodell kan ses som en institutionalisering av idéer och 
föreställningar om kön samtidigt som dessa tolkningsmönster också formas 
av försäkringen. Förskjutningar av ansvar för välfärden mot privata sfärer 

                                                             
1 Se tex: Norman Fairclough, New Labour, New Language?  London: Routledge, 2000. Anders Forssell och 
David Jansson, Idéer som fängslar: recept för en offentlig reformation. Malmö: Liber ekonomi, 2000. Laura 
(red) Hartman, Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?  Stockholm: SNS Förlag, 
2011. Lars Nordgren, Från patient till kund. Intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen 
av patientens postition.  Institute of Economic Research, Lund: Lund Business Press, 2004. 
2 Helene Brodin, Does Anybode Car? Public and Privet Responsibilities in Swedish Eldercare 1940-2000, 
vol. 31, Umeå Studies in Economic History. Umeå: Universitet, 2005. sid 4. 
3 Hirdman, Yvonne: ”Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning” i 
Maktutredningen 1988, sid 57,  Att lägga livet till rätta. Stockholm: Carlssons 2000 
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leder till frågor om dessa reformer också föranletts av förändrade idéer och 
föreställningar om kön.  

Forskningsfrågorna i avhandlingen har utformats under studiens gång och 
bygger på såväl empiriska iakttagelser som läsning av litteratur från flera 
forskningsfält. En viktig ingång har varit forskning om välfärdens organi-
sering i så kallade välfärdsstatsregimer.4 Forskning om samspelet mellan 
stat, marknad och familj som välfärdsproducenter har gjorts inom ramen för 
klassifikation av välfärdsregimer, ofta i jämförelser mellan olika länder. 
Regim innebär i detta sammanhang ett mönster som formats av policys på 
olika områden. Olika utformning av policyregimerna innebär olika sätt att 
fördela ansvar. I idealtyperna läggs i den konservativa välfärdsstaten stort 
ansvar för välfärden på (arbets)marknaden, familjen och ideella insatser. 
Den liberala välfärdsstaten präglas av att ansvaret i huvudsak ligger på 
marknaden med minimal statlig inblandning. Den socialdemokratiska 
välfärdsstaten strävar efter att uppnå större jämlikhet genom att staten 
mildrar marknadskrafternas spel.5  

I feministiska studier har samhällsvetare utvecklat analysmodeller för att 
belysa hur könsrelationer samverkar med välfärdsstatens politik. Det 
handlar dels om att belysa hur välfärdspolitiken kan upprätthålla existe-
rande könsrelationer och maktstrukturer och dels om hur politiken kan göra 
förändringar möjliga.6 När olika länders välfärdsmodeller analyserats med 
feministiskt perspektiv visar det sig att det finns ett ganska starkt samspel 
mellan normer och värderingar om kön (könsregimer) och olika typer av 
välfärdsstater. Länder med mer privat organiserad välfärd där en stor del av 
ansvaret för välfärden ligger på arbetsgivaren, familjen eller marknaden 
uppvisar andra normer om kön än där staten har ett stort ansvar.7 Men de 
könspolitiska ramarna sammanfaller inte alltid med de idealtypiska 
välfärdsmodellerna. Skillnader framträder när det gäller till exempel skatte-
politik, barn- och äldreomsorg, förmåner för ensamstående mödrar och i viss 
mån löne- och anställningspolitik. Då bryts Esping-Andersens klassificering 
av välfärdsstater och det uppstår nya mönster i hur staterna grupperar sig.  

Litteraturen på detta område har väckt min nyfikenhet på frågor om hur 
olika sätt att förflytta ansvar för välfärden mellan stat, marknad och familj 
präglas av olika idéer och föreställningar om kön. I det ligger också frågan 
om fördelningen av ansvar för välfärden mellan stat, marknad och familj är 

                                                             
4 Se Esping-Andersen Gösta: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press, 1990. 
5 Esping- Andersen: Social Foundations of Postindustrial Economies. New York: Oxford University Press 
1999 
6 Sainsbury, Diane: “Könsregimer, skattepolitik och välfärdsstater. Ett komparativt perspektiv” i Freidenvall, 
Lenita och Jansson, Maria (red): Politik och kritik. En feministisk guide till statsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur, 2011. 
7 Se tex Sainsbury, Diane: Gender and Welfare State Regimes. Oxford: Oxford University Press. 1999, sid 79f. 
Sainsbury Diane (ed): Gendering Welfare States. London: Sage, 1994. Sainsbury Diane (ed): Gender, 
Equality and Welfare States. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 
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en viktig dimension i formandet av könspositioner. I den här studien jämför 
jag inte olika länders välfärdssystem utan studerar istället hur idéer och 
föreställningar om kön präglat ansvarsfördelning inom den svenska 
sjukförsäkringen över tid.  

Tidigare forskning visar att det skett förändringar i ansvarsfördelningen 
både i en bredare socialpolitisk kontext och inom sjukförsäkringen. Sjuk-
penningförsäkringen är intressant eftersom ansvaret förändrats över tid och 
det har funnits olika kombinationer av offentliga och privata lösningar. 
Under perioden som jag studerar byggs sjukpenningsförsäkringen 
inledningsvis ut med allt större statligt ansvar för att under senare delen av 
undersökningsperioden reformeras genom att delar av ansvaret förskjuts till 
arbetsmarknad och individ. Förändringar i den sjukförsäkringen har 
studerats av bland andra statsvetaren Olli Kangas som i en länder-
jämförande studie visar att den svenska sjukförsäkringen förändras alltmer i 
riktning mot en så kallad korporativ försäkringsmodell.8 Det innebär att allt 
mer ansvar för sjukförsäkringen läggs på arbetsgivarna. Det har gjort att 
sjukpenningförsäkringen allt mer börjat anta drag av en privat marknads-
baserad försäkring.9 Att marknadsbaserade inslag ökar inom ramen för 
lagstiftad försäkring är en utveckling som kan ses i många välfärdsstater. 
Socialförsäkringar är ofta utformade med en kombination av ansvar på olika 
arenor.10  

Reformerna inom sjukförsäkringen har sedan början av 1990-talet inne-
burit att en del av ansvaret för sjukpenningförsäkringen lagts framförallt på 
arbetsgivarna. Det är främst sjuklöne- och medfinansieringsreformerna som 
inneburit att delar av försäkringen lyfts över på arbetsgivaren, men ansvaret 
har även förskjutits till individen genom att ökande självrisker införts för 
den försäkrade.11  

Valet av försäkringsmodell handlar om hur ansvar för olika delar av 
försäkringen läggs på olika privata eller offentliga aktörer. Olika försäkrings-
modeller kan också ses som ett uttryck för idéer om hur man anser att 
förhållandet mellan kvinnor och män bör vara.12 Den statliga organiseringen 
av välfärd har sedan 1970-talet knutits till jämställdhetspolitiska ambitioner, 
som också formulerats i termer av ”den kvinnovänliga staten”.13 Vad är det 

                                                             
8 Kangas, Olli: ”Institutional Development of Sickness Cash-benefit Programmes in 18 OECD Countries”. I 
Social Policy & Administration, vol 38, 2004, nr 2.  
9 Larsson, Laura, Agneta Kruse, Mårten Palme, Mats Persson: En hållbar sjukpenningförsäkring 
Välfärdsrådets rapport 2005. Stockholm: SNS Förlag. Sid 34 
10 de Jong, Philip R:”Privatization and consistency in social insurance” i Jun-Young Kim och Per-Gunnar 
Svensson (eds) Domain Linkages and Privatization in Social Security. Hampshire: Ashgate, 2000, sid 38f. 
11 Larsson mfl, 2005, sid 45 
12 Åmark, Klas, Hundra år av välfärdspolitik. Välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige. Umeå, Boréa 
2005, sid 225 
13 Hernes, Helga: Welfare State and Woman Power. Essays in State Feminism. Oslo: Norwegian University 
Press Universitetsforlaget AS, 1987. 
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då som händer när offentliga system reformeras och ansvar förskjuts till 
familj eller marknad? Studier belyser att förändringar av ansvar för 
välfärden ger olika konsekvenser för kvinnor och män. Anita Nyberg och 
Anita Haataja har i en artikel visat att privatiseringsvågen under 1990-talet 
inneburit att tvåförsörjarmodellen i Sverige och Finland försvagats. 
Sysselsättningen för kvinnor har sjunkit och fler kvinnor har hänvisats till 
olika former av bidrag för sin försörjning. Det är framförallt ensamstående 
mammor som har fått sämre möjligheter att försörja sig genom eget arbete.14 
Andra konsekvenser som belysts av forskning är att individualiseringar och 
privatiseringar i första hand drabbar kvinnor eftersom de har sämst 
ekonomiska förutsättningar för att välja.15  Ett exempel att allt mer privata 
inslag inom äldreomsorgen har inneburit ökat obetalat arbete för kvinnor.16   

I den här studien arbetar jag med fokus på hur kön och försäkring 
konstrueras tillsammans i skiftande historiska och kulturella sammanhang. 
En utgångspunkt är att kön är en grundläggande organiserande princip i 
samhället och att idéer om välfärdens utformning ofta explicit eller implicit 
bär på värderingar om kön. Sjukförsäkringens utformning baseras på idéer 
om vem det är som skall vara försäkrad, vad som ska ses som 
försäkringsbara risker och vem som ska bära ansvaret för dessa. Begrepp 
som arbete, sjukdom och arbetsförmåga bär på idéer och föreställningar om 
kön. 

För att undersöka hur idéer och föreställningar om kön bidrar till att 
utforma sjukförsäkringen samt hur sjukförsäkringen ordnar kön följer jag 
diskussionerna om sjukförsäkringens utformning i statliga utredningar från 
1944 till 2006. Syftet är att undersöka hur förändringar i ansvar mellan stat, 
marknad och familj samspelar med idéer och föreställningar om kön och vad 
detta betyder för hur kön positioneras i diskussionerna om sjuk-
försäkringens utformning.  

 
Syftet kan preciseras närmare i två forskningsfrågor: 
 

 Vilka idéer och föreställningar om kön artikuleras i diskussioner 
om hur ansvaret ska fördelas mellan stat, marknad och familj? 

 Hur positioneras olika grupper i dessa diskussioner och på vilket 
sätt är dessa positioner könade? 

  

                                                             
14 Haataja, Anita och Nyberg, Anita: “Tvåförsörjarmodellen i Finland och Sverige. Försvagades den av 
ekonomisk kris och familjepolitik under 1990-talet?” i  Arbetsmarknad och arbetsliv, årgång 11, vintern 2005, 
nr 4. 
15 Daly, Mary och Rake, Katherine: Gender and the Welfare State. Cambridge: Blackwell Publishing Inc. 
2003.  
16 Brodin 2005 
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Avhandlingens disposition 
I nästa kapitel beskrivs studiens analytiska utgångspunkter. Där presenterar 
jag teoretiska och metodologiska ansatser samt det empiriska materialet. 
Kapitlet avslutas med en kort historik om hur trygghet vid sjukdom 
organiserades före 1944 då min undersökning börjar. Sedan följer tre 
empiriska kapitel som omfattar tre tidsperioder, dessa behandlas i var sitt 
kapitel. Tidsperiodernas indelning är 1944–1968, 1969-1990 samt 1991-
2006. Periodindelningen är gjord efter det empiriska materialet, vilket även 
visat sig stämma väl överens med tidigare studiers periodindelningar.17 De 
empiriska kapitlen inleds med en kortare beskrivning av idéströmningar 
under perioden och följer sedan kronologiskt utredningarna. I det 
avslutande kapitlet summerar och diskuterar jag de empiriska resultaten. 

                                                             
17 Se tex Dahlberg, Anita: Socialförsäkringarnas utveckling. Tredje rev. upplagan. Nr 8 Skriftserie från 
Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet, 1995. 
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~Kapitel 2 ~ 

Analysens utgångspunkter 

I det här kapitlet presenterar jag tidigare forskning och analytiska angrepps-
sätt som varit vägledande i mitt arbete med det empiriska materialet. 
Kapitlet inleds med beskrivning av hur jag med diskursanalys studerar de 
idéer och föreställningar om kön som uttryckts i utredningstexternas 
diskussioner om fördelning av ansvar för vissa delar av försäkringen. 
Därefter följer avsnitt om hur idéer och föreställningar om kön analyserats i 
tidigare forskning om välfärdsstaten och välfärdsmodeller samt om hur 
ansvaret för välfärden förändrats. Det utmynnar i en diskussion om de 
textanalytiska verktyg jag använder. Därefter diskuterar jag källmaterialet, 
urvalet av dokument samt hur analysen har genomförts. Avslutningsvis 
tecknar jag en kort bakgrund till hur trygghetssystem vid sjukdom varit 
organiserade före min undersökning börjar, det vill säga före 1944. 

Den här studien vilar på konstruktionistiska och hermeneutiska förhåll-
ningssätt. Det konstruktionistiska angreppssättet innebär att studera hur 
sjukförsäkring och kön skapas och omformuleras genom förhandlingar och 
konkurrens mellan olika tolkningar. Texterna som analyseras förmedlar och 
lägger tonvikt vid olika förståelser av hur sjukförsäkringen bör utformas. 
Samtidigt är texterna genom sina beskrivningar av problem och lösningar 
med och skapar förståelser av vad som är rätt och nödvändigt. I analysen av 
kön och försäkringar som konstruktioner tar jag avstamp från och hämtar 
begrepp och förhållningssätt från diskursanalytiska inriktningar och tillämp-
ningar. Dessa presenterar jag närmare senare i det här kapitlet.  

Den hermeneutiska utgångspunkten anknyter till tolkningen av texter. Jag 
är inspirerad av Paul Riceurs tankar om hur tolkning av texter är en process 
där både en inlevelsefull inifrånposition, förståelse, behövs likväl som den 
mer distanserade iakttagelsen av lagbundna fenomen, det som brukar kallas 
förklaring.18 Paul Riceur vill länka samman begreppen förstå och förklara 
och dialektiken mellan dem illustreras med en hermeneutisk båge. Den 
startar i en naiv, spontan förståelse som via en distanserad analys av textens 
struktur utmynnar i en djupare förståelse av textens mening. Förklaringen, 
varför, kan röra sig på olika nivåer av generalitet och regelbundenhet. Det 
inre avbildas i det yttre och gör det nödvändigt att förståelsen förmedlas via 
teoribaserad textanalys. Den sätter ny fart på förståelsen och blir en 
nödvändig etapp mellan en naiv och en kritisk, djupgående tolkning. Hela 
den här processen är vad Paul Ricoeur kallar tolkning, och genom att växla 

                                                             
18 Ricoeur, Paul: Från text till handling. Stockholm: Brutus Östling bokförlag, 1993. 
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mellan de olika perspektiven kan man nå olika lager av tolkningar.19 
Statsvetaren Maria Wendt Höijer skriver att den kritiska texttolkningen 
kräver en nödvändig distansering som måste bygga på en inlevelsefull 
förståelse och teoretiska verktyg som kan säga något utöver den förståelse 
som finns uttryckt i det empiriska materialet. Tolkning utifrån teori ger en 
förankring i en utifrånposition. Det kan ses som att textens diskurs 
sammanlänkas med en annan ny diskurs. I den konkreta analysen vävs de 
olika perspektiven samman så det kan vara svårt att urskilja de olika delarna 
i tolkningsarbetet. 20  

Tolkningsarbetet innebär alltså en dialektiskt process där olika perspektiv 
ingår. Genom att växla mellan en djupläsning av texterna och en distanse-
ring med hjälp av andra diskurser kan man förhålla sig till materialet på 
olika sätt och bidra med nya lager av tolkningar. I min analys är det texterna 
som är i centrum för analysen, inte författarna som har skrivit dem eller de 
politiska processerna som föregått dess tillkomst. Jag kommer senare i det 
här kapitlet att närmare diskutera texternas specifika karaktär. 

Diskursanalysens avstamp 
Som gemensam nämnare för olika diskursanalytiska angreppssätt kan 
diskurser ses som: ”… sociala mönster av betydelse-fixeringar som står i 
instabila förhållanden till varandra. En diskurs är således ett bestämt sätt att 
tolka världen (eller delar av världen).”21 Diskurser kan alltså ses som en sorts 
tolkningsramar som bär på idéer och föreställningar om hur världen är och 
bör vara.  

Olika diskursanalytiska inriktningar har en gemensam bas i att de utgår 
från socialkonstruktivistiska perspektiv. Det innebär att individers och 
gruppers positioner i samhället ses som skapade av historiska och kulturella 
sammanhang.  Dessa sammanhang formar hur vi förstår, kategoriserar och 
förhåller oss till vår tillvaro. Jag har influerats av Marianne Winther 
Jörgensens och Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och metod.22 De 
ger inspiration till hur man kan integrera aspekter från olika diskurs-
analytiska inriktningar så analysen anpassas efter de frågor och det material 
man arbetar med och blir hanterlig i det konkreta analysarbetet. 

Jag ser begreppet diskurs som ett begrepp som konstruerats för att vara 
ett hjälpmedel i analysen för att förstå vissa fenomen. Den specifika 
analysens forskningsproblem och frågeställningar får vägleda hur de 
analytiska begreppen ska användas.23  Det är emellertid en dubbelriktad 

                                                             
19 Ricoeur 1993, sid 75,95 
20 Wendt Höijer, Maria: Rädslans politik. Malmö: Liber, 2002, sid 38-51 
21 Winther Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise: Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. 1999, sid 136. 
22 Winther Jörgensen och Phillips 1999, sid 103-104 
23 Winther Jörgensen och Phillips 1999, sid 137. 
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process där även forskningsfrågor och frågeställningar utformas och 
preciseras genom valet av analytiska begrepp. Mina forskningsfrågor har 
arbetats fram och formulerats om under avhandlingsskrivandets gång. Jag 
kommer här att ta upp några förhållningssätt till diskursanalys som kommit 
att bli viktiga i mitt arbete.  

Ett syfte med diskursanalysen är att se hur vissa idéer och föreställningar 
öppnar upp för vissa handlingar och försvårar eller omöjliggör andra. De 
föreställningar som definierar gränser för politiska handlingar identifieras. 
Tolkningsramarnas verklighetsbeskrivningar får sociala konsekvenser 
genom att de pekar ut vissa handlingar som mer möjliga och relevanta än 
andra i en speciell situation.24 En utgångspunkt är att olika idésystem och 
föreställningsvärldar är avgörande för vilka politiska åtgärder som är möjliga 
att föreslå och genomföra.25 I min analys innebär det att studera hur olika 
utsagor om sjukpenningförsäkringens utformning länkas samman och 
formar ett övergripande mönster där en viss handling, ett visst förslag, 
möjliggörs och andra försvåras.  

Diskurser kan vara svåra att förändra. De diskurser som blir dominerande 
ses ofta som något normalt, förväntat och ofrånkomligt. Förändringar sker 
genom att nya eller marginaliserade tolkningsramar utmanar de domine-
rande som kan slås ut eller vävas ihop med de nya tolkningarna. Jag 
undersöker hur olika diskurser i utredningstexterna reproduceras, utmanas 
och omvandlas samt vilka gränsdragningar det för med sig. 

En skillnad mellan olika diskursanalytiska angreppssätt handlar om 
diskursernas räckvidd, det vill säga om de konstituerar det sociala fullt ut 
eller om de själva konstitueras av andra aspekter av det sociala.26 Att se det 
som att diskurserna påverkas av de kategorier de är med och konstruerar ger 
individer och grupper ett handlingsutrymme, som kan vara större eller 
mindre, att använda sig av olika tolkningsramar samtidigt som de också 
tilldelas olika positioner.27 Med ett sådant synsätt kan diskurserna således 
vara mer eller mindre normerande och individer eller grupper kan i olika 
kontexter ha större eller mindre handlingsutrymme att omförhandla en viss 
ordning. Handlingsutrymmet varierar med tid och plats, därmed finns också 
möjlighet till agentskap, att tolka om verkligheten, sig själv och andra.  

En annan skillnad i olika diskursanalytiska angreppssätt handlar om i 
vilken mån vissa delar av tillvaron ses som icke-diskursiva eller inte. Mitt 
förhållningssätt är att se det materiella och institutionella som diskursens 

                                                             
24 Mörkenstam, Ulf : Om ”lapparnes privilegier”: föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-
1997. Stockholms Universitet, 1999, sid 55. Winther Jörgensen och Phillips, 1999, sid 138 
25 Wendt Höijer, 2002. 
26 Winter Jörgensen och Phillips 1999, sid 9, 24, 105 
27 Jmf Lundstedt, Anna: Vit governmentalitet. Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys. 
Stockholm : Arbetslivsinstitutet 2005, sid 16. 
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förankring.28 Med det synsättet inkluderar diskursen inte bara tankegångar 
uttryckta i text och tal utan också hur dessa har förankrats i till exempel 
institutioner som socialförsäkringar och blivit till strukturer i samhället.29 
Föreställningar om hur det ”är” (re)produceras och materialiseras i 
diskursen. Så kan till exempel en könsuppdelad arbetsmarknad och fördel-
ning av hemarbete ses som ett uttryck för vissa könsdiskurser. Allmänna 
försäkringars stora försäkringskollektiv och breda riskspridning kan ses som 
ett uttryck för föreställningar om hur vi bör bära varandras risker. Det är en 
tolkningsram, en diskurs, som grundas på specifika förståelser av vad som är 
rättvist och effektivt.  En bred definition av diskurs där specifika sätt att tala 
om och förstå världen konkretiseras i utformningen av institutioner som 
reproducerar normer, ideal och betydelser.30 En tolkningsram eller diskurs 
består således både av tankevärldar och konkret praktik, där tankevärldar-
nas idéer och föreställningar ibland förankras i till exempel sjukförsäk-
ringens fördelning av ansvar mellan stat, marknad och hushåll. I den här 
studien vill jag undersöka hur ansvarsfördelningen, som den uttrycks i 
utredningstexterna, kan bli en institutionell förankring av idéer och föreställ-
ningar med könade innebörder. Den här studien avgränsas dock till att 
omfatta de idéer och föreställningar som uttrycks i utredningarnas texter och 
de förslag som läggs. 

Idéer och föreställningar kan ses som begrepp som beskriver tankegångar 
och tolkningsmönster. De här begreppen är ofta inte och behöver inte vara 
tydligt avgränsade från varandra. En distinktion mellan dem är emellertid 
att en föreställning betecknar mer underliggande tankegods som inte är så 
aktivt framfört och inte nödvändigtvis medvetandegjort. Idéer står istället 
för starkare medvetenhet, mer explicita, utarbetade och manifesta tankar om 
ett visst fenomen.31 

Analysen av diskurser kan göras på olika nivåer, det kan vara mer 
övergripande stora samhällsdiskurser och mindre lokala diskurser.32 En 
övergripande diskurs kan till exempel vara enförsörjardiskursen, medan en 
mindre diskurs kan vara en tolkning av hemarbetandes behov av försörjning 
vid sjukdom i en sjukförsäkringsutredning. För att i analysen göra skillnad 
mellan diskurser på olika nivåer använder jag begreppet tolkningsram för att 
benämna de diskurser som kommer till uttryck i utredningstexterna. Det får 
beteckna en lägre diskursiv nivå.33 Mer övergripande stora samhälls-
diskurser benämner jag diskurs. Jag gör inte någon egen empirisk analys av 

                                                             
28 Laclau, Ernesto och Mouffe, Chantal: Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic 
Politics.  Andra utgåvan, London: Verso 2001/1985, sid 108.   
29 David Howarth: Diskurs, Malmö: Liber. 2007 (orginalutgåva 2000), sid 136 
30 Jmf Mörkenstam 1999 
31 Tack till Hildur Kalman och Åsa Andersson för hjälp att resonera kring begreppen idé och föreställning. 
32 Mats Börjesson och Eva Palmblad (red): Diskursanalys i praktiken.  Malmö: Liber, 2007, sid 13ff 
33 Jmf Brodin 2005 
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dessa bredare samhällsdiskurser, men använder mig av annan litteratur för 
att kunna göra kopplingar till i vilket sammanhang man kan förstå utred-
ningstexternas tolkningsramar om sjukförsäkringen. 

Mitt huvudsakliga källmaterial är statliga utredningar. Dessa utredningar 
är förarbeten till vad som, ibland, blir lagstiftning. Lagstiftningen uttrycker 
en formell del av samhällets normsystem, det vill säga de rättsliga normerna. 
Statsvetaren Ulf Mörkenstam skriver att föreställningar som institutionali-
seras i lag kan urskiljas som dominerande inom ett politikområde. Idéerna 
och föreställningarna kan vara explicit uttryckta i lagen eller implicit 
underliggande lagstiftningen.34 En norm kan ses som en dominerande 
tolkningsram, en hegemonisk idé om hur det egentligen är som många 
instämmer i. Dominerande tolkningsramar förankras i olika samhälleliga 
institutioner som socialförsäkringar såväl som i människors förståelser av sig 
själva och omvärlden. Norm är också ett vardagligt ord för hur kunskap eller 
föreställningar hör ihop med makt.35 Den dominerande tolkningen kan sägas 
vara en gestaltning av maktförhållanden genom att när något görs till norm 
blir det som inte ryms i denna annorlunda, udda. Maktens konstruktion blir 
tydlig i vad som inte går att hantera inom normen, det som utesluts och 
marginaliseras. Det som definieras som avvikande blir en förutsättning för 
konstruktionen av normen.36 I min analys ser jag det som uttrycks som ett 
förslag eller på annat sätt framstår som det mest framträdande perspektivet, 
som den dominerande tolkningsramen.  

Privat och offentligt i feministisk teori 
I feministisk analys av välfärdens utformning är familjen och hushållet en 
viktig arena. Uppdelning mellan familjen och den offentliga sfären har ofta 
använts för att befästa kvinnornas underordning och osynliggöra det 
ömsesidiga beroendet mellan de olika sfärerna.37 Uppdelningen i privat och 
offentligt är i hög grad kopplat till hur kön görs i organiserandet av samhället 
i stort och i välfärdssystemen mer specifikt. I feministisk teori brukar privat-
offentlig uppdelning hänvisa till konflikten mellan den privata hemsfären 
och en offentlig sfär som rymmer både stat och marknad. Feministiska 
forskare pekar på det offentliga som en manligt könad sfär och ett könat 
begrepp. Konstruktionen av gränsen mellan den privata hemsfären som en 
reproduktiv del av samhället tillhörande kvinnor och en offentlig sfär knuten 
till produktion och män ses som ett sätt att placera kvinnorna i en domän 
                                                             
34 Mörkenstam 1999 
35 Martinsson, Lena: ”Är klass en kategori bland andra?” i de los Reyes, Paulina & Martinsson, Lena red: 
Olikhetens paradigm: intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande. Lund: Studentlitteratur. 2005, 
sid 11. 
36 de los Reyes, Paulina: ”Välfärd, medborgarskap och diskriminering”, i SOU 2006:37 Om välfärdens 
gränser och det villkorade medborgarskapet. Stockholm: Fritzes. Sid 28. 
37 Hawkesorth, Mary, Gender and the ‘Public’: A theoretical Overview.  2006, sid 11, Pateman, Carole, “Att 
arbeta, att äga, att bidra, Demokrati på 1990-talet.” i SOU 1997:114 
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bortom det offentligas räckvidd och hindra dem från politiskt deltagande. På 
så sätt har uppdelningen hem-offentlighet naturaliserat kvinnors under-
ordning.38 Idén om att separera privat och offentlig sfär har format 
västerländsk politik och praktik och går tillbaka till grekisk filosofi. Offentlig 
sfär (polis) rymde värden som frihet och jämlikhet, den sågs som en 
överlägsen, intellektuell, rationell och politisk värld, männens värld. Den 
privata sfären (oikos) stod istället för natur, omsorg, det icke-rationella och 
sågs som en underordnad sfär. Det var kvinnans värld och den var oreglerad 
från staten.39 

Indelningen i en privat hemsfär och en offentlig sfär är således en 
konstruktion som i hög grad präglats av bekönade föreställningar om vad om 
är kvinnors och mäns natur, uppgift och plats i samhället. Makten att dra 
linjen mellan dem kan också användas som ett sätt att bestämma vilka som 
skall inkluderas och exkluderas. Statsvetaren Carole Pateman menar att de 
två sfärerna bör ses som att de står i en dialektisk relation till varandra 
istället för som varandras motpoler. Uppdelningen mellan hemsfären och 
den offentliga sfären får betydelse för formandet av maktrelationer mellan 
könen eftersom det ömsesidiga beroendet osynliggörs.40 

 Historiskt har kvinnor inte fått tillgång till samma rättigheter och 
privilegier som män eftersom kvinnornas uppgifter ansetts vara inom den 
privata sfären och därmed utanför den arena där medborgerliga rättigheter 
gäller. Kvinnor har många gånger fått formell tillgång till rättigheter på 
andra grunder än män, inte exkluderade men inkluderade som under-
ordnade.41 Feministiska analyser belyser det komplexa och ömsesidiga 
beroendet mellan privata och offentliga sfärer. Där finns inte någon klar 
gräns mellan dem. Dikotomin kan ses som djupt könad och har fungerat som 
en stödstruktur till könsordningar i samhället där kvinnor marginaliserats.42 

Uppdelningen mellan privat och offentlig sfär kan ses som socialt och 
politisk konstruerad. Gränserna bestäms av det historiska och kulturella 
sammanhanget. Dessa är föränderliga och under ständig förhandling och 
reflekterar olika gruppers inflytande.43 Utvecklingen av välfärdsstaten har 
gjort att det dragits nya gränser mellan privat och offentlig sfär. Det har 
också inneburit nya förståelser av vad som är privat respektive offentligt. 
Vissa frågor har delvis flyttats från den privata hemsfären till en offentlig 
arena, till exempel har reproduktion, som Helga Hernes uttrycker det, ”gone 

                                                             
38 Hawkesworth 2006, sid 11. 
39 Baker, Susan och van Doorne-Huiskes, Anneke (eds): Women and Public Policy. The shifting boundaries 
between the public and private spheres. Aldershot: Ashgate. 1999, sid 4-6. 
40 Pateman, Carole, ”The Patriarchal Welfare State”, in Democracy and the Welfare State, Ed Amy Gutmann, 
Princeton University press, 1988, Paterman 1997 
41 Baker 1999, sid 9. Pateman 1988, sid 19 
42 Baker 1999, sid 7 
43 Baker 1999 
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public” med införande av offentlig barnomsorg, föräldraförsäkring och så 
vidare.44 Det utökade statliga ansvaret mötte en motreaktion under 1980-
talet då idéer om privatiseringar och marknadsstyrning innebar försök att 
förflytta ansvar från den offentliga sfären tillbaka till den privata. Konstruk-
tionen av gränsen mellan vad som ska ses som privat och offentligt blir en 
politisk fråga och gränserna riskerar att bli en del av en strukturell 
ojämlikhet som bäddas in i välfärdsstaten.45 Även uppdelningen mellan 
marknad och offentlig sektor kan ses som en konstruerad uppdelning. Den 
bygger på att samförstånd institutionaliseras och materialiseras i retorik, 
lagar, organisationsprinciper och löner. Därmed framstår den också som 
given.46 Välfärdsstatens framväxt har bidragit till en mer komplex mix av 
offentlig-privata samband där familj, marknad och stat måste förstås i 
relation till varandra.47 

Kön och välfärd: stat, marknad och familj 
Inom välfärdsforskning brukar det framhållas att välfärd och ekonomisk 
trygghet genereras på olika arenor i samhället.  Det är familjen/hushållet, 
marknaden samt staten.48 I trygghetssystemen har staten haft roll som en 
utjämnare av risker som medborgaren möter på marknaden och inom 
familjen.49 Statens funktion som utjämnare av ojämlika förhållanden mellan 
kvinnor och män har dock kritiserats. Inom feministisk forskning om 
välfärdsstaten har forskare belyst hur den formats utifrån en manlig norm 
om arbete, till exempel genom uppdelningen i betalt och obetalt omsorgs-
arbete.50 

Institutionernas utformning påverkar värden, normer och regler som 
fastställer uppgifter, skyldigheter och rättigheter för kvinnor och män. De 
kan förstärka eller underminera klyftor i samhället genom formandet av 
riskgrupper, ekonomiskt oberoende, organisering av arbetet samt genom att 
påverka hur medborgarna definierar sina intressen, preferenser och sin 
identitet.51 Därmed är de också centrala för hur könsrelationerna formas. 

                                                             
44 Hernes 1987 
45 Baker 1999, sid 13 
46 Martinsson, Lena,  Jakten på konsensus. Intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag. Malmö: 
Liber, 2006a, sid 26. 
47 Baker 1999, sid 10-11. 
48 I vissa studier tar man även med den ideella sektorn.  
49 Esping-Andersen Gösta: Social foundations of postindustrial economies. New York: Oxford University 
Press, 1999. 
50 Bergqvist, Christina: Mäns makt och kvinnors intressen. Uppsala: Acta Unicersitatis Upsaliensis, 1994. 
Pateman 1988, sid 232. Jansson, Marie: Två kön eller inget alls. Politiska intentioner och vardagslivets 
realiteter i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Linköping: Institutionen för Hälsa och samhälle, 2003. 
51 Se tex Brush, Lisa D: “Changing the Subject: Gender and Welfare Regime Studies”. Social Politics, Vol 9, 
2002, nr 2, sid 169, Korpi Walter, Palme Joakim: “The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: 
Welfare State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries, American Sociological Review, 
Vol 63, 1998, nr 5. Korpi Walter, Palme Joakim: “New Politics and Class Politics in the Context of Austerity 
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Med utgångspunkt i feministisk teori har forskning om välfärdsmodeller 
eller välfärdsregimer kritiserats för att hänsyn inte tagits till kvinnors och 
mäns olika livsvillkor och positioner i samhället. De könsvisa skillnader som 
de olika välfärdssystemen speglar och reproducerar har blivit underskattade 
eller osynliggjorts. Inom feministisk forskning om välfärdsmodeller analyse-
ras vad olika sätt att utforma välfärdssystemen innebär för könsrelationerna. 
Det innebär till exempel analyser av könssegregation på arbetsmarknaden, 
kvinnors ekonomiska oberoende, obetalt omsorgsarbete, möjlighet att forma 
ett oberoende hushåll, anställningsbarhet för mödrar, beskattning, förmåner 
för ensamstående föräldrar etc.52  

Att socialpolitikens utformning har stor betydelse för att förstå skillnader i 
könsrelationer är väl belagt i tidigare forskning. Olika typer av välfärds-
modeller präglas av olika könsregimer, det vill säga olika konstruktion av 
bidrags- och skattesystem, organisering av barn- och äldreomsorg etc.53 I 
länderjämförande forskning om hur välfärdsstaterna utformar sina trygg-
hetssystem har samspelet mellan olika typer av välfärdsmodeller och olika 
könsregimer belysts. Mer liberala och korporativa (konservativa) välfärds-
modeller uppvisar könsfördelning med ansvar, risker, resurser, rättigheter 
och skyldigheter som baseras på förväntningar om att mannen försörjer 
familjen och kvinnorna utför obetalt arbete i hemmet. I de mer omfattande 
skandinaviska välfärdsstaterna baseras välfärdsmodellen i högre grad på 
föreställningar om att både kvinnor och män bidrar till försörjningen och 
delar på hemarbetet.54  

Kön i tidigare forskning om välfärd 
I tidigare studier har det formulerats övergripande mönster för hur idéer och 
föreställningar om kön samverkar med välfärdens utformning. Dessa kan ses 
som kontext till det material jag analyserar och fungera som ett sätt att 
distansera analysen av utredningarnas texter om sjukförsäkringen och 
sammanlänka texternas tolkningsramar med bredare samhällsdiskurser.  

Yvonne Hirdman har studerat hur normer och föreställningar om kön 
förändrats över tid inom den svenska välfärdsstaten. Hon beskriver den 
svenska välfärdsstatens utveckling under 1900-talet genom att dela in den i 

                                                                                                                                               
and Globalization: Welfare State Regress in 18 Countries, 1975-95”.  American Political Science Review, Vol 
97, 2003, nr 3. 
52 se tex Lewis, Jane: ”Gender and the development of welfare regimes”, in Journal of European Social 
Policy 2(3) 1992, sid 159-173. Orloff, Ann Shola: “Gender and the Social Rights of Citizenship: the 
Comparative analysis of Gender Relations and Welfare States, in American Sociological Review , Vol 58, 
1993, june sid 303-328. Lewis, Jane: “Gender and Welfare Regimes: Further Thoughts”, in Social Politics, 
summer 1997.  O’Connor, Julia, Orloff Ann Shola, Shaver, Sheila: States, markets, families. Gender, 
liberalism and Social Policy in Australia, Canada, Great Britain and the United States. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. Sainsbury 1999. Mazur 2004 
53 se tex Sainsbury 1999 
54 Se tex Sainsbury 1999, Korpi Walter: “Faces of Inequality: Gender, Class, and Patterns of Inequalities in 
Different Types of Welfare States”. Social Politics, Vol 7, 2000, nr 2. 
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tre faser. Indelningen baseras på den könsnorm som dominerat vid olika 
tidpunkter och handlar om hur relationen mellan kvinnor och män förväntas 
se ut när det gäller plats, sysslor och egenskaper.55 Dessa normer om kön 
kommer jag att presentera närmare i inledningarna till empirikapitlen som 
en kontext till respektive periods sjukförsäkringsutredande.  

En annan forskare som har studerat olika sätt att organisera välfärden är 
statsvetaren Diane Sainsbury. Hon har i jämförande analyser mellan olika 
länders sätt att organisera välfärd utvecklat en analysram för välfärds-
institutionernas utformning och vad de betyder för vilka principer och 
normer som fastställer uppgifter, skyldigheter och rättigheter för kvinnor 
och män.56 Fokus ligger på hur utformningen av institutioner, policys och 
lagstiftning formar relationerna mellan könen. Det Diane Sainsbury kallar 
för könspolicyregim rymmer värden, normer och regler och ger därmed ett 
normativt, reglerande ramverk som formar beteenden. Principer och normer 
kan ses som en sorts könsdiskurser som fastställer uppgifter, skyldigheter 
och rättigheter för kvinnor och män. Hur ansvaret fördelas mellan stat, 
marknad och familj för att organisera och fördela välfärden och speciellt 
omsorgsuppgifter är en viktig dimension i formandet av könsrelationer. 
Könsnormerna delar Sainsbury upp i tre idealtyper; den manliga familje-
försörjarregimen, den separata könsrollsregimen och den individuella 
försörjar-omsorgs-regimen. Idealtyperna kombineras i praktiken på olika 
sätt, men med tyngdpunkten förskjuten åt något håll.57   

Den manliga familjeförsörjarregimen karaktäriseras av en könsideologi 
med en strikt könsarbetsdelning. Kvinnor och män tillskrivs olika uppgifter 
och skyldigheter, män antas ha försörjningsplikter medan kvinnorna 
förväntas ta hand om familjen genom obetalt arbete. De sociala förmånerna 
baseras på denna förståelse av relationen mellan könen och ser olika ut för 
kvinnor och män. Mäns sociala förmåner baseras på antagandet om försörj-
ningsansvaret och anställnings- och lönepolitik riktas framförallt mot män. 
Familjeförsörjaren är förmånstagare för socialt stöd och kan få tillägg för 
familjemedlemmar. Gifta kvinnor har en svag position på arbetsmarknaden 
eftersom de antas försörjas av maken. Äktenskapet är norm och påverkar 
speciellt kvinnors rättigheter som grundas på statusen som maka. Att vara 
gift och ha familj ger fördelar framför att vara ogift med barn eller singel. I 
denna regimtyp är ogifta mödrar och frånskilda kvinnor avvikande och faller 
utanför det vanliga regelverket. Omsorgsarbetet är oftast privat och 
oavlönat. Beskattning sker av hushållet som en enhet via sambeskattning 
och avdrag kan göras för beroende maka.58 

                                                             
55 Hirdman 1990, sid 84.  
56 Sainsbury 1994, 1996, 1999, sid 77f, 2010 
57 Sainsbury 1999, sid 79f. 
58 Sainsbury 1999, sid 77f. 
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I den skilda könsrollsregimen betonas också olikheter mellan könen och en 
strikt könsarbetsdelning. Principen om mannen som försörjare och makan 
som omsorgsgivare finns även här och privilegierar män på arbets-
marknaden samtidigt som anställnings- och lönepolicy orienteras mot den 
manlige arbetaren. Familjen har även här ansvar för socialt skydd, men det 
läggs vikt vid både löne- och omsorgsarbete, till skillnad från i den manliga 
försörjarregimen där sociala förmåner och skattelättnader är familjeförsörja-
rens privilegium. Det innebär att både den manliga familjeförsörjaren och 
den kvinnliga omsorgsgivaren får sociala förmåner i den separata könsrolls-
modellen. Det innebär att sociala rättigheter inte följer med äktenskap och 
kvinnor kan få förmåner baserade på omsorgsansvar oberoende av om de är 
gifta eller ej. Omsorgsarbete i hemmet kan till viss del avlönas, även om det 
fortfarande ses som i huvudsak ett privat ansvar.59  

Könsnormen i den individuella försörjar-omsorgs-regimen skiljer sig 
från de två andra genom att kvinnor och män anses ha delade arbetsupp-
gifter. Båda könen har rättigheter som försörjare och omvårdare, och sociala 
rättigheter är lika för män och kvinnor. De formas så att kvinnor skall kunna 
lönearbeta och män ska kunna ta ansvar för omsorg. Sociala rättigheter och 
skatter är knutna till individen istället för till familjen och kostnader för barn 
delas genom offentlig barnomsorg och barnbidrag till alla familjer. Det finns 
en stark statlig inblandning i omsorg om barn, sjuka, personer med 
funktionsnedsättning och äldre genom tillgång till offentlig omsorg och 
ersättning till anhörigvårdare. I idealtypen baseras de sociala rättigheterna 
på medborgarskap eller bosättning istället för på familjen vilket neutraliserar 
könsskillnader. Skatten knyts till individen och förvärvs- och lönepolicy 
riktas mot båda könen. Det finns ett omfattande offentligt ansvar för 
omsorgsarbetet och det avlönas till viss del både inom och utanför hemmet. 
Inom det feministiska forskningsfältet har den individuella modellen setts 
som mest gynnsam för kvinnors medborgarskap. Det grundar sig på att så 
kallad defamiljisering, det vill säga att det är individen och inte familjen som 
utgör basen för välfärdsprogrammen, gynnar kvinnors ekonomiska ställning 
i samhället. Sverige brukar nämnas ligga mycket nära detta ideal. 60 

Idéer om privat och offentligt ansvar 
Uppfattningar om vad man ska ta ansvar för säger något om samhälleliga 
värderingar om ett gott liv. Det finns många aspekter av ansvar och 
ansvarsbegreppet formas i hög grad av den situation där det används.61 Sofia 
Kjellström skriver att ansvar i bred bemärkelse handlar om uppfattningar 

                                                             
59 Sainsbury 1999, sid 78f 
60 Sainsbury 1999, sid 9f 
61 Kjellström, Sofia, Ansvar, hälsa och människa. En studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa. 
Linköping Studies in Arts and Science no 318, Linköping Dissertations on Health and Society no 7, 2005, sid 
37. 



 

 16

om människan och hennes relation till sig själv, till världen och till andra 
människor. Ansvar får olika innebörder i olika sammanhang, det kan vara 
betungande eller en lockande statusmarkör. Beverly Skeggs uttrycker det 
som att ansvarstagandet kan skänka respektabilitet. Det kan kopplas till 
både kön och klass.62  Olika ideologiska och teoretiska perspektiv diskuterar 
idéer om ansvarsfördelning i välfärdsstaten. Idéer om vem som ska ta ansvar 
för vad förändras över tid, det handlar om relationer mellan människor, 
förväntningar, normer och regler. Att fördela ansvar mellan stat, marknad 
och familj skapar en struktur och blir en organiseringsmekanism i sam-
hället.63 

I den här studien vill jag öka förståelsen för hur olika sätt att fördela 
ansvaret för sjukförsäkringen ordnar kön. Jag undersöker därför ansvarets 
funktion och roll, vem som föreslås ta ansvar för vad. Ansvaret för 
försörjning vid sjukdom kan ligga på individen själv som självrisk i 
försäkringen, på maken, på arbetsgivaren i olika formationer av sjuklön, på 
privata försäkringsföretags olika försäkringsprodukter eller på den statliga 
sjukförsäkringen. Olika kollektiv förväntas ta olika former av ansvar, 
offentliga försäkringar förväntas till exempel ta ett större socialt ansvar än 
privata försäkringar.  

I en vidare bemärkelse kan man säga att all socialpolitik betyder offentlig 
hantering av sociala risker. Riskernas art varierar, vissa finns ständigt där 
medan andra är slumpmässiga eller varierar med klass, ålder, kön, etc. 
Skilda livsvillkor mellan olika grupper gör att riskerna ser olika ut och de 
sociala riskerna förändras också över tid till följd av ekonomiska och sociala 
förändringar. Utifrån olika livsvillkor möter kvinnor och män olika risker i 
sina liv. Hur hänsyn tas till detta vid utformning av försäkringar är därför en 
viktig fråga. Inom ramen för välfärdsstaten har det gjorts olika försök att 
flytta risker från individ och familj till staten eller andra kollektiva 
försäkringsgivare. Vad som anses vara statens, marknadens, familjens eller 
individens ansvar varierar, vilka risker som delas kollektivt och i vilken grad 
får emellertid konsekvenser för individen.64  

Olika välfärdsmodeller innebär skillnader i sättet att hantera risk. 
Sjukpenningförsäkringen innebär försäkring mot risken att förlora sin 
inkomst vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Fördelningen av ansvar för 
försäkringen är en process där ansvaret för att bära och hantera risker flyttas 
mellan olika aktörer. Olika försäkringsgivare har olika sätt att hantera risk, 
på så sätt blir fördelningen av ansvar också en fördelning av risk.65  

                                                             
62 Skeggs, Beverly : Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg: Daidalos 1997, sid 100 
63 Grafström, Maria; Göthberg, Pauline; Windell, Karolina, Ansvar. Malmö: Liber, 2010, sid 11, 27-29, 60ff 
64 Esping-Andersen 1999, sid 36ff,  Taylor-Gooby, Peter, ed: New Risks, New Welfare. The Transformation 
of the European Welfare State. New York: Oxford University Press, 2004.  
65 de Jong 1998, sid 38 
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Den grundläggande idén om försäkringar är att erbjuda skydd mot vissa 
ekonomiska förluster som orsakas av oväntade och plötsliga händelser. 
Risker som drabbar enskilda individer skall övertas och spridas över ett 
större kollektiv. Försäkringar utjämnar därmed risker och bidrar till 
ekonomisk och social trygghet.66 En definition av försäkring är att det 
innebär ett skyddande avtal som mot erläggande av en mindre avgift utlovar 
ekonomisk ersättning vid viss skada.67  

I det svenska systemet ges sjukförsäkring dels som socialförsäkring och 
dels som olika typer av marknadsbaserade försäkringar. Även familj, 
anhöriga och ideella aktörer utgör del av tryggheten vid sjukdom. I litteratur 
om privata och offentliga försäkringars idé och uppbyggnad anges särskilda 
karaktäristiska som skiljer socialförsäkringar från marknadsbaserade 
(privata) försäkringar. Dessa uppdelningar ska dock ses som idealtypiska. I 
praktiken består försäkringarna ofta av en mix av dessa.68  

I den här studien analyserar jag hur fördelning av ansvar kan ses som ett 
uttryck för föreställningar om kön. Det innebär en analys av vad som bedöms 
vara försäkringsbart, var ansvaret läggs och om det innebär differentiering 
ur könssynpunkt. 

Tolkningar av kön 
Synen på vad kön är och hur kvinnor och män ska vara har varierat i tid och 
rum. Tankar om hur kvinnor och män tillskrivs och förväntas ha olika 
egenskaper, uppgifter och identiteter kan vara mer eller mindre medvetet 
artikulerade. En tidig uppfattning var att det bara fanns ett biologiskt kön, 
mannen, medan kvinnans kropp var en ofullständig manskropp. Under 
1700-talet började denna enkönsmodell ersättas av en tvåkönsmodell där 
kvinnans kropp istället började beskrivas som helt olik mannens.69 Detta 
tänkande rymmer föreställningar om att medvetande, egenskaper och 
identitet skiljer sig mellan könen och grundas i kroppsliga olikheter. Skill-
naderna uppfattas som givna och oberoende av sammanhanget. Denna syn 
på kön kom att kritiseras för att det inte går att definiera vad en kvinna eller 
man egentligen är. Från det poststrukturalistiska hållet argumenteras för att 
subjektet konstrueras via den rådande tolkningsramen och egenskaperna ges 

                                                             
66 Försäkringsförbundet (2005): Försäkringens idé och historia. www.forsakringsforbundet.com Tillgänglig 
2006-01-07.  Riksförsäkringsverket: Socialförsäkringsboken 1999. Tema: Socialförsäkringens idé. 
Stockholm: Riksförsäkringsverket., 1999, sid 17f. 
67 Mannelqvist Ruth: Samband i socialförsäkringen. En rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan 
förmåner och avgifter i socialförsäkringen. Uppsala: Iustus Förlag. 2003, sid 98. 
68 Se tex de Jong 2000, Söderström och Rikner 2002. 
69 Laqueur, Thomas:  Om könens uppkomst. Hur kroppen blev kvinnlig och manlig., Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 1999/1990 
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av de sociala och historiska villkor som råder.70 I vilken mån kvinnors och 
mäns egenskaper och identiteter är givna eller om de är resultat av förhand-
lingar inom historiska och sociala processer är olika sätt att förstå vad kön 
är.71  

Jag analyserar kön som tolkningar och konstruktioner formade utifrån ett 
mönster av idéer, föreställningar och praktiker. Tolkningar som blir en 
självklarhet när de upprepas i olika versioner i olika sammanhang.72 Ett sätt 
att definiera begrepp som kvinna och man är att se dem som positioner i ett 
nätverk av relationer som omges av en ständigt skiftande kontext. Fokus 
flyttas då från personens inre karaktäristik till det sammanhang och de 
villkor som personen eller gruppen befinner sig i. Genom att identifiera 
denna position i relation till andra positioner kan maktassymetrier belysas.73  

Jag studerar kön som en position i rörelse i ett sammanhang som ständigt 
förändras. En position som formas av och kan ses som ett uttryck för 
tolkningsramar där sociala, psykologiska och biologiska aspekter samspelar. 
Att det biologiska könet inte kan ses som statiskt och oföränderligt blir 
tydligt då också biologiska förklaringar av vad kön är varierat över tid. Dessa 
förklaringar handlar inte bara om kunskap om kroppens funktioner utan 
påverkas i hög grad av det kulturella sammanhanget och den rådande synen 
på män och kvinnor. Biologin påverkar de sociala och kulturella konstruk-
tionerna, men biologin är i sin tur också föränderlig och beroende av 
livsvillkor och kultur.  I de utredningstexter jag analyserar undersöker jag 
hur könade kategorier formuleras och positioneras i förhållanden till 
varandra. Frågan om hur positionen påverkas av försäkringens utformning 
innebär också en öppning mot att den kan förändras om försäkringen 
utformas annorlunda.  

Historikern Kerstin Abukhanfusa har i en bred studie av det svenska 
socialförsäkringssystemet 1913-1980 gjort en analys av hur rättigheter och 
skyldigheter fördelats mellan män och kvinnor.74 Hon visar hur det som ofta 
ses som neutrala försäkringstekniska lösningar präglats av idéer och 
föreställningar om kön och lett till olika behandling av kvinnor och män. 
Indelningen i riskklasser och bedömningar av vad som är sjukdom, 
invaliditet etc har blivit till könsdifferentierande principer. I en annan studie 
har statsvetaren Marie Jansson studerat rehabiliteringsförsäkringens 
utveckling under sextio år. Hon konstaterar att försäkringens normsystem 
baseras på en definition av arbetslinjen präglat av mäns arbetsvillkor. 
                                                             
70 Alcoff, Linda:  “Cultural Feminism versus Post-Strukturalism. The Identity Crisis in Feminist Theory”. I 
Nicholson, Linda (ed) The Second Wave. A Reader in Feminist Theory New York and London: Routledge. 
1998. 
71 Freedman, Jane: Feminism – en introduktion. Malmö: Liber. 2003 
72 de los Reyes, Paulina & Martinsson, Lena (red): 2005, sid 168 
73 Alcoff 1998, s 318f 
74 Abukhanfusa, Kerstin: Piskan och moroten. Om könens tilldelning av skyldigheter och rättigheter i det 
svenska socialförsäkringssystemet 1913-1980. Stockholm: Carlssons, 1987 
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Arbetslinjens normer om heltidsarbete har befäst rådande ordning mellan 
könen.  Marie Jansson menar att normen som format institutionen är ett 
större problem än institutionerna i sig. Normen är så självklar att den inte 
ifrågasätts, men skulle kunna belysas genom en diskussion om hur 
institutionerna formats och vilka normer som råder i dem.75 

I den här studien ska jag spåra idéer och föreställningar om kön via 
förslag om hur ansvar för sjukförsäkringen ska delas upp. Differentieringen 
blir ett sätt att särskilja olika kategorier försäkrade och tillskriva dem olika 
egenskaper och positioner. Att hålla isär är också en central komponent i 
konstruerandet av kön. Yvonne Hirdman talar om isärhållandets logik som 
innebär att olikheter skapas. Ur isärhållningen legitimeras en annan logik, 
hierarkin där mannen blir norm. Ju kraftigare isärhållandet blir, ju mer 
självklart och legitim blir den manliga normen.76 Att isärhållandet med 
automatik skulle skapa hierarkier kritiseras och nyanseras av Britt-Marie 
Thurén.77 Hon menar att isärhållande inte automatiskt behöver följas av 
hierarki och även om de ofta följs åt så kan de göra det på olika sätt och i 
olika grad.78 Det bör således vara en empirisk fråga om isärhållandet följs av 
hierarki. Hierarkier skapas där det finns skillnad i tillgång till viktiga 
resurser som till exempel arbete och hälsa som gör att kvinnor och män 
hamnar i olika positioner i förhållande till varandra i olika sammanhang.79 
Tillgång till sjukförsäkringen kan ses som en sådan viktig resurs genom att 
den ger försörjning vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga.   

Kan det då finnas differentieringar som inte leder till hierarkier utan 
utjämnar skillnader i viktiga resurser? Man kan tänka sig att försäkringar 
skulle kunna vara differentierade mellan olika grupper för att via försäk-
ringssystemen kompensera ojämlika villkor. Att differentiera försäkringen 
för att utjämna eller omfördela resurser och bryta maktordningar. Denna 
fråga kan kopplas till diskussionen om differentieringar och särlösningar kan 
vara en lämplig åtgärd för att bryta ett etablerat mönster. Olika former av 
kvotering har till exempel diskuterats när det gäller representation av 
kvinnor på olika områden i samhället. Kvotering innebär särbehandling 
utifrån kön med den uttalade avsikten att bryta vad man ser som ett ojämnt 
mönster.80 En särlösning måste analyseras utifrån om den syftar till att 

                                                             
75 Jansson, Marie, 2003, sid 146ff. 
76 Hirdman, Yvonne 1988, 1990 
77 Thurén, Britt-Marie, ”Om styrka räckvidd och hierarki, samt andra genusteoretiska begrepp”, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1996, nr 3-4. 
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upprätthålla eller förändra en viss ordning. De formellt könsneutrala 
lösningarna har ifrågasatts i termer av falsk könsneutralitet. I den till synes 
könsneutrala lösningen artikuleras inte normer om könsskillnader, det är 
emellertid inte någon garant för att de inte finns där.81 Den könsneutrala 
lagen kan vara direkt diskriminerande om kvinnors och mäns olika villkor 
gör att de har olika positioner, medan de könsneutrala lagarna utgår från 
mäns livsvillkor och positioner. Det könsneutrala döljer på så sätt makt-
strukturer.82  

Idéer och föreställningar om kön förändras beroende på tid, plats och 
social arena. Jag studerar en period som omfattar sextiotvå år, under den 
tiden har det skett många förändringar i organiserandet av ansvar inom 
sjukförsäkringen. Det kan tyckas självklart att även idéer och föreställningar 
om kön förändrats. Om könsordningen i samhället är stabil eller föränderlig 
har debatterats inom genusforskningen. Det finns en spänning mellan 
förändring och stabilitet och olika sätt att förhålla sig till denna.83 För 
frågorna i den här studien finns det flera tänkbara utvecklingslinjer. Ett 
alternativ kan vara att reformer i ansvarsfördelningen för sjukförsäkringen 
samspelat med förändrade föreställningar om kön och kan knytas till 
förändrade könspositioner. Ett annat alternativ är att föreställningarna om 
kön varit mer eller mindre stabila över tid medan organisationen av väl-
färden förändrats, det vill säga att traditionella maktordningar reproduceras 
med nya medel.84 Ett tredje alternativ är att förändring och kontinuitet 
existerat parallellt, men i olika dimensioner. I feministisk forskning har man 
kunnat se mönster av att förändring sker i den mer ytliga regulativa nivån 
men inte på den underliggande konstitutiva nivån.  Maud Eduards pekar på 
svårigheterna i att identifiera och beskriva social förändring i relation till 
kvinnors underordning. Det kan vara lättare att förändra den regulativa 
nivån men svårare med den konstitutiva nivån. Den konstitutiva nivån ser 
Maud Eduards som den yttersta mekanismen för könsordningens 
upprätthållande. Där lägger hon föreställningar och praktiker som reducerar 
kvinnors handlingsutrymme och objektifiering av kvinnor.85 

Varken kvinnor eller män konstitueras utifrån någon enstaka könsnorm. 
Andra normer om till exempel klass och etnicitet är också med och formar en 
individ. De olika positionerna relateras, utmanas och underordnas konstant 
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till och av varandra.86 I min studie är kön en utgångspunkt för analysen men 
i det empiriska materialet vävs ibland kön samman med ekonomiska 
klassbaserade kategorier. Så analysen berör även något hur kön och klass 
görs tillsammans i skillnadsskapande processer och hur denna process 
skapar olika positioner för olika grupper. Min utgångspunkt är att såväl klass 
som kön kan förstås som ständigt pågående uppdelningsprocesser där 
individuella och kollektiva aktörer i specifika situationer och sociala och 
historiska kontexter formar maktrelationer. Ett sätt att belysa konstruk-
tionen av kön och klass är genom vilka egenskaper och positioner som 
tillskrivs olika kategorier försäkrade. Exempel på hur klass görs är hur yrken 
tillskrivs olika status och hur olika fördelningsrelationer konstrueras. 
Begreppet klass innebär en social kategorisering som traditionellt studerats i 
form av hur en kollektiv identitet bestäms av relationen till produktions-
medlen. Ett vanligt sätt att undersöka social tillhörighet är genom inkomst, 
utbildning och yrkesposition.87 I analysen av hur kön och ekonomiska 
kategorier görs tillsammans studeras hur könskategorierna ges ekonomiska 
innebörder och hur ekonomin bekönas. Utgångspunkten är alltså att 
förståelsen av det ekonomiska påverkas av andra principer som kön och att 
det ekonomiska systemet är genomsyrat av kön.88  

Den huvudsakliga analyskategorin är alltså kön men analysen omfattar i 
vissa fall hur den interagerar med ekonomiska kategorier i konstruktionen 
av sjukförsäkringen. 

Sjukdom och arbetsförmåga 
I sjukförsäkringen är sjukdom och arbetsförmåga grundläggande begrepp för 
att fastställa rätten till ersättning vid sjukdom. Försäkringsrättsligt finns det 
dock inte någon tydlig definition av begreppens innebörd.89 

Föreställningar och idéer om vad som är sjukdom är i ständig rörelse, 
sjukdomspanoramat formas och förändras i samspel mellan olika aktörer 
och samhällets normer och värderingar. Karin Johannisson beskriver det 
som att sjukdom är en händelse i den enskilda kroppen men också ett 
uttryck för människosyn, samhälle och kultur. Det pågår ständigt förhand-
lingar om var gränserna ska gå mellan vad som ska ses som sjukt och friskt, 
normalt och avvikande. I dessa processer deltar många aktörer på olika 
arenor, det är till exempel företrädare för den medicinska kunskapen, 
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patienter, sjukförsäkringssystem, läkemedelsindustrin och massmedia.90 De 
gränser som dras blir avgörande för vilka medicinska insatser som görs och 
hur ansvar för olika former av stöd fördelas.  

Betydelser av sjukdom är intimt förbundna med kön och klass.  Kvinnors 
sjuklighet kan till exempel ses som ett kulturellt och socialt definierat 
fenomen som mer hör till könsideologi än till biologi.91 Det är inte bara 
sjukdomspanoramat som förändras över tid, det gör även den könsspecifika 
karaktäriseringen av sjukdomar. Vår förståelse av sjukdomar rymmer 
föreställningar om kön, det gestaltas i att sjuklighet har särskilts mellan 
könen när det gäller diagnoser, orsaksförklaringar och behandling.  Före-
ställningar om kön inverkar även på patientens egen upplevelse av 
sjukdom.92 I studier har man kunnat se att det finns ett samband mellan 
sjukdomars status och kön genom att sjukdomar som drabbar kvinnor oftare 
än män tillskrivs låg status av läkare.93 

I litteratur om sjukdomsbegreppet är det vanligt att skilja på olika 
aspekter, dimensioner eller perspektiv av sjukdom.94 De engelska begreppen 
illness, disease och sickness står för tre olika perspektiv på sjukdom. Illness 
står för den subjektiva definitionen, det vill säga de besvär en person själv 
upplever. Disease är det medicinska perspektivet, det läkarvetenskapen vid 
en speciell tid kan diagnostisera som sjukdom. Det handlar i hög grad om 
fysiologiska förändringar i organismen som leder till funktionsstörningar. 
Sickness utgår istället från sociala och samhälleliga aspekter av sjukdom. 
Den sociala roll, sjukroll, en person som har illness eller disease tar eller ges i 
ett samhälle. Vad som berättigar till en sjukroll kan variera mycket över tid 
och mellan kulturer.  

Kristina Alexandersson menar att kvinnor som grupp har högre sjuklighet 
än män som grupp, det gäller alla de tre dimensionerna av sjukdom; 
självupplevd ohälsa (illness), sjukdom diagnostiserad av läkare (disease) och 
social sjukroll (sickness). Det finns en rad teorier om möjliga orsaker till vad 
könsskillnader i sjukfrånvaro och sjuklighet beror på. Det som ofta lyfts fram 
är att den medicinska kunskapen om diagnos, behandling och rehabilitering 
av kvinnors hälsoproblem är mindre än om mäns, och att kvinnor och män 
behandlas olika när de är sjuka. Andra förklaringar knyts till arbetsmark-

                                                             
90 Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. Stockholm, Norstedts 
1995. ”Hur  skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv. I Hallerstedt, Gunilla red: Diagnosens makt. Om 
kunskap, pengar och lidande, Göteborg: Daidalos, 2006. 
91 Johannisson 1995 
92 Backman, Stina: Den sjuke mannen. Populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa. Stockholm: 
Carlssons Bokförlag, 2005, sid 15. Hovelius, Birgitta: ”Den starka kvinnokroppen” i Kvinnors hälsa – fakta 
och myter. Red Jarlbro, Gunilla och Erlandson-Albertsson, Charlotte, Lund: Studentlitteratur, 2009, sid 13. 
93 Hammarlin, Mia-Marie: ”Den utbrända kvinnokroppen”, i Kvinnors hälsa – fakta och myter. Red Jarlbro, 
Gunilla och Erlandson-Albertsson, Charlotte, Lund: Studentlitteratur, 2009, sid 93. 
94 Malmquist, Jörgen, Föreställningar om sjukdom. Somatisering. Medikalisering. Prioritering. Lund: 
Studentlitteratur, 2000, sid 14, Nordenfelt, Lennart, Disease, Illness and Sickness: Three Central Concepts in 
the Theroy of Health. SHS 18, Linköping: University Studies on Health and Society, 1993. 



 

 23

naden där det finns skillnader i betalt och obetalt arbete samt att kvinnor 
ofta har andra arbeten och villkor som gör det svårare att gå tillbaka till 
arbetet när de är sjuka. Kristina Alexandersson konstaterar att trots de stora 
könsskillnaderna i sjukfrånvaro är den vetenskapligt baserade kunskapen 
om sjukfrånvaro förvånansvärt liten, speciellt när det gäller mekanismer 
bakom könsskillnaderna.95 

Arbetsförmåga är liksom sjukdom ett begrepp där det finns olika upp-
fattningar om dess innebörd och det används på många olika sätt i olika 
sammanhang. Det finns inte någon tydlig definition av begreppet arbets-
förmåga i lagstiftningen eftersom arbetsförmåga inte kan ses som ett statiskt 
eller objektivt påvisbart tillstånd. Över tid har ansvaret för att tillvarata 
individens arbetsförmåga förskjutits mellan samhälle och individ.96 
Arbetsförmåga är kanske ännu mer vagt och mångtydigt än sjukdom. Det 
beskrivs ofta som ett relationellt begrepp som uttrycker en relation mellan 
arbetet och dess krav samt individens förmåga att utföra arbetet. För att 
bedöma om en sjukdom påverkar individens förmåga att arbeta måste såväl 
arbete som förmåga belysas. Bedömningen av arbetsförmåga kan göras snävt 
eller fånga in en bredare uppsättning faktorer. I genusforskning har ett snävt 
arbetsbegrepp kritiserats utifrån den könsbaserade uppdelningen mellan 
lönearbete och omsorgsarbete. Ansvaret för omsorg om barn och vuxna har 
framförallt legat på kvinnorna och uppdelningarna i reproduktivt, obetalt 
arbete och produktivt betalt lönearbete förändras över tid men genomsyrar 
på olika sätt bedömningar av vad som ska ses som arbete och försörjning 
inom socialförsäkringarna. En snäv definition av arbete leder till att stora 
delar av omsorgsarbetet osynliggörs.97 

Differentiering av ansvar i sjukförsäkringen 
I den här studien ligger fokus på hur könade positioner görs med hjälp av 
ansvarsfördelningen mellan privat och offentligt, mellan stat, marknad och 
familj. Jag undersöker privat-offentlig problematik i form av diskursanalyser 
om hur det privat-offentliga används som mekanism för att forma villkor och 
positioner.98 

Hur analysen av ansvarsfördelningen mellan en offentlig statlig sfär och 
en privat marknadssfär kan struktureras upp har i den förvaltningspolitiska 
litteraturen behandlats av statsvetarna Else Kielland och Lennart Lund-
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qvist.99 Båda utgår från att ansvarsfördelningen sällan handlar om en 
renodlad fördelning mellan olika privata eller offentliga sfärer. I praktiken är 
det snarare en mix av privat och offentligt och förändringar är ofta relativa 
och kännetecknas av successiva förskjutningar.  Kielland och Lundqvist 
använder på något olika sätt modeller för att förtydliga vilken del av ansvaret 
som förskjuts och till vem. Inspirerad av deras sätt att dela upp analysen 
fokuserar jag på vilken del av ansvaret för sjukförsäkringen som förflyttas till 
vem.  

För frågan om till vem ansvaret ges för olika delar av sjukpenningförsäk-
ringen utgår jag i den här studien från staten (stat och kommun), marknaden 
(arbetsgivarna) samt familjen. Staten brukar anses vara bäst på att sprida 
risker och kan därmed erbjuda högre grad av omfördelning. Statligt ansvar 
har av feministiska forskare setts som både önskvärt och problematiskt. 
Dessa motstridiga synsätt innebär att det finns osäkerhet och ambivalens när 
det gäller om det statliga ansvaret hjälpt till att stärka kvinnors rättigheter 
eller om det snarare stärkt inkluderingen av kvinnor som underordnade, det 
vill säga att kvinnors underordning återproducerats i en ny form.100  

Frågan om vilken del av ansvaret som ska förflyttas mellan privata och 
offentliga aktörer kan belysas med olika uppdelningar. I tidigare analys av 
hur ansvaret för försäkringar förskjuts från stat till marknad har ett antal 
dimensioner lyfts fram. Philip R. De Jong pekar på en rad delar i för-
säkringen där ansvaret kan förflyttas mellan privata och offentliga arenor. 
Det gäller anslutning, villkor, premiesättning, finansieringsmetod, huvud-
mannaskap och administration. Dessa kan hjälpa till att karaktärisera 
skillnader mellan marknadsbaserade försäkringar och socialförsäkringar.101 I 
den här studien är fokus på tre dimensioner där ansvarsfördelningen får 
betydelse för kön i den svenska sjukpenningförsäkringen. Det är anslutning, 
villkor och finansiering (avgifter). Dessa dimensioner har kommit att 
framstå som relevanta i arbetet med det empiriska materialet och de ligger 
även i linje med De Jongs bedömning av vad som är viktigt att belysa i 
förskjutningar mellan privat och offentligt ansvar.  

Anslutningen till försäkringen kan göras obligatorisk, frivillig eller ske via 
familjemedlemmar. Anslutningsformen påverkar täckningsgraden, dvs vilka 
som kommer att omfattas av försäkringen. Ett större försäkringskollektiv 
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medför ökad omfördelning av risk. I idealtypiska uppdelningar brukar 
obligatorisk anslutning därför tillskrivas socialförsäkringar och frivillig 
anslutning marknadsförsäkringar. I praktiken kan det se annorlunda ut. 
Lagstiftad obligatorisk anslutning innebär att staten tar ansvar för vilka som 
ska tillhöra försäkringen. Även med en obligatorisk försäkring kan 
täckningsgraden variera genom att obligatoriet inskränks till vissa grupper 
försäkrade medan andra ges en annan anslutningsform eller utesluts ur 
försäkringen. Anslutningen kan också knytas till individen eller till familjen. 
I familjebaserade system tilldelas familjeförsörjaren rättigheterna och 
familjemedlemmarnas rättigheter går via familjeförsörjaren. Den typen av 
rättigheter är osäkra då förändringar i familjesituationen kan leda till att de 
försvinner.102  I frivillig försäkring kan beslutet att teckna försäkringen eller 
inte bero på individens ekonomiska överväganden eller på förhandlingar 
inom familjen. Frivillig anslutning gör att beslutet om att ta en viss försäk-
ring kan komma att fattas på basis av informationsinsatser och marknads-
föringskampanjer. Information som kan vara svårtillgänglig för grupper som 
anses bära högre risk, då till exempel marknadsföringsinsatser inte vänder 
sig till dem.103 I min analys granskar jag vilka föreställningar om kön som 
artikuleras i diskussionerna om anslutning samt hur olika anslutningsformer 
bidrar till att forma könade positioner. 

Villkor handlar i denna studie om hur ansvaret för försörjning vid 
sjukdom fördelas med hjälp av ersättningsnivåer, karensdagar och tolk-
ningar av begreppen sjukdom och arbetsförmåga. Lägre ersättningsnivå och 
längre karenstid, så kallad självrisk, innebär att individen får bära större del 
av ansvaret själv alternativt att de kompletteras av marknadsbaserade eller 
semimarknadsbaserade försäkringar som fackliga medlemsförsäkringar. I 
den idealtypiska socialförsäkringen är villkoren enhetliga och omfördel-
ningen stor. I den idealtypiska marknadsbaserade försäkringen är istället 
villkoren differentierade efter riskgrupper, det kan till exempel vara olika 
ersättningsnivåer eller karenstider. Jag analyserar hur vissa villkor formar 
könade positioner samt om det artikuleras föreställningar om kön i 
diskussionerna om detta. 

Tillhörigheten handlar ofta om hur rätten till sjukförsäkring är knuten till 
olika typer av arbeten och inkomster. I detta ligger den grundläggande 
frågan om vilka arbeten som ses som bidrag till välfärden och vem som 
konstrueras som beroende och oberoende.104 Grundidén inom socialförsäk-
ringen är att alla ska omfattas, men eftersom tillhörighet ofta knyts till arbete 
och inkomst kommer rätten till sjukförsäkring att begränsas. Differentiering 
kan till exempel ske genom att vissa grupper får inkomstbaserad ersättning 
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och andra får garantinivå. Ersättning för förlorad arbetsinkomst innebär att 
könsskillnader i inkomst speglas i socialförsäkringen. 

Vad som ses som sjukdom är ett viktigt villkor för vem som ska få rätt till 
ersättning. Det innebär att det är viktigt att vilka tolkningar av sjukdom 
uttrycks i texterna och vilka innebörder av kön dessa bär med sig. Det blir 
därför intressant att studera vad som skall ingå i försäkringen och var 
ansvaret för risker som kan vara orsakade av skilda livsvillkor bör ligga.  I 
min studie analyserar jag hur sjukdomsbilderna inverkar på fördelningen av 
ansvar i texterna.  

Finansiering innebär analys av hur ansvar för kostnaderna för försäk-
ringen ska fördelas. Ekonomi har en viktig plats i diskussionerna om 
försäkringars utformning. En finansieringsprincip avgör hur stor del av 
ansvaret för kostnaderna som faller på individen och hur stor del som bärs 
av någon form av kollektiv. I den idealtypiska uppdelningen brukar 
socialförsäkringar knytas till enhetliga avgifter och skattefinansiering vilket 
innebär en hög grad av omfördelning mellan de som har hög sjukfrånvaro 
och de som har låg sjukfrånvaro. Många socialförsäkringar avviker emeller-
tid från principerna att vara enhetliga. De hanteras av offentlig sektor men 
består i praktiken av en mix av offentligt och privat ansvar. Marknadsbase-
rade försäkringar brukar förknippas med riskdifferentierade premier där 
försäkrade med högre risk för sjukdom får betala mer. Marknadsbaserade 
försäkringar knyts även till fondering, vilket innebär att försäkringen ska 
bära sina egna kostnader och vara fristående från andra. I min analys 
undersöker jag hur differentieringar görs när det gäller finansiering och 
avgifter och hur diskussioner om försäkringens finansiering kan knytas till 
idéer och föreställningar om kön.  

Diskursanalytiska verktyg 
För att analysera vilka idéer och föreställningar om kön som uttrycks i 
resonemang om hur ansvar ska fördelas mellan stat, marknad och familj har 
jag i läsningarna av texterna arbetat med några olika analysverktyg.  

För att analysera könade tolkningsmönster i texterna har jag granskat vad 
som framställs som problem. I problemformuleringen tecknas en bild av vad 
som uppfattas som problem, vad som orsakar dem och hur de ska lösas. 
Problemen formuleras utifrån en viss förståelse av omvärlden och fram-
ställningen av problem bidrar till gränsdragningar och definitioner som 
konstruerar vad som är norm och vad som avviker.105 I konstruktionen av 
problemet finns såväl explicit uttryckta idéer som underliggande föreställ-
ningar och förgivettaganden. Olika tolkningar av problem bär på spänningar 
och konflikter om värderingar och vad som är önskvärt och inte. Det är 
viktigt att se vad som har utelämnats i definitionerna av problem och reflek-
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tera kring vad det kan få för konsekvenser.106 Hur problemet formuleras 
påverkar vilken lösning som blir möjlig. Om problemen till exempel 
formuleras som personliga problem som individen själv har ansvar för eller 
som offentliga problem som kräver kollektiva lösningar.107 I beskrivningen 
av ett problem inom sjukförsäkringen ges en bild av hur situationen har 
uppfattats. Om den ökande sjukfrånvaron ses som ett arbetsmiljöproblem 
kommer vissa lösningar att stå i förgrunden medan andra lösningar står för 
handen om det uppfattas som ett fuskproblem. Det pågår en ständig strid om 
problemformuleringar och när problemet omformuleras indikerar det att 
tolkningsramen förändrats. Motstridiga tolkningar av problemen och dess 
lösning kan finnas parallellt under samma tidsperiod. Ibland i samma 
utredning. De kan också förändras eller konkurrera med varandra över tid. 
Det är emellertid inte alltid så att det är en problemformulering som leder 
till ett förslag, vissa lösningar kan återkomma och läggas fram som förslag 
inom ramen för olika problemformuleringar.108   

I min analys har frågorna till texten handlat om hur problem formulerats, 
vilket problem det är tänkt att ansvarsförskjutningen ska lösa samt hur 
problemet länkas till kön. Det innebär en analys av hur problemformule-
ringarna förskjuter ansvar i speciella riktningar genom att göra vissa 
lösningar möjliga eller nödvändiga. Jag undersöker om kön ges betydelse i 
problemformuleringen och om det görs specifika kategoriseringar som kan 
knytas till kön.  

De centrala aspekterna av problemformuleringen ges betydelse genom att 
länkas till betydelsebärande tecken som ord, begrepp, handlingar och 
materiella aspekter.  Idéer och föreställningar bärs upp av sådana defini-
tioner och kategoriseringar.109 Klassificering och kategorisering är också ett 
sätt att formulera vad som är normalt och förväntat och vad som avviker.110  

Viktiga tecken ges olika betydelser i olika tolkningsramar. Dessa är alltså 
särskilt öppna för tillskrivning av olika betydelser. Det innebär att samma 
ord ges olika innebörd beroende på vilka andra ord som de länkas samman 
med och beroende på vilken tolkningsram som artikuleras.111 Till exempel 
kan rättvisa i en viss tolkningsram ses som att alla delar på riskerna 
solidariskt, medan rättvisa i en annan tolkningsram ges innebörden att var 
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och en ansvarar för sin egen risk. Sådana skillnader mellan och förändringar 
inom tolkningsramarna visar på konflikter mellan olika synsätt.   

I denna process är det även viktigt att studera hur kategorier konstrueras. 
Genom att ett fenomen framställs på ett visst sätt konstitueras grupper och 
individer på bestämda sätt. I mitt material tillskrivs de försäkrade olika 
kollektiva subjektspositioner i utredningstexterna. Det kan till exempel vara 
som förvärvsarbetande, hemarbetande, försörjare eller försörjd. De olika 
positionerna innebär oftast vissa speciella förväntningar på en grupp och de 
formas genom att vissa tolkningar utesluts. Positionerna är emellertid rörliga 
och inte alltid klart åtskilda. Flera olika tolkningsramar kan inverka på en 
grupps position och en tolkningsram som har framgång har ofta en förmåga 
att innesluta andra. En del av dem kan vara i konflikt med varandra och 
andra inte beroende på att alternativa möjligheter har uteslutits och en 
bestämd tolkningsram framstår som självklar. Subjektspositionerna kan ses 
som effekter av tolkningsramarna men olika positioner är inte lika 
tillgängliga för alla.112 Subjektspositioner formar ramar för handlings-
utrymmet och därmed formas också maktrelationer. I min analys studerar 
jag vilka positioner som finns tillgängliga och hur olika grupper försäkrade 
tillskrivs olika positioner. Jag undersöker om differentieringar i ansvar 
formar hierarkier på olika sätt. En viss form av ansvarstagande kan bli en 
statusposition, en annan form av ansvarstagande kan ge låg status. Jag 
undersöker hur fördelningen av ansvar blir ett sätt att konstruera olikheter 
genom att forma olika kategorier och tillskriva dem olika ansvarspositioner. 
Hierarkier undersöks genom att se hur de ansvarspositioner som formas i 
utredningstexterna jag studerar förhåller sig till varandra.  

Intertextualitet är ett begrepp som används för att analysera hur texter 
bygger på varandra. Begreppet används för att studera hur element från en 
text förs vidare till en annan i en intertextuell kedja. Det kan vara hur 
utredningar hänvisar till tidigare utredningar men också genreöverskridande 
genom att de hänvisar till andra typer av texter, till exempel vetenskapliga 
rapporter, debattböcker, medietexter etc. Genom att analysera intertextuali-
teten ges också möjlighet att följa hur historien inverkar på en text. Inter-
textualitet kan uttrycka stabilitet eller förändring. En tolkningsram bygger 
alltid på tidigare betydelsebildningar, men förändringsprocesser sker 
ständigt genom att element inom tolkningsramen kan sättas ihop på nya sätt 
och element från konkurrerande tolkningsramar förs in. Intertextualitet 
innebär att se förändring och stabilitet genom hur texter bygger på tidigare 
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tolkningsramar och hur dessa förändras, om olika tolkningsramar blandas i 
nya artikuleringar.113  

Texterna i det empiriska materialet har analyserats i flera steg. Det har 
inneburit en första genomläsning av texterna för en översiktlig orientering 
om dess innehåll och försök att förstå varför texten har skrivits och i vilket 
sammanhang. Sedan har jag identifierat diskussioner om ansvarsfördel-
ningar och kön. Dessa analyseras närmare med hjälp av de begrepp jag gått 
igenom i föregående avsnitt.  

Jag har fokuserat på differentieringar av ansvar som på ett eller annat sätt 
anknutit till kön. Det har inneburit identifiering av problemformuleringar, 
ansvarsförskjutningar och hur de försäkrade kategoriseras och positioneras i 
dessa diskussioner. Begreppet intertextualiet sätter ljuset på förändringar 
över tid, det vill säga hur olika tolkningsramar förhåller sig till varandra 
under de studerade tidsperioderna. I nästa steg tolkas dessa resultat med 
hjälp av bredare samhällsdiskurser om kön och välfärd.  

Jag ser det som att det pågår en växelverkan mellan idéer och föreställ-
ningar, ansvar och subjektspositioner.  Det antas inte finnas enkelriktade 
kausala samband mellan idéer och föreställningar, ansvarsförskjutningar 
och subjektspositioner. Istället är utgångspunkten att dessa inslag i 
tolkningsramarna ständigt omformar och omformas. 

Källmaterialet och det svenska kommittéväsendet 
Jag har avgränsat min studie till sjukpenningförsäkringen. Det har inte varit 
alldeles lätt då den har nära kopplingar till andra delar av socialförsäkringen 
som rehabilitering och förtidspension. Den arbetslivsinriktade rehabilite-
ringen var till exempel en del av sjukförsäkringen fram till 1992 då den blev 
en egen lag.114 I det material jag analyserar är inte uppdelningarna alltid 
tydliga och de olika delarna i försäkringssystemen vävs ibland ihop.  

Det källmaterial som jag arbetat med utgörs huvudsakligen av texter från 
statliga utredningar om sjukförsäkringen. Det är tretton utredningar, i ett 
fall en departementsskrivelse som analyserats. Dessa utredningar har 
identifierats genom sökning av register med statliga utredningar samt hur de 
refererar till varandra. I bilaga 1 finns samtliga utredningar som ingår i 
källmaterialet listade. 

I den första perioden är det tre utredningar som är i fokus. Det är 
Socialvårdskommitténs betänkande med förslag till en allmän obligatorisk 
sjukförsäkring som kom att bli föremål för politisk oenighet. Det följdes av 
Socialförsäkringsutredningens omarbetade förslag som sedan till grund för 
sjukförsäkringen som infördes 1955. Sedan tillkom en omarbetning av vissa 

                                                             
113  Fairclough, Norman: Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992, sid 102, 117. Winter 
Jörgensen och Phillips 1999, sid 77f. 
114 Jansson 2003, sid 1. 
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aspekter av den införda lagen, dessa presenterades i 1958-års socialförsäk-
ringskommitté.  

I den andra perioden är det en departementsskrivelse inom ramen för 
familjepolitiska kommittén som analyseras, men även delar av Sjukpenning-
utredningen, Sjukpenningkommittén samt Rehabiliteringsberedningen. I 
Rehabiliteringsberedningens betänkande analyserar jag en del som handlar 
om sjukdomsbegreppet eftersom det belyser intressanta könsaspekter av 
även sjukpenningens villkor.   

Under den tredje perioden har det funnits en betydligt större mängd 
material. Här har jag valt bort några utredningar som presenterat kunskaps-
översikter om den ökande sjukfrånvaron som fångats upp av senare utred-
ningar. I analysen ingår sex utredningar under den här perioden. Det är 
Sjuklönekommittén, Sjuk- och arbetsskadeberedningen som sedan följdes av 
den parlamentariskt tillsatta Sjuk- och arbetsskadekommittén. Under 2000-
talet ingår Sjukförsäkringsutredningen, Utredningen om en handlingsplan 
för ökad hälsa i arbetslivet samt Socialförsäkringsutredningen. 

De utredningar som ingår i studien har haft väldigt olika omfattning och 
karaktär. De enskilda utredningarna får närmare presentation i respektive 
kapitel. Jag kommer nedan att ta upp kommittéväsendets förändring över 
tid och principiella skillnader mellan olika kommittéers arbeten.  

Det svenska kommittéväsendet 
I det svenska politiska systemet sker mycket av arbetet inför större politiska 
reformer genom att en kommitté gör en utredning om frågan. I andra länder 
sker samma arbete ofta inom departementen. Statliga kommittéer som 
organiserades fristående från regeringen fanns i Sverige redan under 1600-
talet. När viktiga frågor skulle utredas tillsattes kommittéer för att finna de 
bästa lösningarna. Över tid har kommittéväsendet förändrats och tillsättan-
det av utredningar har fått olika syften.115 

Oftast tas initiativet till en utredning av regeringen men det kan även 
komma från riksdagen. Regeringen beslutar om ett utredningsuppdrag och 
en kommitté tillsätts, kommittén är formellt sett en egen myndighet som 
bildas tillfälligt för att arbeta fram underlag till ett politiskt ställnings-
tagande. Kommittén har en viss självständighet men regeringen styr inrikt-
ningen genom direktiv och eventuellt tilläggsdirektiv under arbetets gång. 
Regeringen styr också tidsplan och budget och kan när som helst lägga ned 
en kommitté.  

En kommitté består oftast av en ordförande samt några sakkunniga och 
experter på de aktuella frågorna. Kommittéerna kan ha olika sammansätt-

                                                             
115 Avsnittet om kommittéväsendet bygger på : Halvarson, Arne mfl: Sveriges statsskick. Fakta och 
perspektiv. Stockholm: Liber, 1995. Petersson, Olof, Den offentliga makten. Stockholm: SNS Förlag, 2007, 
sid 71. Bäck, Henry och Larsson, Torbjörn: Den svenska politiken. Struktur, processer och resultat. Malmö: 
Liber, 2006, sid 216f. 
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ningar, de kan vara enmans- eller flermansutredningar. Enmansutredningar 
har blivit allt vanligare och i dessa är det ordföranden själv som avgör vad 
slutsatserna ska bli även om experter, sakkunniga och sekreterare varit till 
hjälp. En annan typ av kommitté är den parlamentariska som består av 
ledamöter som representerar riksdagspartierna. Om regeringen vill skapa en 
bred förankring för det politiska förslag som kommittén arbetar fram kan de 
bjuda in oppositionspartier och/eller olika intresseorganisationer att delta i 
kommitténs arbete. Vid regeringsskifte kan stora förändringar inträffa i 
pågående utredningar, de kan läggas ned eller få tilläggsdirektiv som ändrar 
inriktningen på arbetet. 

De utredningar som utgör mitt källmaterial har olika karaktär och omfatt-
ning. Alla innehåller inte konkreta förslag. Ibland fungerar texterna som ett 
kunskapsunderlag för diskussioner och folkbildning, andra gånger har 
kommittén inte kunnat enas om vilka förslag som skall läggas. I vissa utred-
ningar bryts olika perspektiv mot varandra vilket gör det svårt att urskilja 
dominerande tolkningsramar när inget konkret förslag läggs.  Utredningar-
nas olika karaktär har också inneburit att de empiriska kapitlen i avhand-
lingen fått något olika omfattning och struktur. De första utredningarna var 
omfattande och behandlade många aspekter av sjukförsäkringens utform-
ning eftersom de skulle ligga till grund för en ny försäkring. Senare kom 
utredningarna ofta att begränsas till något visst problemområde. Utred-
ningarnas fokus och omfattning har således varierat mycket under den 
studerade perioden.  

Kort bakgrund till organiserandet av trygghet vid sjukdom 
I det här avsnittet vill jag ge en kort bakgrund till hur försörjning vid 
sjukdom organiserades innan den offentliga sjukförsäkringen infördes. 
Tanken är att ge en bakgrund till de diskussioner om sjukförsäkringen som 
förs i de följande kapitlen och på så sätt även öka förståelsen för det 
sammanhang där analysen i avhandlingen startar.   

Före de stora samhällsförändringarna som följde med industrialiseringens 
framväxt under 1800-talet var det husbonden som var ansvarig för att 
försörja sjuka medlemmar i hushållet. Detta reglerades i tjänstehjonsstadgan 
och från 1800-talet i fattigvårdslagstiftningen. I näringsfrihetsförordningen 
från 1864 fastställdes företagarnas ansvar för de anställda på samma sätt 
som i husbondestadgan. Från 1918 är makar ömsesidigt ansvariga för 
varandra, från denna tidpunkt regleras också generationernas ömsesidiga 
försörjningsansvar. Parallellt med dessa trygghetssystem växte det under 
lång tid fram sjukkassor. Gillen och skrån har sedan medeltiden gett sina 
medlemmar hjälp vid sjukdom. Det var framförallt i städerna som sjuk- och 
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begravningskassor hjälpte sina medlemmar.116 Mer renodlade sjukkassor 
med bestämda avgifter och ersättningar bildades på 1700-talet av hant-
verkargesäller som typografer, bokbindare och bagare. Sjukkassorna var från 
början endast öppna för dem som arbetade på en viss arbetsplats eller i ett 
visst yrke. Medlemmarna var ofta få vilket gjorde kassan ekonomiskt osäker 
med små och osäkra ersättningar. För att råda bot på dessa problem väcktes 
önskemål om att bilda kassor över yrkes- och arbetsplatsgränser. Den första 
riksomfattande sjukkassan bildades av typograferna 1754 och den första 
öppna sjukkassan bildades i Göteborg 1761. Parallellt med övergången från 
jordbruk till industrisamhälle växte det så fram en sjukkasserörelse med 
fokus på trygghet för arbetarna.117  

Under första delen av 1800-talet var de flesta sjukkassor skråkassor, men 
vid mitten av 1880-talet hade istället bruks- och fabrikskassorna blivit fler. 
Inom folkrörelsernas olika grenar som växte fram i slutet av 1800-talet 
startades också sjukkassor för de egna medlemmarna. Det var bland annat 
fackföreningsrörelsen, nykterhetsrörelsen, frireligiösa rörelser och kvinno-
rörelsen. Fredrika-Bremer-Förbundet startade till exempel en sjukkassa för 
förvärvsarbetande kvinnor vid sekelskiftet, en kassa som togs över av 
Centralsjukkassan 1926.118  

I historik över de svenska socialförsäkringarnas framväxt brukar liberalen 
Adolf Hedins riksdagsmotion från 1884 nämnas som en startpunkt. I 
motionen argumenterade han för försäkringar för arbetare. Man kan säga att 
den motionen blev början på en period som präglades av att arbetare- och 
folkförsäkringar initierades. Den perioden sträckte sig fram till 1930.119  
Motionen var inspirerad av reformer i Bismarcks Tyskland och anslöt till viss 
del till idétraditionen om att sociala försäkringar var ett sätt att hantera det 
hot som nödställda arbetare utgjorde mot samhället. Sociala försäkringar 
skulle hjälpa till att mota bort socialismen.120 Motionen ledde till att en 
kommitté tillsattes och de lämnade ett förslag som blev 1891-års sjuk-
kasselag. Syftet med lagen var att stimulera sjukkasserörelsens utveckling 
genom statliga bidrag och viss reglering av verksamheten.121 Efter flera 
höjningar av statsbidraget växte antalet sjukkassor kraftigt runt sekelskiftet, 
från drygt tvåhundra i början av 1890-talet till nästan två och ett halvt tusen 
tjugo år senare. Men även om anslutningen ökat så ansågs den fortfarande 
för låg. Perioden 1886-1910 kan sägas ha präglats av en fri ”kassamarknad” 
                                                             
116 Dahlberg 1995, Edebalk, Per Gunnar: ”Socialförsäkringar – hur det började”, i Socialförsäkringarna rätt 
och fel. Rapport från forskarseminarium i Umeå 25-26 januari 2006. Försäkringskassan Analyserar 2006:5. 
117 Edebalk, Per-Gunnar, Välfärdsstaten träder fram. Svensk socialförsäkring 1884-1955, Lund: Arkiv, 
1996, sid 16-18 
118 Fritz, Märta, Fredrika-Bremer-Förbundets webbplats:  http://www.fredrikabremer.se/sv.html/om-oss-
fredrika-bremer-forbundets-historia (2013-01-16). 
119 Dahlberg 1995 
120 Dahlberg 1995, sid 5 
121 Edebalk 1996, sid 19, 43 
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med intensiva diskussioner om sjukkasserörelsen, hur kassorna skulle 
organiseras och hur försäkringen skulle utformas. 1910 kom det en ny 
sjukkasselag som innebar högre statsbidrag och hårdare reglering av 
verksamheten. Den nya lagen ledde till stora förändringar hos sjukkassorna i 
form av ombildningar och sammanslagningar. På fem år halverades antalet 
kassor medan antalet medlemmar per kassa ökade.122 

En annan form av sjukförsäkring som utvecklades under den här tiden var 
sjukersättning inom kollektivavtalen. Den första kollektivavtalsbaserade 
sjukersättningen infördes i bryggeriavtalet i Stockholm 1899 och tjugo år 
senare fanns liknande bestämmelser i drygt åttahundra avtal som omfattade 
cirka 123 000 arbetare. Den här lösningen på problemet med brister hos 
sjukkassorna kritiserades dock för att sjuklön medförde att de anställda kom 
i allt för stark beroendeställning gentemot arbetsgivaren.123 

Under första delen av 1900-talet präglades socialförsäkringarna av två 
idétraditioner. Den ena grundades på föreställningen om hjälp till självhjälp 
som bot mot fattigdom och nöd. Den andra idétraditionen grundades i en 
föreställning att ekonomisk hjälp vid sjukdom och ålderdom skulle mildra 
arbetarnas missnöje och därmed hindra revolution.124 Det var en rad olika 
grupper som drev kravet på förbättrad frivillig sjukförsäkring, men det 
pågick samtidigt diskussioner om att sjukförsäkringen borde vara obliga-
torisk. Vissa sjukkassor gjorde sjukförsäkringen obligatorisk för alla på en 
arbetsplats. Edebalk menar att idén om en allmän och obligatorisk social-
försäkring etablerades under 1910-talet. Därmed blev det ett socialpolitiskt 
systemskifte som innebar att fattigvårdssystemet började ersättas med ett 
sammanhängande socialförsäkringssystem. En obligatorisk olycksfalls-
försäkring infördes 1916 och i och med det blev avsaknaden av en obliga-
torisk sjukförsäkring påtaglig. En sådan skulle kunna ta hand om alla kortare 
sjukfall, oavsett orsak, och förebygga invaliditet genom tidigt insatt sjukvård. 
Socialförsäkringskommittén tillsattes för att ta fram förslag till en allmän 
och obligatorisk sjukförsäkring.125 

 Anslutningen till sjukkassorna var frivillig men det hade förts diskussio-
ner om att införa obligatorisk anslutning redan 1889.126 En gift kvinna var 
medförsäkrad via sin make.127 Socialförsäkringskommittén lämnade 1919 ett 
betänkande med förslag om obligatorisk sjukförsäkring. Förslaget kan sägas 
vara embryot till dagens sjukförsäkring. Sjukpenningen skulle baseras på 
                                                             
122 Edebalk 1996, sid 21, 49, Edebalk, Per-Gunnar, Sjuklön och sjukpenning – 1955 års 
sjukförsäkringsreform och sjuklönefrågan. Socialhögskolan, Lunds universitet Working-paper serien 
2005:4, sid 5, Dahlberg 1995, sid 13 
123 Edebalk 2005, sid 17 
124 Dahlberg 1995, sid 3 
125 Edebalk 2006, sid 12f, 16 
126 Johansson, Peter: Fast i det förflutna. Institutioner och intressen i svensk sjukförsäkringspolitik 1891-
1931. Lund: Arkiv förlag, 1993 
127 Dahlberg 1995, sid27 
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inkomstbortfallsprincipen och den skulle finansieras till två tredjedelar med 
egenavgifter och en tredjedel med skatter. Utredningens förslag blev dock 
inte omsatt i praktiken, trots att det var starkt politiskt förankrat. Hindret 
var deflationskrisen i början av 1920-talet som följdes av hög arbetslöshet 
och besparingskrav. Istället tillsattes en ny kommitté som gav förslag på hur 
den frivilliga sjukkasserörelsen skulle kunna utvecklas. Konkurrensen och 
splittringen inom sjukkasserörelsen sågs som problematisk då den medförde 
dyr förvaltning och svårigheter att samverka med andra delar av försäk-
ringssystemen.128  

Från 1930 följde femton år med allt större reglering av sjukkassorna, de 
kom också att omfatta allt fler. 1930-talet har beskrivits som socialförsäk-
ringarnas uppbyggnadsfas.129 Efter några olika turer om hur kassorna skulle 
organiseras togs 1931 beslut om en reform för en effektivare organisation. 
Reformen innebar att antalet sjukkassor minskade ytterligare och att 
organisationen blev enhetlig genom att sjukkassorna delades upp i centrala 
och lokala sjukkassor. Den centrala styrningen blev starkare och sjukkassor-
na skulle ha monopol inom sina områden. De centrala kassorna omfattade 
samma geografiska område som landstingen och de lokala kassorna samma 
område som kommunerna. Vid korta sjukfall betalade den lokala sjukkassan 
ut ersättning och vid längre sjukfall tog centralkassan över.  I sjukförsäk-
ringen ingick sjukpenningförsäkring, moderskapsunderstöd och viss ersätt-
ning för sjukvård. Villkoren reglerades i högre grad än tidigare.130 I slutet av 
1930-talet var drygt 20 procent av den vuxna befolkningen sjukförsäkrade, 
det var emellertid stora skillnader mellan stad och land, 26 respektive 12 
procent.131  

I början på 1940-talet hade andelen kvinnor som var medlemmar i 
sjukkassorna ökat och utgjorde ungefär hälften. De hade tidigare varit 
underrepresenterade i jämförelse med männen. Uppgifter från 1937 visar till 
exempel att kvinnorna var kraftigt underrepresenterade i utpräglade jord-
brukskommuner.132  

                                                             
128 Edebalk 1996, sid 56-59, Edebalk 2006, sid 16 
129 Dahlberg 1995 
130 Dahlberg 1995, sid 27 
131 Edebalk 1996, sid 50 
132 Abukhanfusa 1988, sid 94 
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~Kapitel 3 ~ 

Försörjarens behov  
som tolkningsram 

1944 – 1968 

I det här första empirikapitlet studerar jag utredningstexter där den första är 
från 1944 och den sista publicerades 1961. Det är en tidsperiod när de 
frivilliga sjukkassorna reformeras till en allmän och obligatorisk sjukförsäk-
ring. Karaktäristiskt för perioden är att socialförsäkringssystemet byggs upp 
som en bas i det framväxande välfärdssystemet. De olika socialförsäkringar-
na samordnas och utvecklas med höjda ersättningar och generösare villkor. 

Olika tankeströmningar om socialpolitik, välfärdens organisering och 
försäkringssystemens utformning bryts mot varandra under perioden. En 
inspirationskälla var den engelska Beveridge-planen från 1942 där socialför-
säkringarna utformades som obligatoriska med enhetliga ersättningar och 
avgifter för alla försäkrade. En annan stark idéströmning var att socialför-
säkringarna skulle ersätta inkomstbortfallet.133 Sjukkassornas grupp-
solidariska idétradition utvidgas till en medborgerlig rättighetsdiskurs. Här 
finns också den sociala ingenjörskonsten som tar gestalt i de nyttorationella 
idéerna om hur samhället ska moderniseras. Dessa idétraditioner möter i 
den framväxande välfärdsstaten det patriarkala arvet från den välvilliga 
överheten, disciplinering, kontroll och urskiljande.134    

Perioden 1930-1960 kan med Yvonne Hirdmans termer sägas ha präglats 
av ett husmoders- eller hushållskontrakt. Under 1930-talet togs delar av 
lagstiftningen som underordnat kvinnor bort. Kvinnor fick rättigheter och 
det fanns inte längre skillnader formellt politiskt, till exempel vad gällde 
valbarhet och rösträtt. Befolkningskrisen på 1930-talet satte ljuset på 
kvinnor som barnaföderskor och mödrar. Den höga arbetslösheten bidrog 
också till en debatt om gifta kvinnor skulle förbjudas att yrkesarbeta. Drygt 
trettio procent av kvinnorna lönearbetade, majoriteten av dessa var unga 
kvinnor som slutade när de gifte sig. De som fortsatte att förvärvsarbeta som 
gifta gjorde det oftast av ekonomiska skäl. Många kvinnor i arbetarklassen 
ville hellre arbeta i hemmet istället för på dåligt betalda rutinarbeten. Under 
1940-talet stagnerade antalet kvinnor inom industrin, istället började allt fler 

                                                             
133 Dahlberg, 1995, sid 32.  
134 Malin Junestav, Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001, Uppsala studies in 
economic history, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis :, 2004, sid 25. Ingemar Lindberg, Välfärdens 
idéer: globaliseringen, elitismen och välfärdsstatens framtid. Stockholm: Atlas, 1999; Rafael Lindqvist, Att 
sätta gränser : organisationer och reformer i arbetsrehabilitering. Umeå: Boréa, 2000. 
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arbeta inom handel och administration.135 Det fanns en tydlig norm om att 
mannen (oftast) sågs som den som försörjde familjen genom lönearbete och 
kvinnornas plats och uppgift var i hemmet. Gifta kvinnor förbjöds inte 
lönearbeta men samhället hade inte något ansvar för barnpassning och 
könsgränserna var tydligt markerade i såväl institutioner som i vardagslivet. 

Frågan om hemarbetet politiserades under 1930- och 40-talen och flera 
utredningar tillsattes med anknytning till hemarbetsfrågan. Det handlade i 
grunden om den förändring som industrialiseringen fört med sig och olika 
strategier för kvinnorna att få makt och inflytande i samhället. Inom 
kvinnorörelsen fanns förespråkare för att kvinnors uppgift och plats fanns i 
hemmet och att hemarbetet måste rationaliseras och dess status höjas. Att 
kvinnorna skulle uppnå makt och inflytande via hemmet, som mor och 
husmor drevs av till exempel husmorsförbundet. En annan strategi drevs av 
till exempel Alva Myrdal som hävdade att kvinnors möjlighet till påverkan 
och makt skulle öka genom att kvinnor fritt måste få välja yrke och att även 
män skulle få insikt i husliga frågor.136 De här två förhållningssätten, två 
diskurserna, kom också att brytas mot varandra i utredningarna om sjuk-
försäkringen under denna period. 

Arbetsfördelning och arbetsmarknad var starkt präglat av manlig norm. 
Trots den starka idén om den beroende hustrun lönearbetade ofta kvinnor i 
arbetarklassen för försörjningens skull.137 Arbetsmarknaden var starkt 
könssegregerad och många av de yrkesarbetande kvinnorna arbetade som 
pigor. En konfliktfråga var om gifta kvinnor skulle ha rätt att lönearbeta. Den 
sociala ingenjörstanken innebar att samhället skulle ta över de hem-
arbetandes sysslor. Kvinnor skulle förmås föda fler barn genom en radikal 
och omfördelande socialpolitik. En ny socialpolitik där hemmet och inte 
arbetsplatsen var i fokus växte fram. Det innebar en form av könssegregering 
där politiken och arbetsmarknaden blev männens område och kvinnorna via 
bidrag skulle uppmuntras att stanna i hemmet och föda fler barn.138 

1950-talet brukar betecknas som hemmafruarnas period, drygt en miljon 
kvinnor arbetade hemma.139 Samtidigt började idéerna om kvinnan som 
husmor utmanas av en jämlikhetstanke och slutet av 1950-talet blev en 
övergångsfas där föreställningar om mannen som ensam försörjare och 
kvinnan som hemarbetande började omförhandlas. Efterkrigsperioden 
präglades av högkonjunktur och stort behov av arbetskraft. Det blev också 
inledningen på en brytningsperiod där allt fler kvinnor började lönearbeta. 
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Drygt 34 procent av kvinnorna över femton år var lönearbetande 1950. 
Yvonne Hirdman beskriver det som att övergångsfasen speglades i 
statistiken genom att lönearbetande kvinnor benämndes som yrkesarbetan-
de husmödrar. De var alltså först och främst husmödrar och hade hela 
ansvaret för hemarbetet. Kvinnors status som mödrar förstärktes genom 
reformer som barnbidrag och att mödrarna skulle få vårdnad om barn födda 
utom äktenskapet.140  

Under 1960-talet skedde stora förändringar för kvinnors möjligheter att 
förvärvsarbeta och bli ekonomiskt självständiga inom den framväxande 
offentliga sektorn med arbeten i vård, skola och omsorg.  Arbetsmarknaden 
var fortfarande könssegregerad. Kvinnorörelsens andra våg började ta form 
och allt färre var hemarbetande på heltid.141  

I mitten av 1960-talet etablerades idéer om jämlikhet som präglades av ett 
ideal om två försörjare. Kvinnors rätt att lönearbeta på lika villkor som 
männen gjordes till en rättvisefråga. Tvåförsörjarnormen blev viktig för 
planeringen av förändringar inom socialförsäkringen. Det fanns en vision 
om att män och kvinnor skulle dela på hemarbetet samtidigt som båda 
lönearbetade och var ekonomiskt oberoende. En bas för detta var tanken om 
sex timmars arbetsdag. Barnomsorgen byggdes ut och den könssegregerade 
arbetsmarknaden problematiserades. Trots det var det manliga lönearbetet 
fortfarande norm och det var kvinnans situation som skulle reformeras. 
Kvinnor skulle närma sig den manliga normen och det som betecknades som 
könsneutralitet blev snarast ett sätt att dölja könskonflikten. Vanligt var att 
könsbenämningar som ”kvinna” ersattes av mer neutrala benämningar som 
make, förälder eller familj. Den starka isärhållningen mellan privat och 
offentligt bröts och det formades en ny dikotomi mellan män och kvinnor på 
den könssegregerade arbetsmarknaden.142 Där skulle delar av det vård- och 
omsorgsarbete som kvinnor utfört i hemmet nu utföras inom den fram-
växande offentliga sektorn där kvinnor fick lönearbete.  

Från mitten av 1950-talet pågick det förhandlingar mellan parterna på 
arbetsmarknaden. Vissa grupper förhandlade sig till sjuklön under karens-
dagarna och lönekompensation för egenavgiften till den allmänna sjukför-
säkringen medan andra blev utan ersättning under karensdagarna. Olika 
fackförbund tryckte på för att få bort karensdagarna. De riksdagsbeslut som 
togs i början av 1960-talet innebar att socialförsäkringssystemet blev mer 
enhetligt både till innehåll och till administration. Sjukkassorna blev 
allmänna försäkringskassor, ersättningen från sjukpenningen förbättrades 
och sjukersättningstiden var inte längre begränsad.143 1964 avslogs en 
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motion i riksdagen om att arbetsgivarna skulle betala sjuklön under 
karensdagarna. Utskottet motiverade avslaget med att frågan skulle lösas 
genom frivilliga överenskommelser. Något som visade sig vara svårt och det 
blev istället ett politiskt beslut om att sjukpenningen skulle höjas och 
karensdagarna minskas via lagstiftning. En proposition lämnades till 
riksdagen 1966. Karensdagarna togs bort och ersättningen höjdes från i 
genomsnitt 65 procent till 80 procent av inkomsten. Reformerna finansie-
rades huvudsakligen med höjda arbetsgivaravgifter.144 

I det här kapitlet analyserar jag betänkanden från tre kommittéer. Det är 
Socialvårdskommittén med sitt betänkande från 1944, Socialförsäkrings-
utredningen från 1952 samt 1958 års socialförsäkringskommitté med sitt 
betänkande från 1961. 

3.1 Sjukförsäkringen tar form 

Den 17 december 1937 tillsattes Socialvårdskommittén av Per Albin 
Hanssons socialdemokratiska regering. Kommittén fick i uppgift att genom-
föra en omfattande granskning av socialpolitiken. Arbetet resulterade i 
femton betänkanden som gavs ut mellan åren 1940 och 1947. I direktiven 
formulerade regeringen fyra huvuduppgifter till kommittén. Den första 
uppgiften var att göra en revision av fattigvårdslagen och barnavårdslagen. 
Den andra var att granska lagstiftningen om socialförsäkringen och social-
politiken med fokus på dess effektivitet och tillräcklighet, den tredje var att 
samordna socialvårdens olika delar och den fjärde uppgiften var att ompröva 
socialvårdsutgifternas fördelning mellan stat och kommun.145  

Frågan om en reform av sjukkasseverksamheten togs upp inom 
kommittén 1938 och betänkandet Utredning och förslag angående lag om 
allmän sjukförsäkring lämnades 1944.146 I den övergripande problem-
formuleringen läggs fokus på hur socialförsäkringen kan utvidgas och 
omfatta fler stödbehov genom reformer av bland annat det gamla sjukkasse-
systemet.147 Kommittén ska ge förslag på hur en allmän sjukförsäkring kan 
utformas i relation till det kommunala understödet och de marknads-
baserade försäkringarna.  

I utredningstexten synliggörs idéer och föreställningar om kön i frågor om 
vilka som ska anslutas till försäkringen, typ av anslutning, ersättningsnivåer 
samt vem som har betalningsförmåga. Det övergripande problemet i 
utredningen handlar om hur fler ska få tillgång till sjukförsäkring och 
därmed hjälp till självhjälp, det vill säga egen försörjning vid sjukdom. 
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Problemformuleringen vilar på idéer om socialt stöd som rättighet. I 
resonemangen om vilka som ska inkluderas i sjukförsäkringen blir behov, 
arbete och försörjning centrala begrepp.   

Vilka ska anslutas och hur? 
I början av 1940-talet var cirka fyrtiofem procent av den vuxna befolkningen 
försäkrade i sjukkassorna. I Socialvårdskommitténs betänkande framställs 
anslutningen som alltför låg:  

De slutsatser, som enligt kommitténs mening kunna dragas av det förefintliga 
siffermaterialet beträffande anslutningen inom den nuvarande försäkringen, äro, 
att den nuvarande anslutningen, trots de senast årens starka medlemsökning, är 
socialt sett otillfredsställande och att behov av en mera omfattande anslutning 
föreligger inom praktiskt taget alla yrken och inkomstlägen. Särskilt otillfreds-
ställande är anslutningen från det lägsta inkomstskiktet, vilket förhållande framför 
allt gör sig gällande i fråga om jordbruks- och närstående yrkesgrupper.148   

I citatet ovan uttrycks en stark ambition att utvidga sjukförsäkringen så att 
den omfattar fler. De sociala skälen betonas, det är viktigt att få med dem 
som har de lägsta inkomsterna och därmed den minsta ekonomiska 
motståndskraften vid sjukdom.149 Problemformuleringen anknyter till en 
idétradition i svensk socialpolitik – idén om medborgerliga sociala rättig-
heter. Tankegodset i denna idéströmning baseras på att medborgarskapet 
ska ge grund för sociala rättigheter. Dessa rättigheter ska inte vara beroende 
av godtycke eller inbetalda avgifter utan huvudsakligen finansieras via 
skatter och ge rätt till trygghet och bidra till inkomstutjämning mellan sjuka 
och friska, fattiga och rika. Solidariteten utvidgas från att omfatta mindre 
grupper till att rymma hela nationen.150 

I socialvårdskommitténs betänkande dras emellertid gränser för vilka som 
sjukförsäkringen ska vända sig till: ”Försäkringens syfte är vidare i väsentlig 
mån att skydda mot de ekonomiska verkningarna av sådana sjukdomsfall, 
vilka äro de vanligaste och ur näringslivets synpunkt betydelsefullaste.”151 
Behovet av sjukförsäkring ställs i relation till inkomsten i utsagor om att 
inkomsten inte hastigt kan sänkas vid sjukdom och det framställs som socialt 
önskvärt att sjukpenningens uppgift är att upprätthålla standarden.152 I 
utredningens resonemang om vilka som har behov av ersättning för förlorad 
arbetsinkomst vid sjukdom lyfts det fram som ett större problem för de 
försäkrade att inkomsterna minskar vid sjukdom än att sjukdomen kan 
medföra extra utgifter. ”Detta gäller de flesta, som ha förvärvsarbete, och i 
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alldeles särskild grad familjeförsörjarna.”153 Det framstår som att det 
framförallt är männens behov av försörjning vid sjukdom som det finns ett 
samhälleligt intresse att tillgodose. 

I utredningstexten länkas ökad anslutning till effektivitet genom att 
beskrivas som en del i utvecklingen och rationaliseringen av sjukkasseverk-
samheten. Den formen av nyttorationellt tänkande handlade om att staten 
och samhället med experters hjälp skulle modernisera socialpolitiken och 
främja allmännyttan genom förebyggande insatser.154  

Vilka krav är det då som ska ställas på en sjukförsäkring? I social-
vårdskommitténs betänkande vägs för- och nackdelar med frivillig och 
obligatorisk anslutning mot varandra. Den frivilliga försäkringen länkas till 
det som i utredningstexten benämns egentliga försäkringar. Frivillig försäk-
ring beskrivs som en mjukare och med mer smidig försäkringsform än 
obligatorisk. I en frivillig försäkring måste det finnas valfrihet och villkoren 
måste attrahera allmänheten, annars vänder de sig någon annanstans eller 
låter bli att försäkra sig.155 Ett av problemen med den frivilliga försäkringen 
är svårigheter att förhindra överförsäkring då en regel i sjukkassorna gör det 
svårt att minska sjukpenningen när inkomsterna minskar. I beskrivningen 
av problemet lyfts kvinnor fram:  

”För en kvinnlig medlem, som vid inträdet kunnat tilldelas en hög sjukpenning, 
emedan hon då såsom ogift hade stor arbetsinkomst, kan sålunda sjukpenningen 
icke sänkas i samband med att hon gifter sig och upphör med sitt förvärvsarbete, 
ehuru detta vore befogat.”156  

I citatet uttrycks föreställningar om kvinnors arbete. Kvinnor som inte är 
gifta kan förvärvsarbeta med stor inkomst men förväntas upphöra med 
förvärvarbetet när de gifter sig. Att ändra reglerna så att sjukpenningen kan 
minskas bedöms inte som möjligt i en frivillig försäkring. Den frivilliga 
anslutningen framställs som ett hot mot försäkringens ekonomi genom att 
unga och friska inte känner behov av försäkring och när anslutningen är 
frivillig låter de bli att ansluta sig. I resonemangen om anslutningsform 
positioneras försäkrade med dålig hälsa och risk för hög sjukfrånvaro som 
dåliga risker och medan försäkrade med bra hälsa och låg risk för 
sjukfrånvaro positioneras som fullgoda risker. I en frivillig försäkring där 
inte de som är unga och friska tar försäkringen blir urvalet snett och ett hot 
mot försäkringens ekonomi. Därför måste en frivillig försäkring konstrueras 
med urvalskriterier så att de med dålig hälsa inte kan omfattas av försäk-
ringen. På så sätt kan försäkringens ekonomi räddas. I texten framhålls att 
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fördelen med en obligatorisk försäkring är att personer som har det största 
behovet, de med svagt hälsotillstånd som ofta är utan sjukförsäkring, får 
tillgång till sjukförsäkring.157   

Obligatorisk anslutning presenteras som lösning på såväl sociala problem 
med personer utan sjukförsäkring som problem med försäkringens ekonomi 
genom urvalet av medlemmar. Obligatoriet, eller försäkringsplikten som det 
också kallas i betänkandet, ska utmärka det sociala inslaget i socialförsäk-
ringarna genom att fler omfattas. Obligatoriet blir en gränsdragning mot de 
frivilliga marknadsbaserade försäkringarna.  

I sjukkassorna var de försäkrade medlemmar och även i den här 
utredningen benämns de som ska omfattas av den förestående allmänna 
sjukförsäkringen medlemmar. Det är en kategori som i hög grad är utformad 
med en man som förebild genom att knytas till den förvärvsarbetande 
familjeförsörjaren. Genom obligatoriet ökar staten sitt ansvar för denna 
grupp. 

Vilka ska inte anslutas? 
Idéerna om sociala rättigheter präglar resonemangen om den obligatoriska 
anslutningen och Sverige framställs som ett föregångsland genom att 
försäkringen ska bli allmän och i princip omfatta hela folket. Till skillnad 
från andra länder där sjukförsäkringen endast vänder sig till löntagare. 
Grundidén om att alla ska vara försäkrade bryts emellertid mot idéer om att 
obligatoriet ska bidra till sänkta kostnader genom att göra det lättare att 
utesluta vissa grupper. En obligatorisk försäkring förväntas vara lättare att 
styra än en frivillig.158  

Trots viljan att omfatta hela befolkningen länkas medlemmen till löne-
arbetare i diskussionen om vilka grupper som ska undantas eller få någon 
form av särlösning: ”I första hand kunna härvid två befolkningsgrupper 
tänkas lämnade utanför, nämligen dels det ekonomiska bottenskiktet i 
samhället och då speciellt fattigvårdsklientelet och dels det översta inkomst-
skiktet.”159  

En obligatorisk försäkring förväntas effektivare än en frivillig kunna 
exkludera de som är arbetsoförmögna. I en utsaga om att missbruk av 
försäkringen kan öka vid införande av obligatorium positioneras vissa 
grupper som potentiella fuskare: ”… personer, vilka varit vana att vända sig 
till olika allmänna eller enskilda hjälporganisationer, så snart de haft behov 
av hjälp i någon form …”.160 Svårigheterna med att komma tillrätta med 
sådana individer förväntas minska med den obligatoriska försäkringen som 
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beskrivs som mer kraftfull än en frivillig. Dels genom att kassorna blir större 
och får mer kvalificerad personal, dels genom att kostnaderna förväntas 
minska genom att vissa grupper kan exkluderas från sjukförsäkringen: ”I en 
obligatorisk försäkring kunna de på grund av ålder eller andra orsaker 
arbetsoförmögna utestängas från sjukpenningförsäkringen effektivare än i 
en frivillig försäkring, vilket minskar risken för missbruk och även i övrigt 
sänker försäkringens utgifter.”161 Försäkringens utgifter minskar då den 
genomsnittliga sjukligheten i försäkringen sjunker genom att fler friska ingår 
i försäkringskollektivet och vissa grupper utesluts. I dessa utsagor om 
kostnader och missbruk av försäkringen ges inte effektivitet den sociala 
inkluderande betydelsen som när det länkas till omfördelning och 
solidaritet. Istället blir effektivitet att sänka kostnaderna genom att stänga 
ute vissa grupper från sjukförsäkringen. 

Arbetsförmåga och inkomst blir gränsdragare för vilka som ska omfattas 
av försäkringen. Principen att försäkringen ska ersätta förlorad arbets-
inkomst gör att de som har mycket låg inkomst eller helt saknar inkomst inte 
bedöms ha behov av försäkringen. Ansvaret för deras försörjning vid 
sjukdom läggs på kommunernas understöd. Förskjutningen av ansvar från 
sjukförsäkringen till kommunen blir en lösning på problemet att vissa 
grupper framställs som benägna att missbruka försäkringen. Dessa grupper 
tillskrivs en lägre statusposition än de som försörjer sig med lönearbete och 
omfattas av socialförsäkringen. 

En annan grupp som ska uteslutas från den obligatoriska sjukförsäkringen 
är vissa offentliganställda tjänstemän som har relativt höga inkomster och 
sjuklön via arbetsgivaren. De har redan bättre försäkringsskydd via arbets-
givaren och kommittén vill inte försämra deras förmåner.162 Det innebär att 
tjänstemännen får behålla sina arbetsmarknadsbaserade lösningar, vilket 
bidrar till att upprätthålla deras privilegierade position. 

Problemet med låg anslutning formuleras inom en tolkningsram där 
familjeförsörjarens behov blir centralt. I kommitténs förslag om obligatorisk 
anslutning betonas emellertid även plikten att vara medlem och därmed 
både avlasta kommunernas underhållsstöd och bidra till att göra omfördel-
ning mellan friska och sjuka möjlig. Tolkningsramen om familjeförsörjarens 
behov är starkt präglad av en inkluderande social rättighetsdiskurs. Ett 
tänkande som baseras på att sociala rättigheter kan minska klassklyftorna 
och skapa ett mer jämlikt samhälle där alla kan få ett gott försäkringsskydd. 
Differentieringar av olika gruppers rättigheter och skyldigheter anses inte 
förenligt med social rättvisa. Försäkringstillhörigheten är en medborgerlig 
plikt.163  
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Det sociala uppdraget för den nya sjukförsäkringen balanseras mot 
ekonomiska överväganden i resonemang om vilka som inte ska omfattas av 
försäkringen. I dessa resonemang är det framförallt ekonomiska problem 
som formuleras, försäkringens ekonomi ska säkras genom att utesluta 
grupper som inte förväntas lönearbeta. Grupper med hög inkomst ska 
bibehålla sina goda ersättningar från andra system genom att inte omfattas 
av försäkringsplikten. 

Kvinnor och hemarbete som problem 
Gifta hemarbetande kvinnor framställs som speciellt svåra att inordna i en 
obligatorisk försäkring.164 I betänkandets kapitel om tillhörigheten till den 
nya sjukförsäkringen är det flera svårigheter som lyfts fram: 

De svårigheter som föreligga i förevarande avseende, äro av olika slag. Redan den 
omständigheten, att sjukpenningen i princip avser att ersätta genom sjukdom 
förlorad arbetsinkomst, kan anses vara ett skäl att ej sjukpenningförsäkra kvinnor, 
vilka helt eller praktiskt taget helt äro sysselsatta med skötseln av det egna hemmet. 
Det är i fråga om dessa kvinnor även mycket svårt att vid lindrigare sjukdomar 
konstatera, huruvida arbetsoförmåga föreligger, särskilt om sängläge ej är 
erforderligt. Det är vidare nästan omöjligt att i en lagstiftning fixera den sjuk-
penning, som i olika fall kan anses vara behövlig för att täcka under en hustrus 
sjukdom uppkommande utgifter för hemhjälp m. m. Detta belyses därav, att man 
icke utan fog kan förfäkta såväl den meningen, att hustrur till män med relativt hög 
inkomst böra vara högre försäkrade än hustrur till män med lägre inkomst, som den 
meningen, att hustrurna till små inkomsttagare bäst behöva vara sjukpenning-
försäkrade. Ett skäl att icke sjukpenningförsäkra ifrågavarande kvinnor är också 
den betydande kostnad detta medför. För en familjeförsörjare med liten inkomst blir 
det tydligen ganska betungande att betala avgift för både sig och sin hustru.165 

Det är alltså en rad svårigheter som förknippas med gifta hemarbetande 
kvinnors sjukförsäkring. I citatet ovan framställs det som svårt att bedöma 
deras behov av sjukförsäkring, de har ingen inkomst att förlora och det är 
svårt att bedöma värdet av det arbete de utför. Det är även svårt att bedöma 
arbetsförmågan och avgiften till försäkringen framställs som en tung utgift 
för familjeförsörjaren, det vill säga mannen.  

I problemformuleringen om de hemarbetande kvinnornas tillhörighet till 
den obligatoriska sjukpenningförsäkringen länkas frågor om behov till frågor 
om hur hemarbetet ska värderas och vad som ska ses som bidrag till 
familjens försörjning. I utsagor fastslås att även hemarbetande kvinnor har 
behov av sjukförsäkring. Speciellt stort framställs behovet för dem som har 
små barn som förväntas behöva bidrag till hemhjälp när de inte kan sköta 
hemmet själva. Kommittén lyfter fram att många gifta kvinnor utan 
förvärvsarbete redan sedan tidigare är medlemmar i sjukkassorna. För dem 
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skulle det innebära en försämring om de inte skulle omfattas av den nya 
sjukpenningförsäkringen.166  

Förslaget i betänkandet innebär att försäkringen utformas som en 
familjeförsäkring där gifta hemarbetande kvinnor inte är självständiga 
medlemmar utan får del av försäkringsskyddet via maken. Gifta hem-
arbetande kvinnor utan eller med mindre omfattande förvärvsarbete blir 
alltså försäkrade via mannen som hustru och familjemedlem. De omfattas 
inte av försäkringsplikten, det gör endast mannen. Kvinnor som förvärvs-
arbetar blir självständigt försäkrade.167 Familjeförsäkringen förväntas 
medföra administrativa lättnader eftersom antalet medlemmar i kassorna 
beräknas minska med ca 1,2 miljoner.168  

I texten blir gränsdragningen mellan förvärvsarbete och hushållsarbete 
viktig för kategoriseringen av de försäkrade. Det konstrueras en skiljelinje 
genom en precisering av vilken del av det arbete som en gift kvinna utför 
som inte ska ses som förvärvsarbete: 

Oftast torde sådant arbete, som utföres i eller i anslutning till hemmet, betecknas 
såsom hushållsarbete, även om det är fråga om arbete, genom vilket familjen 
erhåller medel till sin försörjning. Av denna anledning torde man böra göra klart för 
sig, vad som rätteligen bör anses vara hushållsarbete. Att härvidlag prestera en klar 
definition torde vara ogörligt, men man torde i allmänhet såsom hushållsarbete 
kunna betrakta matlagning och bakning för husbehov, diskning, städning och 
renhållning av bostad och bohag, klädesvård och sömnad av kläder för familjens 
bruk, verkställande av uppköp, uppsamlandet av bär, frukt, svamp o.d. för hus-
behov, skötseln av barnen i familjen m. fl. likartade sysslor. Däremot synes icke inom 
begreppet hushållsarbete böra falla sådana arbetsuppgifter, vilka avse att giva 
familjen dess uppehälle, även om dessa arbetsuppgifter utföras i anslutning till 
hemmet. Gränsdragningen måste dock, särskilt i lanthushåll ofta bli ganska 
svävande. Man kan därför överväga att icke låta något som helst arbete, som hustru 
utför i eller i anslutning till hemmet, anses såsom förvärvsarbete. Detta skulle 
emellertid mången gång te sig synnerligen orättvist. Förslaget innebär alltså i denna 
del, att såsom förvärvsarbete ej anses hushållsarbete, som hustru utför i hemmet, 
under det att annat arbete, som hon utför inom eller utom hemmet anses såsom 
förvärvsarbete.169 

För att kunna särskilja förvärvarbetande och hemarbetande definieras 
hushållsarbete med en rad exempel på vad som inte ska ses som förvärvs-
arbete. Det görs inte någon motsvarande definition av förvärvsarbete. 
Gränsdragningen mellan hemarbete och förvärvsarbete antas bli svävande 
och tillämpningen svår men sådana problem hindrar inte att uppdelningen 
är nödvändig att göra. Det kan tolkas som att normen om könsarbetsdelning 
är starkare än strävan mot enhetlighet och administrativ förenkling. Det kan 
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förstås i ljuset av fyrtiotalets könsdiskurs där könsarbetsdelningen var 
självklar och blev utgångspunkt i resonemangen om kvinnors arbete. 

Hemarbetande gifta kvinnors sjukförsäkring motiveras med att de utför 
ett försäkringsbart arbete i det gemensamma hemmet, även om arbetet inte 
bidrar till uppehället. Hemarbetet ska dock endast vara försäkringsbart om 
kvinnan lever med mannen. Om hon lever ensam, med eller utan barn, blir 
hemarbetet inte försäkringsbart.170 Det krävs alltså en man att ta hand om 
för att hemarbetet ska berättiga till sjukförsäkring.   

Anslutningen till sjukförsäkringen utformas på basis av den komplemen-
tära könsordningen där mannens arbete värderas högre. Ett exempel 
återfinns i utredningens resonemang om arbetet som utförs av kvinnor gifta 
med jordbrukare. Kvinnornas arbete delas upp i hushållets skötsel och 
jordbruksarbete. När hon arbetar i jordbruket beskrivs det som att hon 
deltar i mannens förvärvsarbete. Även om kvinnan äger jordbruksfastigheten 
och deltar i jordbruksarbetet så ger inte det anledning till att hon blir 
självständigt sjukpenningförsäkrad: ”…därest jordbruksarbetet på vanligt 
sätt ledes eller utföres av mannen.”171 Detta förhållningssätt kan ses som ett 
uttryck för värderingar om att kvinnors arbete inte räknas på samma sätt 
som mannens.  

Yvonne Hirdman beskriver den lägre värderingen av kvinnors arbete som 
ett utslag av äktenskapet som bidragit till att varken hemarbete eller 
lönearbete bekräftades. Kvinnor arbetade ofta i smyg, deras arbete togs för 
givet och det hårda arbetet i hemmet och jordbruket förblev osynligt. Vid 
arbete tillsammans med maken i jordbruket eller annan företagsamhet 
beskrivs det som att hon bistår mannen.  Osynliggörandet och den låga 
värderingen av kvinnors arbete bidrar till ekonomisk underordning och att 
upprätthålla myten om mannen som försörjare.172  

Vid den här tiden var det vanligt att hustrun tillskrevs samma klass-
position som maken.173 Det ställde till problem i utredningens resonemang 
om de gifta hemarbetande kvinnornas arbete och behovet av sjukförsäkring. 
I socialvårdskommitténs betänkande framställs arbetet som kvinnor utför 
tillsammans med maken inom framförallt jordbruk, men även fiske eller 
handel, som betydande bidrag till familjens försörjning och legitim grund för 
sjukförsäkring. I utredningens definitioner av arbete blir arbetet som 
hustrun till en arbetare utför kategoriserat som hushållsarbete vilket skulle 
innebära att det inte ska omfattas av sjukpenning. I utsagor om kvinnor som  
deltar i mannens förvärvsarbete vid sidan om hemarbetet uttrycks motstånd 
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mot att göra skillnad mellan kvinnor från olika samhällsgrupper genom att 
någon grupp ska få tillgång till försäkringen och andra inte:  

Att i förevarande avseende särskilja gifta kvinnor tillhörande olika samhällsgrupper 
torde sålunda icke vara möjligt. Det skulle säkerligen icke verka tilltalande, om en 
självägande jordbrukares hustru finge omfattas av sjukpenningförsäkringen men ej 
hustrun till en arbetare.174  

Kommittén låter det väga över att många av dessa kvinnor redan är 
medlemmar i sjukkassorna och: ”… beträffande största delen av dessa 
kvinnor behov torde föreligga av sådan försäkring.”175 Så blir hemarbetande 
kvinnor positionerade som en egen klass utan inbördes hierarkier genom en 
uppdelning mellan förvärvsarbete och hushållsarbete, där förvärvsarbetet 
länkas till försörjning.  

Uppdelningen mellan hushållsarbete och förvärvsarbete är ett uttryck för 
idéer om könens skilda uppgifter och värderingar av dessa. Hustruns 
hushållsarbete i hemmet bidrar inte till försörjningen och kan inte jämställas 
med förvärvsarbete i fråga om rätt till sjukförsäkring. Dessa idéer om olika 
behov av sjukförsäkring präglar utredningens förslag om differentiering av 
anslutningsform. De hemarbetande kvinnornas anslutning knyts till maken 
och den privata hemsfären, medan ansvaret för förvärvsarbetarens obliga-
toriska anslutning läggs på staten. Uppdelningen av anslutningsform 
upprätthåller gränsen mellan hushållet och den offentliga sfären.  

Lönearbete som bisyssla 
En faktor som differentierar tillgången till sjukförsäkring är utformandet av 
olika inkomstgränser för förvärvsarbetande och hemarbetande. I förslaget 
sätts en lägsta gräns för att omfattas av försäkringen, en gräns som gör det 
svårare för hemarbetande kvinnor att få individuell försäkring än förvärvs-
arbetande. De hemarbetande kvinnorna måste tjäna trehundra kronor mer 
per år än de förvärvsarbetande för att bli anslutna som självständiga 
medlemmar.176 Motivet är att kvinnorna ska kunna fortsätta utföra löne-
arbete och samtidigt vara kvar i familjeförsäkringen:  

… i det att sådant tillfälligt arbete, som i praktiken ofta utföres av gifta kvinnor, t. ex. 
tvätt- och städningsarbete för andra, sömnadsarbete i mindre omfattning eller 
tillfälligt arbete i vid helger eller under skördetiden, i regel kommer att falla under 
denna gräns, under det att stadigvarande arbete av annan natur än bisyssla så gott 
som alltid faller över gränsen.177  
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I citatet ovan beskrivs lönearbeten som var vanliga och viktiga för försörj-
ningen för många kvinnor i arbetarklassen som bisyssla. En hemarbetande 
kvinna måste alltså ha högre årsinkomst från lönearbete än de som endast 
lönearbetar för att få en självständig anslutning till sjukpenningförsäkringen. 
Denna konstruktion bidrar till att upprätthålla normen om att kvinnornas 
huvudsakliga arbete är i hemmet och att lönearbete är en bisyssla. Det 
befäster kvinnornas position som försörjda och osynliggör deras bidrag till 
försörjningen. Differentieringen av inkomstgränser kan tolkas som motstånd 
mot att se kvinnor som förvärvsarbetande med egen försörjning, och 
upprätthåller gränsen mellan privat och offentlig sfär. 

Sammanfattningsvis kan man säga att problemen med anslutning handlar 
både om att inkludera och utesluta och formas inom såväl enförsörjar- som 
rättighetsdiskurser. Anslutningen differentieras mellan olika grupper, för 
hemarbetande kvinnor läggs ansvaret på familjen medan det för de 
förvärvsarbetande, oftast män, vilar på staten. Differentiering av ansvaret för 
anslutningen till sjukförsäkringen bidrar till att särskilja kvinnors och mäns 
positioner. De hemarbetande gifta kvinnorna ges en marginaliserad position 
som försäkrade via sin make. 

I diskussionerna om anslutningen till sjukförsäkringen ska vara obliga-
torisk eller frivillig problematiseras inkluderingen men även vilka som ska 
kunna uteslutas ur försäkringskollektivet.  Differentieringen av ansvar blir 
ett sätt att hantera problemet med att hemarbetet inte ses som ett riktigt 
arbete som bidrar till försörjningen och inte kan värderas på samma sätt som 
lönearbete men också att hemarbetet endast kan berättiga till ersättning om 
det finns en man att ta hand om. Obligatoriet inkluderar lönearbetare medan 
andra exkluderas eller marginaliseras och tillskrivs underordnade positioner 
som svåra att kontrollera, försörjda på annat håll och därför utan behov av 
pengar. 

Ersättningsnivåer 
I utredningens resonemang om ersättningsnivåer handlar problemet om hur 
stor ersättningen ska vara utifrån olika gruppers behov. En effektiv 
sjukförsäkring ska ha ersättningsnivåer som täcker de försäkrades behov av 
försörjning vid sjukdom. Effektivitetsproblem i form av låga ersättnings-
nivåer knyts speciellt till familjeförsörjarna.178 I utsagor om ersättningsnivån 
konstrueras en gräns mellan ersättningar från socialförsäkringen och från 
understödet:  
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Det måste nämligen anses vara av vikt att medborgarna icke allenast få en känsla 
av att de sörja för sig själva genom sitt deltagande i socialförsäkringen utan även att 
de därigenom få åtnjuta materiella fördelar, vilka ej tillkomma andra.179  

I förslaget konstrueras tio sjukklasser och de försäkrade placeras in i 
sjukklass utifrån inkomsten. Sjukpenningens karaktär av löntagarförsäkring 
förstärks genom konstruktionen av ersättningsskalan där låginkomsttagare 
får större del av inkomsten i ersättning än höginkomsttagare. Ersättnings-
nivån var i den lägsta sjukklassen i genomsnitt 75 procent av inkomsten och 
drygt 50 procent i de högsta sjukklasserna.180  

Hemarbetande kvinnors behov av sjukersättning problematiseras. De 
tillskrivs andra behov av sjukersättning än anställda, men behoven antas 
variera beroende på familjesituationen.  Svårigheterna att bedöma nivån på 
den ersättning som skulle behövas för att täcka kostnader som uppstår under 
hustruns sjukdom gör att de hemarbetande kvinnorna inte kan placeras i 
olika sjukpenningklasser som de förvärvsarbetande.181 Därför finns inte 
heller någon möjlighet att variera ersättningen mellan de hemarbetande. 

I förslaget ska alla gifta kvinnor utan förvärvsarbete försäkras för ett 
enhetligt belopp som motsvarar den lägsta sjukpenningklassen.182  

Den sålunda för dessa kvinnor föreslagna sjukpenningen kan måhända anses låg. 
En sjukpenning, vilken utgår med enhetligt belopp oberoende av behovet, måste 
emellertid med nödvändighet hållas i underkant såväl med hänsyn till risken för 
missbruk som framför allt till kostnadssynpunkten.183 

Hemarbetandes sjukpenning ges ett annat syfte än sjukpenningen för 
förvärvsarbetande. För förvärvsarbetande är syftet att ersätta förlorad 
inkomst medan det för hemarbetande blir att ersätta extra kostnader vid 
sjukdom. De extra kostnaderna förväntas vara att betala för hjälp i hemmet. 
I denna formulering av syftet med sjukförsäkringen osynliggörs kvinnornas 
lönearbete och förlorade arbetsinkomst. 

Försäkringen för de hemarbetande kvinnorna får en annan konstruktion 
än för förvärvsarbetande genom att utformas med en enhetlig ersättning för 
alla. Den låga ersättningsnivån motiveras med risken för missbruk samt att 
det skulle bli för dyrt med högre ersättning. En familjeförsäkrad hustru ska 
inte heller kunna få halv sjukpenning eftersom det anses allt för svårt att 
kontrollera hur mycket arbetsförmågan är nedsatt, det kan i princip bara 
avgöras om hon är sängliggande.184 Problem att kontrollera om de hem-
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arbetande verkligen är sjuka och bedöma det faktiska behovet av ersättning 
är något som endast tas upp i anslutning till hemarbetande kvinnor och egna 
företagare. Dessa grupper avviker från lönearbetarnormen och kan inte 
kontrolleras via arbetsgivaren.  

Ersättningsnivåerna problematiseras utifrån förväntningar att familje-
försörjare och ensamstående har olika behov av ersättning. Ett familjetillägg 
ska höja familjeförsörjarens ersättning vid sjukdom och medför en gradering 
efter försörjningsbörda. Att familjeförsörjaren förutsätts vara en man blir 
tydligt då tillägget ska ges för barn och hustru. Familjetillägget baseras på 
idén att sjukpenningen ska upprätthålla standarden för den försäkrade vid 
sjukdom och den ensamstående antas ha lättare att skära ned på utgifterna 
vid sjukdom.185  

Hustrutillägg motiveras med att det har införts i arbetslöshetsförsäk-
ringen och att det då även bör finnas i sjukförsäkringen. Behovet beskrivs 
som störst då mannens inkomst är låg och inkomstbortfallet kortvarigt. Om 
mannen blir långvarigt sjuk förväntas hustrun kunna försörja dem båda med 
förvärvsarbete. Möjligheterna till detta begränsas dock av barn eller andra 
familjemedlemmar som behöver vård eller tillsyn.186 Det sätts en gräns för 
hur mycket hustrun får tjäna av förvärvsarbete och samtidigt omfattas av 
hustrutillägget. I resonemanget blir föreställningar om behov viktigt. Det 
framställs som vanligt att lantarbetarhustrur tjänar mer än 900 kr per år på 
förvärvsarbete, men ändå behöver lantarbetarfamiljerna tillägget om maken 
blir sjuk. Förslaget innebär därför att tillägget betalas ut om hustrun har en 
arbetsinkomst på max 1 600 kr per år.187  

Hustrun konstrueras som försörjd av maken och i stort sett utan egna 
behov vid sjukdom. I texten finns inte några noteringar om att kvinnans 
uteblivna arbete skulle medföra ett bortfall i försörjningen. Hemarbetande 
gifta kvinnor tillskrivs en position som försörjd omsorgsgivare, denna 
position kopplas till samlevnaden med en man. Om de separerar upphör 
också beroendet och kvinnan antas försörja sig själv.188 

Förväntningar att maken försörjer hustrun vid sjukdom uttrycks i resone-
mangen om att de hemarbetande kvinnorna har oklara och i alla fall inte 
samma behov av sjukförsäkring som förvärvsarbetande. De har inte behov av 
ersättning för sin försörjning. Konstruktionen av ersättningsnivåerna 
innebär en differentiering av ansvar där mannen ska svara för försörjningen 
och staten för extra utgifter som följer med hustruns sjukdom. Det kan 
tolkas som att försäkringen huvudsakligen är utformad efter mannens 
behov. Differentieringen skapar och bekönar positionerna försörjare och 
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försörjd. Dessa positioner bidrar till att reproducera en hierarkisk relation 
mellan kvinnor och män.  

I tolkningsramen om den manlige familjeförsörjarens behov av ersättning 
artikuleras en heteronormativ kärnfamiljsdiskurs där kvinnan inte antas ha 
några egna pengar. Etnologen Lena Martinsson beskriver hur föreställningar 
om kvinnor som försörjda och beroende ofta länkas till föreställningar om 
att kvinnor är i mer behov av kontroll och mindre behov av pengar. Kvinnan 
inte är den som betalar, det gör mannen.189  Denna idé får gestalt i 
utredningens förtydliganden om att det faktiskt är kvinnan som ska få den 
ersättning de hemarbetande kvinnorna har rätt till: ”Det är att märka, att en 
familjeförsäkrad hustru själv äger uppbära den henne tillkommande 
sjukhjälpen, såvida hon ej är omyndigförklarad.”190 Att hon själv ska få 
ersättningen är alltså inte självklart utan måste påpekas.  

I diskussionerna om ersättningsnivåer problematiseras olika gruppers 
behov av ersättning vid sjukdom. Behovet bedöms olika för hemarbetande 
(oftast kvinnor) och lönearbetande (oftast män). Hemarbetande kvinnor 
tillskrivs oklara behov, arbetet går inte värdera i pengar och kan därför inte 
omfattas av den del av sjukförsäkringen som ger ersättning för förlorat 
inkomstbortfall. De hemarbetande kvinnorna passar inte in i lönearbetar-
normen och positioneras som svåra att bedöma arbetsförmågan och risker 
för missbruk av försäkringen. Som en följd av detta differentierades 
ersättningsnivåer för lönearbetande och hemarbetande. Lönearbetande får 
ersättning efter inkomst och försörjningsbörda, det vill säga fru och barn, för 
att kunna upprätthålla standarden vid sjukdom. Hemarbetande kvinnor får 
en enhetlig ersättning som ska täcka extra utgifter vid sjukdom, för att 
mannen inte ska drabbas av extra kostnader vid kvinnans sjukdom ges hon 
sjukpenning enligt lägsta sjukklassen. Det innebär en differentiering av 
ansvar där ansvaret för de förvärvsarbetande familjeförsörjarnas försörjning 
vid sjukdom i högre grad läggs på staten. Med en viss omfördelning mellan 
klass där de med hög inkomst får lägre ersättningsnivå än de med låg 
inkomst. Ansvaret för de hemarbetande kvinnornas försörjning vid sjukdom 
ligger på maken. 

Finansiering 
I betänkandet beskrivs det som fördelaktigt att hustrun är familjeförsäkrad. 
Då kan kvinnorna fortsätta kombinera förvärvsarbete med hemarbete 
eftersom familjeförsäkringen erbjuder: ”… önskvärdheten av att utan för stor 
avgiftsbelastning å familjerna tillförsäkra de hemmavarande hustrurna ett 
visst försäkringsskydd.”191  
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I frågan om hur sjukförsäkringen ska finansieras beskrivs försäkrings-
tillhörigheten som en medborgerlig plikt som ska ge vissa rättigheter, men 
även skyldigheter. En viktig skyldighet är att försörja sig själv. Försäkrings-
plikten och kravet att betala avgift framställs som ett sätt att försörja sig själv 
vid sjukdom, till skillnad från de oförsäkrade som inte betalar avgift och 
hänvisas till kommunens understöd vid sjukdom.192 Socialförsäkringen 
byggs på idén om självhjälp. Det innebär att betala avgift: ”Ansvaret för 
sjukpenningförsäkringens utgifter kommer sålunda att solidariskt åvila i 
första hand de medlemmar, som äro skyldiga att vara sjukpenningförsäk-
rade.”193  

I utredningen diskuteras olika sätt att förbättra hjälpen vid sjukdom. Två 
principiellt olika inriktningar utkristalliseras i det som kallas understödslinje 
respektive socialförsäkringslinje. En sjukförsäkring utformad efter under-
stödslinjen innebär att staten garanterar varje medborgare förmånerna och 
att de finansieras med skatter:  

En sådan anordning skulle, om behovsprövning förelåge, blott ha det gemensamt 
med försäkring i egentlig mening, att förmånerna utginge endast vid vissa bestämda 
risktillfällen. Däremot skulle den fördelning av kostnaderna efter var och ens 
beräknade risk, som ingår såsom ett bärande moment i en egentlig försäkring, helt 
vara borta.194  

Det som ovan benämns egentlig försäkring länkas i betänkandet till 
försäkringsmässighet. Innebörden i försäkringsmässighet är att försäkringen 
ska betalas ut vid vissa risktillfällen och att kostnaderna fördelas efter de 
försäkrades beräknade risk. En viktig del i talet om socialförsäkringens 
utformning blir att närma sig de ”egentliga försäkringarna” och avgränsa sig 
mot understödet. I denna gränsdragning blir avgiften en viktig del. Social-
försäkringen beskrivs som en självhjälpsverksamhet och de försäkrade 
positioneras som självförsörjande när de får ersättning från försäkringen vid 
sjukdom, de försörjer då sig själva utan samhällets hjälp.195 Det blir en viktig 
skillnad mot understödstagarna som positioneras som försörjda.  

Socialförsäkringslinjen innebär alltså att de försäkrade bidrar till finansie-
ringen genom att betala avgift. Avgiften beskrivs som en viktig psykologisk 
faktor som ska skapa ansvarskänsla. Även en liten avgift förväntas göra att 
de försäkrade känner att de har rätt till hjälpen. Avgiften ska också förhindra 
missbruk av försäkringen. I utsagor om gränsdragningen mellan social-
försäkringen och kommunernas understöd framhålls vikten av att de 
kommunala understöden och sjukkassornas verksamhet hålls åtskilda, 
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annars kan självhjälpstanken avtrubbas och ”oberättigade anspråk på hjälp 
från sjukförsäkringen uppammas”.196  

Självhjälpstanken som uttrycks i de försäkrades avgifter blir viktig för att 
skilja försäkring från understöd. Denna uppdelning blir också i hög grad en 
uppdelning mellan kvinnor och män. Den speciella form av sjukpenning som 
riktar sig till de cirka en miljon hemarbetande kvinnorna tillskrivs under-
stödskaraktär genom att den ska finansieras med statsbidrag och avgifter 
från hela försäkringskollektivet istället för med avgifter från kvinnorna 
själva.197 Till skillnad från de förvärvsarbetande ska hemarbetande kvinnor 
inte betala avgift till försäkringen utan kostnaden ska slås ut på alla 
sjukkassemedlemmar: ”Det bör också hållas i minnet att ifrågavarande 
sjukpenning utgår utan särskild avgift och att den föreslagna anordningen 
sålunda i stort sett är till avgjord fördel för familjerna.”198 Problemet som ska 
lösas med hjälp av gemensam finansiering är att minska makens kostnads-
börda och förenkla administrationen. Familjeförsäkringen bygger på 
principen om bredare gemensamt ansvar och inslaget av solidaritet mellan 
medlemmarna för att bära kostnaderna för de gifta hemarbetande kvinnorna 
betonas, liksom den förenkling det innebär för administrationen.199  

Kategorin gifta hemarbetande kvinnor länkas därmed till understöd, 
något som alltså avviker från socialförsäkringslinjen där mycket stor vikt 
läggs vid att de försäkrade betalar avgift. På så sätt hålls de gifta hem-
arbetande kvinnorna och de förvärvsarbetande isär inom sjukförsäkringen. 
Konstruktionen av gränsen mellan socialförsäkring och understöd åstad-
koms i dessa diskussioner genom att differentiera ansvaret för finansie-
ringen. I denna process konstrueras de ekonomiska kategorierna understöd 
och ersättning och därigenom även understödstagare och ersättningstagare. 
Särskiljningen innebär också en hierarki där de olika kategorierna positione-
ras med olika status. De försäkrade som betalar avgift tillskrivs egenskaper 
och förmågor som att försörja sig själv och andra, göra rätt för sig och ha 
ansvarskänsla. Ansvarstagandet blir på så sätt grundläggande för positio-
nens status.  

Det sociala understödet kopplas istället till att vara försörjd av andra via 
social hjälp, till fattigvård, behovsprövning, missbruk av försäkringen och 
finansiering via skatter. Det kan också tolkas som att de som inte betalar 
avgift inte har rätt till hjälp, eller kanske inte lika mycket rätt, eftersom de 
inte försörjer sig själva. De ekonomiska kategorierna understöd och sjuk-
ersättning vävs därmed samman med status och köns- och klasskillnader. 
Socialförsäkringslinjen blir normerande och finansieringen av försäkringen, 
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att betala avgift eller inte, formuleras som ett viktigt kriterium i denna 
gränsdragning mot understödet.  

En annan del av försäkringen som tillskrivs understödskaraktär är 
familjetillägget där familjeförsörjaren får extra ersättning för hustru och 
barn.200 Familjetilläggen, liksom sjukpenningen till de hemarbetande 
kvinnorna, beskrivs som förmåner av understödskaraktär eftersom det till 
största delen ska finansieras med statsbidrag och till viss del med avgifter 
från hela försäkringskollektivet.201 Hustru och barn görs till ett kollektivt 
ansvar i högre grad än andra försäkrade.202  

Ansvaret för avgiften blir således viktigt för könad positionering av de 
försäkrade. Talet om självhjälp och att skapa ansvarskänsla hos den 
försäkrade kan knytas till en självhjälps- och uppfostringsdiskurs som varit 
framträdande i svensk socialpolitik. Den bär idéer om att staten har viss 
skyldighet att hjälpa medborgarna att bli självförsörjande och fostra dem till 
goda medborgare.203 Det egna ansvaret för finansieringen blir en viktig del i 
särskiljandet av gruppen hemarbetande gifta kvinnor. Kvinnorna fråntas 
eget ansvar för finansieringen och positioneras som försörjd hustru och 
biperson till sin man. När ansvaret för finansieringen helt ligger hos staten 
eller ett större kollektiv förknippas det med låg status.  

I diskussionerna om hur försäkringen ska finansieras problematiseras 
avgiften på flera olika sätt. Dels som en börda för de som ska betala och dels 
som ett sätt att skapa en känsla av att ha rätt till försäkringen, att det är en 
rättighet. Försäkringsmässighet innebär att ta eget ansvar för försörjningen 
genom att betala avgift. Ansvaret att betala avgift differentieras genom att de 
lönearbetande ska betala egen avgift, medan de hemarbetande kvinnornas 
försäkring finansieras gemensamt. För förvärvsarbetande blir det viktigt att 
ta eget ansvar och försörja sig själv och betala avgift. För de hemarbetande 
kvinnorna läggs ansvaret för finansieringen på försäkringskollektivet och 
maken. Denna isärhållning innebär också en statusskillnad.   De som betalar 
avgift tillskrivs en position av att försörja sig själva även när de uppbär 
sjukersättning. Försäkringen som riktar sig till hemarbetande kvinnor 
tillskrivs istället understödskaraktär genom att den inte finansieras genom 
egenavgifter. Stödet till dem ges alltså i form av understöd istället för som en 
försäkring. 
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Tolkningar av sjukdom 
Frågan om vad som ska ses som sjukdom inom sjukpenningförsäkringen ges 
inte något större utrymme i Socialvårdskommitténs betänkande, men där 
finns ett konstaterade att det innehåll som läggs i ordet sjukdom är av stor 
betydelse för tillämpningen av sjukförsäkringen. Trots utsagor om att det 
inte är vare sig lämpligt eller möjligt att i lagtexten definiera sjukdoms-
begreppet, finns avsnitt om vad som borde ses som sjukdom och inte. 
Formuleringen om sjukdom i denna utredning kommer att bli vägledande 
under lång tid. Det kan bero på att de vaga formuleringarna rymmer olika 
sätt att se på vad som ses som normalt och onormalt, friskt och sjukt. 
Formuleringarna ger utrymme för många olika tolkningar av vad som skall 
ingå i försäkringen och för tids- och platsbundna föreställningar om vad som 
är sjukdom: 

Man synes vid bedömande av huruvida sjukdom föreligger eller icke i första hand ha 
att hålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk och gängse läkarvetenskaplig 
uppfattning är att anse såsom sjukdom. Med denna utgångspunkt torde såsom 
sjukdom kunna betecknas varje onormalt kropps- eller själstillstånd, vilket icke 
sammanhänger med den normala livsprocessen. Efter en sjukdomsprocess kvar-
blivande missbildningar eller stympningar utan samband med sjukliga symptom 
böra dock icke räknas såsom sjukdom. Ett kroppslyte bör alltså ej anses såsom 
sjukdom. Å andra sidan bör icke endast själva sjukdomsprocessen såsom sådan utan 
även en efter sjukdomsprocessen såsom sådan utan även en efter sjukdomsprocessen 
kvarstående nedsättning eller rubbning av det fysiska eller psykiska tillståndet 
kunna räknas såsom sjukdom. De störningar och fysiologiska förändringar, som 
sammanhänga med det naturliga åldrandet eller med havandeskap och barnsbörd 
äro tydligen icke att betrakta såsom sjukdomar, enär de stå i samband med den 
normala livsprocessen.204  

Formuleringen om ”den gängse läkarvetenskapliga uppfattningen” kan ses 
som uttryck för ett medicinskt perspektiv, det vill säga det läkarna vid en viss 
tid diagnostiserar som sjukdom. Läkarens bedömning av vad som ska ses 
som sjukdom betonas och sjukdomsbegreppet knyts hårt till vad legitimerad 
läkare föreskriver.205 Det kan tolkas som att den medicinska tolkningsramen 
är stark i texten.  

Även om den medicinska tolkningsramen dominerar så finns även 
öppningar för att samhälleliga och självupplevda tolkningar av sjukdom är 
viktiga.  Den medicinska tolkningsramen luckras upp något av att skälighets-
bedömningar också ses som viktiga. Dessa bedömningar innebär att 
ersättning i vissa fall ska kunna betalas ut även om: ”… läkaren icke kan 
konstatera förefintligheten av någon viss sjukdom.”206 Jag tolkar det som att 
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det även finns visst utrymme för att lyssna på den försäkrades egen 
uppfattning om sitt hälsotillstånd i bedömningen av vad som var sjukdom.  

I utsagan om att sjukdom är det som ”enligt vanligt språkbruk” anses som 
sjukdom ges plats för den samhälleliga överenskommelsen kring sjukdoms-
begreppet. I det ges benämnandet i det vanliga språkbruket om vad som är 
sjukt och friskt inflytande över det socialförsäkringsrättsliga sjukdoms-
begreppet.  

Att få sina besvär inkluderade i sjukförsäkringen ger rätt till ersättning 
och möjlighet till vila och återhämtning. I utsagorna om vad som ska ses som 
sjukdom konstrueras en uppdelning mellan normalt och onormalt. 
”Onormalt kropps- eller själstillstånd” ska berättiga till ersättning från sjuk-
försäkringen. Föreställningar om normalitet kan länkas till den medicinska 
vetenskapens sjukdomsbegrepp där sjukdom identifieras som en avvikelse 
från den normala kroppen. En normalitet som dels bestäms av statistiska 
kriterier för det genomsnittliga och dels av kulturella förväntningar och 
ideal. Medicinens uppgift blir att normalisera kroppen, läkarna tilldelas en 
central roll i denna uppgift. Den medicinska vetenskapens kulturella 
konstruktion är emellertid genomsyrad av värden som till exempel handlar 
om relationer mellan könen. Föreställningar om det normala har utformats 
efter mäns kroppar, medan den kvinnliga kroppen har definierats som en 
avvikelse från det normala.207 Det kan vara anledningen att utsagan om 
havandeskap som normal livsprocess blir nödvändig för att förhindra att 
havandeskap ska ge grund för sjukpenning. I utsagan om graviditet som del 
av den normala livsprocessen konstrueras många av de besvär och komplika-
tioner som kan följa med graviditet och förlossning som något normalt. 
Kvinnor förväntas fortsätta arbeta med de funktionsbegränsningar som kan 
följa av en graviditet, eller avstå från arbete utan ersättning. Vad som är 
normal funktionsbegränsning vid graviditet preciseras inte, men föreställ-
ningen om ”normala livsprocesser” lägger grunden till att ansvaret för 
många risker knutna till graviditet inte omfattas av sjukförsäkringen.   

Utsagorna om det normala kan förstås i sin kontext av föreställningar om 
kvinnors arbete och uppgift. Vid denna tid fanns starka idéströmningar om 
att gifta kvinnor inte skulle förvärvsarbeta. Under 1930-talets krisår fördes 
diskussioner om gifta kvinnor skulle tillåtas förvärvsarbeta eftersom det sågs 
som att de tog arbete från männen. Hemarbete sågs inte som ett riktigt 
arbete och kvinnorna förväntades sköta hemarbetet även om de var gravida 
eller nyförlösta. Yvonne Hirdman skriver att talet om graviditet som en del 
av den normala livsprocessen kan ses som ett uttryck för en stereotyp 
könsordning som brukar legitimeras med tal om natur. Kvinnors biologi, att 
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kvinnor föder barn, legitimerar på så sätt en social plats.208 Det speglar idéer 
och föreställningar om mannen som försörjare och kvinnan som försörjd, 
något som skymmer att många gifta kvinnor förvärvsarbetade, framförallt 
inom jordbruket.209 

Summering 
I den här utredningen artikuleras genomgående en komplementär syn på 
kön som baseras på idéer och föreställningar om att kvinnor och män har 
olika uppgifter. Dessa uppgifter tillskrivs olika status och bidrag till 
försörjningen. Förståelser av olika gruppers behov, arbete, bidrag till 
försörjningen och betalningsförmåga blir viktigt för hur gränser dras mellan 
olika grupper. Differentieringar görs genom att särskilja ansvaret för 
anslutningsform, ersättningsnivåer och avgifter. I dessa frågor differentieras 
ansvaret mellan könade grupper försäkrade som tillskrivs hierarkiska 
positioneringar.  

För anslutning och ersättningsnivå ges de förvärvsarbetande ökat statligt 
ansvar. Medan ansvaret för de hemarbetande kvinnornas försäkring i hög 
grad läggs på familjen. Ansvarsfördelningen ska lösa problem med gränser 
mot understödet, alltför höga kostnader för familjeförsörjarna och missbruk 
av försäkringen. 

Gränser som dras mellan socialförsäkring, understöd och sjuklön baseras 
på föreställningar om kön och klass. I de gränsdragningar som görs 
konstrueras två tydliga statuspositioner starkt präglade av kön: försörjare 
och försörjd. Dessa tillskrivs olika egenskaper och status, försörjaren blir 
försäkringstagare, som betalar avgift och får ett större eget ansvar. Männen 
tillskrivs en position som förvärvsarbetande familjeförsörjare. En försäk-
ringstagare som betalar avgift och tar eget ansvar för sig själv, sin familj och 
andras familjer. Hemarbetande kvinnor positioneras som försörjda, med 
svårbestämda behov, en kostnad och försörjningsbörda. De fråntas eget 
ansvar och konstitueras som en homogen grupp. De tillskrivs en position 
som understödstagare beroende av sin man, med lågt värderat arbete, svår 
att kontrollera med risk för missbruk av försäkringen samt med obestämbara 
eller obefintliga egna behov av pengar. En marginaliserad position i 
förhållande till normen om att vara självförsörjande. 

Dessa kategorier blev könade i likhet med det Nancy Fraser beskriver som 
att socialförsäkringar konstruerar mottagarna som rättighetsbärande 
individer och den idealtypiske mottagaren är en man, medan bidragen 
formulerar sina mottagare som klienter där en kvinna är den idealtypiske 
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mottagaren.210 Det förslag Socialvårdskommittén lägger har den löne-
arbetande familjeförsörjaren som idealtypisk mottagare. Att denna också, i 
de flesta fall, förväntas vara en man framkommer till exempel i diskussio-
nerna om kvinnors svårigheter eller omöjligheter att förvärvsarbeta när de 
har barn som kräver tillsyn.  

Kategorierna gifta och ogifta reproduceras via försäkringens utformning 
liksom normen om det heterosexuella äktenskapet. Civilståndet blir 
avgörande för kvinnors tillhörighet till sjukpenningförsäkringen. Det visar 
på hur starkt äktenskapet var som norm, en kulturell självklarhet där 
kvinnors arbete anpassades till mannen och barnen.211 Villkor och behov för 
kvinnor som förvärvsarbetade får inte stort utrymme i utredningen. Det kan 
förstås som att socialpolitiken inom enförsörjardiskursen utformas så att 
kvinnorna ska vilja stanna i hemmet och inte utmana könsordningen. Därför 
är också hemmet och inte arbetsplatsen i fokus i diskussionerna och 
kvinnors sociala rättigheter. Yvonne Hirdman uttrycker det som att männen 
fick statligt stöd att utföra försörjarmakten i hemmen.212  

Ansvarsfördelningarna bidrar till att uppdelningen mellan kvinnor och 
män förstärks. I betänkandet konstrueras en bekönad lönearbetarnorm med 
hjälp av differentieringar baserade på definitioner av arbete, försörjning och 
behov. Den könsbaserade arbetsdelningen blir bas för sned fördelning av 
rättigheter, skyldigheter och ansvar mellan könen. 

3.2 Grunden till sjukförsäkringen läggs 

Socialvårdskommitténs förslag stötte på hinder och det skulle komma att 
dröja nästan ett decennium och flera nya utredningar, omarbetningar och 
politiska strider innan sjukförsäkringen trädde i laga kraft. Socialminister 
Gustav Möller var missnöjd med förslaget som kommittén presenterade i sitt 
betänkande 1944. Inspirerad som han var av William Beveridges plan som 
lades fram i England ett par år tidigare ville han hellre se enhetliga 
ersättningar än inkomstbaserade. Han lät därför omarbeta socialvårds-
kommitténs förslag inom Socialdepartementet. Två alternativ togs fram, ett 
med bibehållen tanke om ersättning för inkomstbortfall och ett baserat på 
idén om enhetliga ersättningar. Det senare utgjorde huvudalternativet och 
skulle kombineras med en frivillig tilläggsförsäkring. Tanken var att 
socialförsäkringen skulle ge grundtrygghet medan individen fick ta ansvar 
för resten. Ledamöterna i socialvårdskommittén var kritiska till de nya 
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förslagen men lämnade i sitt slutbetänkande två alternativa förslag till 
sjukförsäkring.213 

Malin Junestav beskriver i sin avhandling hur Gustav Möller fick igenom 
förslaget om enhetliga ersättningar med hjälp av stöd från partiet, riksdags-
gruppen och riksdagen. Propositionen antogs i riksdagen 1947 men lagen 
kom aldrig att träda ikraft, då den socialdemokratiska partiledningen 
stoppade reformförslaget. De fick igenom ett riksdagsbeslut om att reformen 
skulle skjutas upp på grund av de höga kostnaderna.214 Lagen om allmän 
sjukförsäkring sköts på framtiden för att sedan bli helt avförd. Skälen angavs 
vara ekonomiska men som Anita Dahlberg påpekar var det knappast hela 
sanningen. Uppfattningen om att socialförsäkringarna skulle ge en 
grundtrygghet i form av enhetliga ersättningar lika för alla började allt mer 
ifrågasättas och istället blev idéerna om att de skulle ge kompensation för 
inkomstbortfall allt starkare.215 

Föreställning om familjeförsörjaren som man utmanas 
En ny utredning tillsattes när Gustav Möller avgått efter bildandet av en 
koalitionsregering mellan socialdemokraterna och bondeförbundet hösten 
1951.216 Kommittén, Socialförsäkringsutredningen, gav ut tre betänkanden. 
Jag analyserar delar av betänkandet, Sjukförsäkring och yrkesskade-
försäkring från 1952.217 I detta lades förslag till ändringar i den lag om 
allmän sjukförsäkring som aldrig trätt i kraft. Det blev också det förslag som 
låg till grund för sjukförsäkringsreformen 1955.  

En huvudfråga för utredarna var hur den obligatoriska sjukförsäkringen, 
yrkesskadeförsäkringen och den obligatoriska olycksfallsförsäkringen skulle 
kunna samordnas.218 En samordning skulle bidra till administrativ 
förenkling och förhindra överlappning mellan de olika försäkringstyperna. 
De första direktiven till utredningen angavs i statsrådsprotokollet i december 
1951. I direktivet finns en skiss till konstruktionen av sjukpenningförsäk-
ringen. Den skulle bestå av en obligatorisk del med ersättning i form av ett 
enhetligt grundbelopp och en inkomstbaserad tilläggsförsäkring. Kostna-
derna skulle fördelas mellan staten, arbetsgivarna och de anställda.219 
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Förslaget som socialförsäkringskommittén kom att lägga följer den 
konstruktion som skissats i direktivet. Sjukpenningförsäkringen delas upp i 
tre delar; grundförsäkring, obligatorisk tilläggsförsäkring och frivillig 
tilläggsförsäkring. De olika delarna i försäkringen ges olika syften, villkor, 
anslutningsform och finansiering och riktar sig till olika grupper försäkrade.  

I betänkandet framförs kritik mot socialvårdskommitténs förslag om de 
gifta kvinnornas familjeförsäkring och intertextuellt länkas till kritiska 
yttranden över socialvårdskommitténs förslag. I dessa yttranden kritiserar 
kvinnoorganisationer och andra remissinstanser utformningen av för-
säkringen för kvinnor. Kritiken handlar om att även de hemarbetande 
kvinnorna ska vara försäkringspliktiga, betala avgift till försäkringen och få 
högre ersättningsnivåer.220  

I de kritiska yttrandena synliggörs gifta kvinnor som förvärvsarbetande 
familjeförsörjare. Hustrun positioneras som den som kan försörja familjen 
eller i betydande omfattning bidra till familjens uppehälle genom eget 
förvärvsarbete. Problemet formuleras som att även hon borde kunna få barn- 
och maketillägg.221 I kritiken framställs hemarbetet som bidrag till familjens 
inkomst:   

Att gifta kvinnor med hemarbete icke skola vara försäkringspliktiga medlemmar 
utan endast familjebihang till vissa medlemmar, att de icke skola betala någon egen 
avgift och att kostnaderna för deras försäkring skola slås ut på alla sjukkasse-
medlemmar, män såväl som kvinnor, gifta såväl som ogifta, finner samarbets-
kommittén varken följdriktigt eller rättvist. Det ligger en uppenbar inkonsekvens i 
detta, att samtidigt som man erkänner, att det oavlönade husmodersarbetet i 
hemmet vid sjukdom bör ersättas med sjukpenning, även om sjukpenningen är för 
liten som avlöning för en husmodersersättning, så utgår man ifrån, att husmodern ej 
är i stånd att betala en egen avgift till sjukförsäkringen eller att hennes man icke av 
den del av familjeinkomsten, som belöper sig på hustrun, kan bestrida den kostnad, 
som varje annan yrkesutövare får betala för sin anslutning till sjukförsäkringen. 
Samarbetskommittén vill erinra om att i giftermålsbalken är fastslaget att hustruns 
arbete i hemmet utgör ett bidrag till familjeinkomsten.222 

Denna tolkningsram där kvinnors arbete ses som bidrag till försörjningen får 
visst inflytande i Socialförsäkringsutredningen. I betänkandet positioneras 
kvinnors arbete som bidrag till försörjningen genom både förvärvs- och 
hemarbete. Hemarbetande kvinnor tillskrivs därmed ett större ansvar för 
försörjningen och positionen som försörjd rubbas något.  

Omsvängningen i förhållningssättet till kvinnors arbete kan förstås i ljuset 
av de förändringar som pågick i samhället. Under den här tiden började allt 
fler gifta kvinnor lönearbeta. 1950-talet var en tid när husmodersidealet 
fortfarande var starkt, men det talades alltmer om kvinnors dubbla roller och 
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synen på kvinnors plats i samhället började förändras.223 I den övergripande 
samhällsdiskursen fanns en komplementär syn på kön, men självklarheten i 
enförsörjardiskursen rubbades när synen på mannen som familjeförsörjare 
började förändras.  

De förändrade föreställningarna om kvinnors bidrag till försörjningen 
innebär också förändringar i ansvarsfördelningarna. När försörjaren inte 
måste vara en man ändras förståelsen av behov av till exempel maketillägg. 
Liksom i den förra utredningen knyts i det här betänkandet resonemang om 
anslutning och ersättningsnivåer till behov medan frågor om finansiering 
knyts till försäkringsmässighet.  

Anslutningsform 
I förslaget om den tredelade försäkringen ges olika grupper olika typ av 
anslutning. I grundförsäkringen ska anslutningen vara obligatorisk och 
självständig, liksom i den tilläggsförsäkring som omfattar de förvärvs-
arbetande.  Tilläggsförsäkringen till företagarna ska däremot vara frivillig.  

Grundförsäkringen riktas framförallt till de hemarbetande kvinnorna 
medan tilläggsförsäkringarna i huvudsak vänder sig till män. I kommitténs 
kalkyl över hur många som ska vara anslutna till försäkringen 1955 beräknas 
femton procent av de egna företagarna med frivillig tilläggsförsäkring vara 
kvinnor och tjugonio procent av de anställda med obligatorisk tilläggsför-
säkring.224 

Kritiken från remissinstanserna om de hemarbetande kvinnornas anslut-
ning får inflytande genom att hemarbetande gifta kvinnor ska jämställas 
med förvärvsarbetande när det gällde anslutningsformen. De ska inte längre 
vara anslutna som familjemedlemmar utan som självständiga försäkrade 
med försäkringsplikt som de förvärvsarbetande. Det skapas emellertid en ny 
form av isärhållande genom att de hemarbetande nu endast ska ha tillgång 
till grundförsäkringen medan förvärvsarbetande och företagare även 
omfattas av tilläggsförsäkringarna.  

Genom den obligatoriska självständiga anslutningen till grundförsäk-
ringen för hemarbetande kvinnor likställs ansvaret för anslutningen med de 
lönearbetandes. Det ser jag som uttryck för den syn på hemarbetet som 
kritikerna till familjeförsäkringen fört fram. Det är fortfarande en komple-
mentär syn där könen tillskrivs olika uppgifter men skillnaden är att 
uppgifterna nu ska ges lika värde genom att hemarbetet uppvärderas som 
bidrag till försörjningen.  

Genom självständig anslutning för hemarbetande kvinnor ska de 
jämställas med förvärvsarbetande, och det förväntas innebära en viss 
förändring av de hemarbetande kvinnornas position. Men grundförsäk-
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ringen blir ändå en ny variant på den tidigare familjeförsäkringen. Grund-
försäkringen kom också senare att kallas hemmafruförsäkringen. Kravet att 
kvinnan ska leva tillsammans med sin man för att omfattas av försäkringen 
finns kvar. Om mannen dör ska hustrun uteslutas från försäkringen efter tre 
månader. Hon förväntas då börja något förvärvsarbete och bli försäkrad som 
förvärvsarbetande.225  

Förslaget kan sägas bli en kompromiss mellan två olika försäkrings-
modeller. I särskiljningen mellan grund- och tilläggsförsäkring reproduceras 
positionerna försörjd och försörjare med tydliga könsinnebörder. I den här 
utredningen används inte termen understöd som i socialvårdskommittén, 
men grundsjukpenningen beskrivs som ett grundskydd som saknar 
försäkringsmässig utformning. Tilläggsförsäkringarna ska däremot täcka de 
förvärvsarbetandes behov av att upprätthålla sin standard och position som 
försörjare vid sjukdom. De hemarbetande förväntas inte ha behov av 
tilläggsförsäkring då ersättningsnivån i grundsjukpenningen ska höjas. Att 
kvinnor inte ska ha tilläggsförsäkring ska även innebära en administrativ 
lättnad.226  

Nya definitioner av olika typer av inkomster styr vilka som ska tillhöra 
den obligatoriska respektive den frivilliga tilläggsförsäkringen. Företagarna 
ingick tidigare i den breda kategorin förvärvsarbetande, men nu formas en 
ny försäkringskategori genom uppdelningen mellan anställda och företagare. 
Den obligatoriska tilläggsförsäkringen ska omfatta dem som har inkomst av 
tjänst vilket innebär anställning. Den frivilliga tilläggsförsäkringen omfattar 
dem som har inkomst av förvärvsarbete som nu innebär arbete för egen 
räkning, huvudsakligen egna företagare. 

Förslaget innebär att företagare förväntas ha andra behov än förvärvs-
arbetande, därför ska de få frivillig anslutning. Företagarna omges liksom de 
hemarbetande kvinnorna av problemformuleringar om risk för missbruk,  de 
förväntas vara svårkontrollerbara och de antas ha andra behov av sjuk-
penning än de anställda. Till skillnad från de hemarbetande kvinnorna 
bedöms företagarnas behov utifrån att de är försörjare. Men sjuka företagare 
antas klara försörjningen själv längre tid än de anställda. Företagarna 
tillskrivs därmed en annan ekonomisk position.227 I betänkandet påtalas att 
sjukförsäkringen för företagare innebär ett sämre försäkringsskydd och mer 
komplicerad administration än för anställda. Kraven för företagares 
anslutning till den frivilliga tilläggsförsäkringen blir att den försäkrade inte 
ska ha fyllt femtiofem år och har god hälsa.228  
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Anslutningen blir i det här förslaget obligatorisk även för hemarbetande 
kvinnor, det innebär ett ökat statligt ansvar. Obligatoriet gäller dock bara i 
en del av den nu tredelade försäkringen. Grundförsäkringen, eller hemma-
fruförsäkringen som den senare kom att kallas, ska ha låg ersättning vilket 
förutsätter andra försörjningskällor. Tilläggsförsäkringarna som ska ge 
ersättning för att kunna upprätthålla standarden och positionen som 
försörjare är endast för förvärvsarbetande och företagare. Den nya konstruk-
tionen i grund- och tilläggsförsäkringar möjliggör en ny typ av differen-
tiering av anslutningen. De hemarbetande kvinnorna får endast tillgång till 
grundförsäkringen medan tilläggsförsäkringarna är tänkta för förvärvs-
arbetande och företagare. De hemarbetande kvinnorna exkluderas därmed 
helt från tilläggsförsäkringarna. 

Ersättningsnivåer 
Det framställs som ekonomiskt nödvändigt att formulera olika syfte och 
grundprincip för grund- och tilläggsförsäkringarna. Det innebär också att 
differentiera ersättningsnivåerna. På så sätt reproduceras olika villkor för de 
hemarbetande och förvärvsarbetande.  

I grundförsäkringen, eller hemmafruförsäkringen som den senare kom att 
kallas, är ersättningen låg. Det förutsätter att det finns andra försörjnings-
källor. Det är ekonomin som problematiseras, men även att kvinnorna 
förväntas missbruka försäkringen om ersättningen är hög.   

Som jag tidigare beskrivit ingår i förslaget förutom grundförsäkringen två 
tilläggsförsäkringar, en frivillig och en obligatorisk. De som är anställda ska 
omfattas av den obligatoriska tilläggsförsäkringen, den är uppdelad i sjuk-
klasser utifrån inkomst. Syftet är att ge ersättning för utebliven arbets-
inkomst och den obligatoriska tilläggsförsäkringen lyfts fram som den 
viktigaste delen av sjukpenningförsäkringen. Denna del av försäkringen ska 
till skillnad från grundförsäkringen inte bara: ”… förslå till en nödtorftig 
försörjning utan även, särskilt vid kortare sjukdomsfall, möjliggöra för den 
försäkrade och hans familj att något så när upprätthålla sin vanliga levnads-
standard.”229 Den är tänkt att bli ”… av största betydelse för försäkringens 
effektivitet”.230 Effektivitet handlar om att kompensationsnivån inte får bli 
för låg.231 Den position som den försäkrade inom tilläggsförsäkringen 
tillskrivs är som försörjare av en familj. 

Enligt förslaget ska grundförsäkringen ha enhetliga avgifter och ersätt-
ningsnivåer. Den är tänkt att fungera som enda försäkring för hemarbetande 
och som bas för de som förvärvsarbetar. Det innebär att ersättningsnivån för 
de hemarbetande kvinnorna jämställs med förvärvsarbetande i den lägsta 
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sjukklassen. Det innebär dock inte nödvändigtvis en förändring av 
positionen som försörjd. I texten påpekas att förvärvsarbetande med de 
lägsta inkomsterna endast i sällsynta fall är försörjare av barn.232 Det finns 
tveksamhet om hemarbetandes behov av sjukpenning, hjälpbehovet fram-
ställs som synnerligen skiftande. I diskussionen om nivån på grundsjuk-
penningen återkommer föreställningar om att de hemarbetande kvinnorna 
ska missbruka försäkringen genom att utnyttja den alltför mycket om 
ersättningen är förhållandevis hög. Det blir skäl att hålla ersättningen 
nere.233  

Den här uppdelningen genomsyras av könade föreställningar om 
försörjares och de försörjdas skilda behov av sjukpenningförsäkring. I 
problemformuleringen länkas det ekonomiskt nödvändiga till begränsningen 
av syftet för framförallt de hemarbetande kvinnornas sjukpenning, det vill 
säga grundsjukpenningen.234 Grundsjukpenningen ska inte ge kompensation 
för inkomstbortfallet och täcka försörjningsbehovet vid sjukdom. Istället ska 
den ge en viss kontant hjälp vid sjukdom, en hjälp som gör det lättare att 
bära extra utgifter: ”En sådan kontant ersättning kan göra det möjligt för 
den försäkrade att med hjälp av andra försörjningskällor draga sig fram 
åtminstone någon tid utan annan samhällelig hjälp.”235 Målet för de 
hemarbetande kvinnorna är att de nödtorftigt ska dra sig fram under 
sjukdom, medan familjeförsörjaren ska upprätthålla sin vanliga standard 
genom tilläggsförsäkringarna. Det förutsätts alltså att det ska finnas andra 
försörjningskällor som inte preciseras närmare. Den del av sjukförsäkringen 
som vänder sig till de hemarbetande kvinnorna artikuleras inte som en form 
av självhjälp utan som samhällelig hjälp.  

Idéerna om kvinnan som husmor ansvarig för hushållsarbetet visar sig i 
diskussionen om halvtidssjukskrivning. Bakgrunden är att socialvårds-
kommittén 1944 föreslog att de försäkrade skulle ha möjlighet att få halv 
sjukpenning, det gällde däremot inte de hemarbetande kvinnorna. Orsaken 
var att det ansågs i princip omöjligt att kontrollera om deras arbetsförmåga 
var nedsatt till hälften samt att de inte hade behov av halv sjukpenning. 
Såväl behov som kontroll omvärderas dock i denna utredning:  

Även en halv sjukpenning kan sålunda vara väsentlig för den sjukes försörjnings-
förmåga och underlätta en successiv återgång i arbete. Utredningen är av den 
uppfattningen att sjukkontrollen av de gifta, ej förvärvsarbetande kvinnorna inte 
kommer att mera nämnvärt försvåras, om halv sjukpenning kan utgå till dem. Det 
bör vara en fördel att dessa kvinnor inte genom krav å fullständig arbetsoförmåga 
för erhållande av sjukpenning hindras att utföra vissa arbetsuppgifter i hemmet. 
Införes halv sjukpenning kan de öppet utföra vissa lättare sysslor utan att helt gå 
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miste om sin sjukpenning. Utredningen föreslår därför att rätt till halv sjukpenning 
skall föreligga såväl för förvärvsarbetande som för de hemarbetande gifta 
kvinnorna vid nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften i de fall rätt till hel 
sjukpenning inte föreligger.236  

Det är inte längre kontrollen av de hemarbetande kvinnorna som är 
problemet, snarare är det att hemarbetet inte kan utföras öppet om kvinnan 
är helt sjukskriven. Vid heltidssjukskrivning tvingas hemarbetande utföra 
vissa hemsysslor i smyg eller så kan de inte utföra dem alls. Det problemet 
kan lösas genom att även de får möjlighet att vara halvt sjukskrivna. 
Kvinnorna arbetar alltså hemma även om de är sjuka och därför måste de få 
möjlighet att vara sjukskrivna på halvtid. Regelverket anpassas efter 
praktiken.  

Möjligheten att kunna vara sjukskriven på halvtid innebär att utform-
ningen av de hemarbetandes försäkring närmar sig de förvärvsarbetandes. 
Syftet är dock annorlunda, grundat på föreställningen att hemarbete ska 
utföras av kvinnor. Omtolkningen av kontroll kan ses som en omtolkning 
som krävs för att upprätthålla ordningen, det vill säga att kvinnorna sköter 
hushållet. Förväntningarna om att hushållsarbetet ska skötas av kvinnan är 
stora. Misstänksamhet och kontrollsvårigheter får stå tillbaka. Det belyser 
problemet med att sjukskrivas från hushållsarbetet i det egna hemmet. Att 
sjukskrivas från hushållsarbetet i det egna hemmet innebär en svår 
gränsdragning mellan arbete och privatliv. För kvinnorna blir det problem, 
oavsett om de är hemarbetande eller förvärvsarbetande. Problematiken kan 
illustreras med Anita Dahlbergs beskrivning av hur försäkringskassorna vid 
längre sjukfall utredde hur mycket hemarbete kvinnor gjorde. Utredningen 
kunde leda till att kvinnors sjukpenning reducerades, även om sjuk-
penningen helt var grundad på förvärvsarbete och sjukdomen helt hindrade 
henne från att förvärvsarbeta. Bara att försäkringskassorna gjorde en sådan 
utredning visar på styrkan i förväntningarna om att kvinnorna skötte 
hemarbetet och att det både var och inte var ett arbete.237 

Familjetillägget 
Familjetillägget, som tidigare bestod av make- och barntillägg, blir i det här 
förslaget reducerat till endast barntillägg. Nu förväntas hustrun kunna bidra 
till försörjningen genom att förvärvsarbeta om maken insjuknar.238 Behovet 
av hustrutillägg omvärderas då kvinnan inte längre positioneras som utgift 
utan som en tillgång. Det innebär en omtolkning av familjeförsörjarens 
respektive den ensamståendes behov vid sjukdom:  
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En sjuk som har en arbetsför maka, torde oftast vara bättre ställd än en sjuk som är 
ensam. En ensamstående sjuk person kan få vidkännas utgifter för sin egen och 
hemmets vård, som inte förekommer då en hemmavarande maka finnes. Härtill 
kommer att makan ofta har möjlighet att genom förvärvsarbete bidraga till 
försörjningen. Finnes minderåriga barn i hemmet ställer sig saken i många fall 
annorlunda. Makan har då svårt att åtaga sig förvärvsarbete. Dessa fall bör därför i 
möjlig mån tillgodoses. 239 

Till skillnad från tidigare utredning förutsätts det nu att en sjuk familje-
försörjare har det bättre ställt än en ensamstående, eftersom hustrun 
förväntas bidra till försörjningen genom förvärvsarbete vid makens sjukdom. 
Kvinnornas position som försörjda luckras upp något och familjeförsörjarna 
tillskrivs mindre behov av sjukersättning än de ensamstående. De ensam-
stående positioneras som mer utsatta genom att de måste betala för hjälp 
med skötsel av hemmet vid sjukdom, något de inte förväntas kunna sköta 
själva. Att behov ges en annan innebörd tyder på en förändring i tolknings-
ramen. Förändringen innebär föreställningar om att kvinnan, i vissa fall, kan 
vara försörjare.  

Trots dessa förändringar så länkas försörjning även nu huvudsakligen till 
förvärvsarbete. Föreställningen att hemarbete inte bidrar till försörjningen 
dominerar och kvinnorna förväntas ta ansvar för hemmet, oavsett om de är 
förvärvs- eller hemarbetande:  

Är en hemarbetande gift kvinna sjuk är mannens arbetsinkomst i regel oförändrad. 
Finns små barn, som behöver tillsyn, blir dock familjens utgifter i anledning av 
sjukdomen, bl.a. för hemhjälp, ofta stora. Så är särskilt fallet, då hustrun inte vårdas 
i hemmet utan är intagen å sjukvårdsanstalt. Dylika fall synes böra föranleda 
särskilt beaktande vid försäkringens utformning. Då en förvärvsarbetande kvinna 
är sjuk blir hennes sjukpenning visserligen i regel större än den hemarbetande 
kvinnans men i övrigt synes förhållandena vara jämförbara.240 

Om kvinnan är sjuk i hemmet förutsätts hon ta hand om barnen. Samma 
förväntan finns inte för mannen som behöver hemhjälp från sin fru, oavsett 
om han är frisk eller sjuk, och kan inte hon hjälpa honom måste han få 
ersättning för att betala hemhjälp.  

I samband med att begränsningar av ersättningsnivån problematiseras 
hemarbetande kvinnor, liksom i tidigare utredning, utifrån misstankar om 
missbruk av försäkringen. Grundnivån sätts lågt för att kunna utökas med 
barntillägg. Det blir ett sätt att hålla ersättningsnivån nere för de hem-
arbetande kvinnorna något som framställs som nödvändigt för att förhindra 
missbruk av försäkringen.241 I förslaget höjs barntillägget något, det ska vara 
lika stort för alla försäkrade oavsett inkomst. Syftet är att tillgodose 
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familjeförsörjarnas behov av sjukhjälp och det betalas ut till den som anses 
vara den huvudsakliga försörjaren, i regel fadern. Rätt till barntillägget 
utvidgas genom att det nu även ska omfatta kvinnor som vårdas på sjukhus 
och har barn under tio år, oavsett om hon är gift eller inte.242 Civilståndets 
vikt luckras således upp något.  

Utformningen av familjetillägget gestaltar föreställningar om att män inte 
hushållsarbetar eller passar barn vid sjukdom, något såväl hemarbetande 
som förvärvsarbetande kvinnor förväntas göra. Det kan ses som ett uttryck 
för den komplementära synen på kön. I utsagor om karensdagar blir 
jämställdhet mellan de hemarbetande kvinnorna och övriga försäkrade en 
målsättning. Därför ska inte karenstiden differentieras mellan hemarbetande 
och övriga. 

Avgiftslinjen 
I diskussionerna om hur sjukförsäkringen ska finansieras handlar problem-
formuleringen om hur statens utgifter ska sänkas. Liksom i den tidigare 
utredningen blir avgiften central. I direktivet hänvisas till 1950 års långtids-
utredning som utifrån sin bedömning av det samhällsekonomiska och stats-
finansiella läget framhållit att ”avgiftslinjen” var avgörande för förutsätt-
ningarna att genomföra sjukförsäkringsreformen. I det här betänkandet 
presenteras avgiftslinjen som ett striktare samband mellan avgift och 
ersättning, ett samband som länkas till försäkringsmässighet.243 

Även när det gäller finansieringen bidrar den tredelade sjukförsäkringen 
till att särskilja och marginalisera olika grupper försäkrade och att konstru-
era den anställde lönearbetaren och familjeförsörjaren som norm. Liksom i 
socialvårdskommitténs förslag betonas vikten av att betala egen avgift och 
avgiftslinjen innebär att större ansvar för finansieringen ska läggas på den 
försäkrade och arbetsgivaren. Det betonas att avgiften ska knytas till 
ersättningen, men det görs skillnad mellan olika delar av försäkringen. I 
dessa resonemang blir föreställningar om vad som är försäkringsmässigt 
betydelsefullt.  

Tilläggsförsäkringarna tillskrivs högre status än grundförsäkringen genom 
att de finansieras med försäkringsmässiga avgifter. Avgiftslinjen blir 
styrande för finansieringen av tilläggsförsäkringarna. Den obligatoriska 
tilläggsförsäkringen ska helt finansieras genom avgifter. Arbetsgivaren ska 
betala 60 procent av kostnaderna och de försäkrade 40 procent, inga 
statsbidrag ska finansiera denna del av försäkringen.244 Det betonas att de 
försäkrades avgifter inte får bli för låga i förhållande till prestationens värde. 
Det har inte bara ekonomiska orsaker, precis som i Socialvårdskommitténs 
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betänkande från 1944 läggs det för de anställda stor vikt vid att betala avgift 
för känslan att ha rätt till försäkringen. Nu med en ökad betoning på 
sambandet mellan avgift och förmån. Förmånerna och avgifterna ska stå i 
proportion till inkomsten av tjänst. Avgifterna ska ge rätt till försäkringen 
men också förhindra missbruk.245 Det innebär en striktare syn på försäk-
ringsmässighet där arbetsgivarnas och individens ansvar för finansieringen 
ökar. 

Grundförsäkringen framställs som ett undantag från detta: ”Utredningen 
finner det därför naturligt, att den finansieras efter mera schematiska 
grunder än de båda övriga delarna av försäkringen. Avgifterna behöver inte 
avpassas lika nära efter förmånerna i det enskilda fallet som annars är 
vanligt.”246 Grundförsäkringen pekas ut som avvikande genom att den i 
princip omfattar hela folket och till hälften ska finansieras med statsbidrag 
och till hälften med avgifter från de försäkrade. Det avviker från försäk-
ringsmässigheten i tilläggsförsäkringarna som i högre grad finansieras med 
avgifter.247 Statsbidragen koncentreras på grundförsäkringen eftersom den 
omfattar grupper som helt saknar, eller har väldigt låga, inkomster. Även om 
statsbidragen koncentreras på grundförsäkringen ska hemarbetande kvinnor 
i det här förslaget betala egen avgift till grundförsäkringen. Det luckrar upp 
positionen försörjd något och tillskriver dem betalningsförmåga.  

Tre fjärdedelar av barntillägget ska finansieras med statsbidrag och resten 
med avgiften för grundsjukpenningen. För barnens försörjning och omvård-
nad vid föräldrarnas sjukdom finns således även här ett tydligt kollektivt 
ansvar.  

I betänkandet problematiseras var ansvaret för att tillgodose behov av 
hjälp när en hemarbetande kvinna är sjuk ska ligga. I det resonemanget 
länkas sjukförsäkringens effektivitet till en förbättrad hemvårdarinne-
organisation.248 Det visar på en vilja att förskjuta ansvaret för denna hjälp 
till kommunerna. Organisationen med hemvårdarinnorna startades för att ta 
hand om barn och hushåll när husmor var sjuk, överansträngd eller skulle 
föda barn. Verksamheten byggde på en tydligt könspräglad arbetsdelning, 
kvinnan i hemmet och mannen i lönearbete. Det var kvinnans betydelse för 
hemmet och familjen som var i fokus och verksamheten förstärkte 
isärhållandet mellan kvinnors och mäns uppgifter.249 Resonemangen om 
hemvårdarinnor som alternativ till sjukförsäkring för hemarbetande kvinnor 
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ser jag som ett uttryck för att det inte är inkomsten som är försäkrad för de 
hemarbetande kvinnorna utan arbetet. 

Min tolkning är att det formas en hierarki där det mer försäkringsmässiga 
får högre status och blir norm. Försäkringsmässigheten knyts till män då det 
är tilläggsförsäkringarna som domineras av män som tillskrivs större 
försäkringsmässighet. Trots att de hemarbetande kvinnorna nu ska betala 
viss avgift avviker de från normen om försäkringsmässighet på grund av sin 
kollektiva finansiering. Grundförsäkringen får låg status och länkas till 
kvinnor. Eftergiften åt de som vill uppvärdera hemarbetet och dess bidrag 
till försörjningen ger viss förändring i tolkningsramen men de hemarbetande 
förblir i en marginaliserad position.  

I diskussionerna om finansieringen problematiseras hemarbetandes 
betalningsförmåga mot bakgrund av att avgiftslinjen är dominerande och 
individens ansvar att betala avgift betonas. Grundförsäkringen saknar 
försäkringsmässig utformning genom att den huvudsakligen ska finansieras 
med skatter. De hemarbetande ska betala viss avgift men grundförsäkringen 
blir en avvikelse från normen om samband mellan avgift och ersättning i 
tilläggsförsäkringarna, en norm där de försäkrades egna avgifter blir 
centrala. 

Summering 
I tolkningsramen om försörjarens behov av sjukförsäkring är det inte längre 
absolut självklart att försörjaren måste vara en man. Vissa förskjutningar i 
ansvar ska förändra de hemarbetande kvinnornas position från försörjd till 
medförsörjare. Föreställningarna om kön är fortfarande komplementära 
men det börjar skönjas förändringar i synen på kvinnors arbete. Själv-
klarheten i enförsörjardiskursen rubbas genom inflytande från bland annat 
kvinnoorganisationer som förespråkar att hemarbetet ska uppvärderas som 
bidrag till försörjningen. Förhållningssättet är ambivalent och kvinnor 
tillskrivs flera positioner, dels som husmor ansvarig för hem och barn och 
dels som förvärvsarbetande och försörjare. Tankarna om att kvinnors 
hemarbete ska uppvärderas och ses som ett bidrag till försörjningen och att 
de därför ska omfattas av samma villkor som förvärvsarbetande får 
inflytande i frågor om hemarbetandes anslutning och avgift till grund-
försäkringen, ersättningsnivå samt barntillägg.  

 I denna utredning förändras differentieringarna mellan olika grupper.  
För de hemarbetande kvinnorna förskjuts ansvar från familjen till individen 
och staten. Men det görs även nya differentieringar som håller isär könade 
grupper av försäkrade och därmed reproducerar isärhållandet mellan 
kvinnors och mäns uppgifter. Det är till exempel genom uppdelningen i 
grund- och tilläggsförsäkringarna. Uppdelningen i olika anslutningsformer, 
villkor och finansiering blir en ny könad uppdelning av försäkringen. 
Uppdelningen formar också tre kategorier försäkrade; lönearbetande med 



 

 69

anställning, egna företagare samt hemarbetande kvinnor. Även om det finns 
inslag av förändrade föreställningar och positioner så reproducerar 
konstruktionen av den tredelade försäkringen uppdelningen mellan hem- 
och offentligsfär genom att bibehålla olika villkor och ansvarsfördelningar 
för olika grupper försäkrade.  De delvis nya föreställningarna pressas in i en 
ny särorganisering med nya differentieringar av ansvar. Det är ett försiktigt 
öppnade för att kvinnor positioneras som försörjare och för män som 
försörjda.  

De nya föreställningarna om kvinnor som försörjare dominerar inte men 
de får visst inflytande och luckrar upp de strikta gränserna mellan könen 
genom att rucka på positionen som försörjd och se gifta kvinnor som 
potentiella lönearbetare som kan försörja familjen.  

En iakttagelse är att när en typ av ansvarsfördelning görs enhetlig 
tenderar särskiljningen att upprätthållas genom att särskilja andra typer av 
ansvar. Effekten blir att lönearbetarnormen med en position som försörjare 
reproduceras och hemarbetande kvinnors position som hustru, försörjd, 
misstänkt fuskare med svårbestämda behov kvarstår. Uppfattningen att en 
gift kvinna först och främst är hustru och husmor finns således kvar.  

3.3  Fortsatta uppdelningar 

I slutet av femtiotalet tillsattes en kommitté som framförallt skulle arbeta 
med delar av pensionssystemet. De förändringar som kommittén föreslog för 
förtidspensionen krävde även samordning med sjukförsäkringen, därför 
ingick även förändringar och utbyggnad av sjukpenningförsäkringen i 
förslagen de lade. Utredningen var parlamentariskt tillsatt och 1961 lämnade 
de sitt betänkande Förtidspensionering och sjukpenningförsäkring mm. 
Förslag avgivet av 1958 års socialförsäkringskommitté.250  

I jämförelse med de två tidigare utredningarna får reformer inom 
sjukpenningförsäkringen betydligt mindre utrymme i det här betänkandet. 
Den övergripande problemformuleringen om sjukförsäkringen handlar om 
att företagare och hemarbetande kvinnor har för dåligt försäkringsskydd. 
Kön benämns dock bara i tal om hemarbetande, medan företagare och 
anställda framställs som okönade kategorier.  

Tolkningsramen i den här utredningen bär i hög grad inslag från de 
tidigare utredningarna. En komplementär syn på kön kommer till uttryck i 
problemformuleringar som handlar om behov av sjukförsäkring, familjens 
ekonomiska belastning och svårigheter att värdera hemarbetet. De hem-
arbetande kvinnorna positioneras även här som försörjda och deras arbete 
ses inte som ett bidrag till familjens försörjning. De tillskrivs på så sätt en 
marginaliserad position. Men liksom i betänkandet från Socialförsäkrings-
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utredningen finns det en ambivalens mellan två tolkningsramar om kön som 
båda är komplementära men med olika syn på vilka arbeten som bidrar till 
försörjningen. Föreställningen om att kvinnors och mäns arbete har olika 
värde utmanas ibland av idéer om att uppvärdera arbete som traditionellt 
utförts av kvinnor, till exempel hemarbete. 

I utredningen refereras till en rad skrivelser som lämnats in till utred-
ningen. Det är riksdagsmotioner och andra skrivelser från bland annat 
riksförsäkringsanstalten och olika fackförbund. I dessa kritiseras utform-
ningen av sjukpenningförsäkringen framförallt för företagare och hemarbe-
tande kvinnor. Kritiken gäller anslutningsform och ersättningsnivåer. Gifta 
hemarbetande kvinnor hade 1955 fått möjlighet att ta frivillig tilläggs-
försäkring med speciella regler.251 I skrivelserna framförs krav att både 
kvinnorna och företagarna borde omfattas av en obligatorisk tilläggsförsäk-
ring, eller så borde de i alla fall få teckna en frivillig försäkring på samma 
villkor som övriga yrkesgrupper.252  

Företagare och hemarbetande kvinnor ställs på så sätt inför liknande 
problematik. Men deras problem tolkas på olika sätt och förslaget innebär 
att de ska få olika typer av försäkringslösningar. Kritiken lyfts fram i utred-
ningstexten och det är intressant hur olika röster ges olika stort utrymme i 
betänkandet. Kritiken mot bristerna i företagarnas försäkring lyfts fram och 
får stort utrymme med långa citat, denna problematisering av företagarnas 
behov får också inflytande på förslagen. Kritiken mot de hemarbetande 
kvinnornas försäkring får däremot inte samma utrymme och problem-
formuleringen om de hemarbetande kvinnornas behov av sjukförsäkring 
kvarstår tämligen oförändrad. 

Liksom i tidigare utredningar görs differentieringen av ansvaret utifrån 
könade föreställningar om behov. Den tolkningsram som jag kallar 
försörjarens behov framträder i diskussionerna om anslutningsform och 
ersättningsnivåer.  

Anslutningsform 
Det framställs som ett problem att få företagare och hemarbetande kvinnor 
har valt att ansluta sig till den frivilliga tilläggsförsäkringen. Det är cirka 16-
20 procent av företagarna och tio procent av kvinnorna.253 Utredarna ser 
emellertid helt olika orsaker till de två gruppernas låga anslutning. För 
företagarna, som huvudsakligen är män, tolkas den låga anslutningen som 
att de inte på eget initiativ skaffat det skydd de egentligen behöver, därför 
måste lösningen bli att de ska omfattas av en obligatorisk försäkring. För de 
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hemarbetande kvinnorna ses istället den låga anslutningen som ett tecken på 
att de inte har behov av försäkringen.254 

I utredningstexten beskrivs det som att företagarna inte utnyttjat 
möjligheterna till att ta den frivilliga försäkringen i rimlig utsträckning. Det 
beskrivs som ett önskemål ur allmän synpunkt att alla, det vill säga löntagare 
och företagare, huvudsakligen män, ska få tillräcklig kompensation för 
inkomstbortfall vid sjukdom. Den här synen på företagarnas behov av 
sjukpenningförsäkring innebär en omtolkning av deras behov i jämförelse 
med tidigare utredning. Företagarna positioneras nu som en heterogen 
grupp där behovet visserligen kan variera inom gruppen men flertalet anses 
ha behov av en sjukpenningförsäkring som liknar de anställdas. Därför 
föreslås de få obligatorisk tilläggsförsäkring.255  

Distinktionen mellan begreppen ”inkomst av tjänst” och ”inkomst av 
förvärvsarbete” fungerade tidigare som en särskiljning mellan anställdas och 
företagares anslutningsform. I förslaget tas denna differentiering bort. 
Önskan om enhetliga regler gör att ”… kommittén stannat för att i denna del 
förorda full jämställdhet mellan anställda och företagare.”256 Det innebär 
också en uppluckring av normen om arbetarförsäkring. 

Problemet formuleras som att många saknar försäkring och därför har 
behov av att få ersättning för inkomstförluster vid sjukdom. Lösningen blir 
att staten tar över ansvaret för anslutningen genom obligatoriet. Företagare 
likställs med anställda när det gäller anslutningen, men det finns en 
ambivalens kring företagarna som visar sig i att de tillskrivs en mer otydlig 
klassposition än tidigare genom att det öppnas för att även de kan vara 
låginkomsttagare. I utsagor om behovet uttrycks osäkerhet vilket resulterar i 
att företagare kan begära undantag från tilläggssjukpenningen.257 Den är 
alltså inte helt obligatorisk, en skillnad från de anställdas. 

I utredningstexten refereras det till motioner och utlåtanden med 
önskemål om att förbättra hemarbetande kvinnors sjukpenningförmåner 
genom att låta dem tillhöra den obligatoriska sjukpenningförsäkringen. För 
de hemarbetande får däremot inte kritiken genomslag, det är svårare att 
ändra deras försäkring: ”En obligatorisk tilläggssjukpenning för hemma-
fruarna skulle såsom framgår av det följande föra med sig åtskilliga 
svårigheter och mindre önskvärda konsekvenser.”258 De hemarbetande 
kvinnornas låga anslutning till den frivilliga försäkringen ses, till skillnad 
från företagarnas, som ett tecken på att de flesta inte har behov av tilläggs-
försäkringen. Den tolkas alltså på rakt motsatt sätt:  
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Att generellt försäkra hemmafruarna för en relativt hög tilläggssjukpenning kan inte 
vara riktigt eller lämpligt. Många av dem – kanske flertalet – torde nämligen inte ha 
något större behov av försäkring utöver grundsjukpenningen. Såsom i det följande 
framgår har hemmafruarna i relativt liten omfattning utnyttjat möjligheterna att 
komplettera sin sjukpenning genom frivilliga sjukpenningtillägg.259  

Inom tolkningsramen om mannen som försörjare tillskrivs hemmafruarna 
andra behov än företagare eftersom de förväntas bli försörjda av sin man. 
Företagarna positioneras däremot som försörjare med därtill följande behov 
av sjukförsäkring. Det innebär att ansvaret för anslutningen differentieras, 
på så sätt upprätthålls särskiljning mellan olika grupper. Anställda och 
företagare får obligatorisk anslutning utifrån utredarnas förståelse av deras 
behov som försörjare. De hemarbetande kvinnorna får frivillig anslutning 
utifrån utredarnas problemformulering att deras behov saknas eller är 
omöjliga att fastställa. Särskiljningen innebär i det här fallet att de hem-
arbetande kvinnorna tillskrivs större eget ansvar för sin anslutning, medan 
ansvaret för anställdas och företagares anslutning läggs på staten. Det 
kollektiva ansvaret för anslutningen blir norm inom försörjarpositionen 
medan det är tveksamt om de hemarbetande kvinnorna är del av försörj-
ningen eller inte. 

Sammanfattningsvis så formuleras problemet med anslutningsformen 
som att det är för få företagare och hemarbetande kvinnor som tagit den 
frivilliga tilläggsförsäkringen. Företagare beskrivs som att de inte förstår sitt 
behov, ett behov som alltså omtolkats sedan den förra utredningen. 
Förslaget blir att företagarna ska ingå i den obligatoriska tilläggsförsäk-
ringen tillsammans med förvärvsarbetande. De hemarbetande kvinnornas 
låga anslutning till den frivilliga försäkringen tolkas istället som att de inte 
har behov av en sådan eftersom de redan är försörjda. Förslaget är därför att 
deras försäkring fortsätter vara frivillig. Anslutningsformen blir alltså även 
här differentierande mellan könade grupper försäkrade utifrån föreställ-
ningar om behov. Anställda och företagare, fortfarande oftast män, omfattas 
av ett statligt ansvar och positioneras som försörjare. De hemarbetande, en 
majoritet kvinnor, kvarstår i hög grad i en marginaliserad position som 
försörjda. Medan ansvaret för den huvudsakliga försörjningen vid sjukdom 
förutsätts vara någon annanstans än via sjukförsäkringen. 

Ersättningsnivå 
De hemarbetande kvinnornas ersättningsnivå problematiseras än en gång. 
Problemen den här utredningen lyfter fram handlar om hur de ska kunna 
placeras in i sjukpenningklasser, ett problem som kopplas till försäkringens 
syfte och de hemarbetandes behov. 
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Hur ska behovet av ekonomiskt skydd för de ökade utgifter som sjukdomen 
medför kunna fastställas och klassificeras? Utredarna menar att de hem-
arbetande kvinnorna inte kan placeras i sjukpenningklass. Det är samma 
problem som formuleras av socialvårdskommittén i början på 1940-talet. 
Familjens utgifter antas variera alltför mycket beroende på bland annat 
familjens storlek och sammansättning. Som i de två tidigare utredningarna 
påpekas att om det finns små barn och kvinnans sjukdom medför behov av 
hjälp för att sköta hemmet så är behovet större. Det framställs dock som 
omöjligt att utforma några allmänna principer till ledning för en differentie-
rad klassplacering.260  Variationerna mellan olika familjer gör det omöjligt 
att göra en rättvis ekonomisk bedömning och värdera hemarbetet i pengar. 
Möjligheten att göra en klassplacering baserad på vad en anställd med 
motsvarande arbete skulle ha haft i inkomst, som i det nya förslaget för 
företagarna, avfärdas: 

Ej heller torde det vara möjligt att uppnå ett tillfredsställande resultat, om man 
skulle bygga inplaceringen i sjukpenningklass på grundval av en uppskattning i 
penningar av värdet av ett arbete som en hemmafru utför. Detta arbete varierar 
avsevärt mellan olika familjer. Även om man skulle kunna tänka sig att i praktiken 
tillämpa vissa schablonregler – exempelvis att uppskatta hemmafruarnas arbete i 
hemmet med utgångspunkt från på orten gängse normer för lejd kvinnlig 
arbetskraft (husföreståndarinna, hembiträde) – skulle man likväl sakna garantier 
för att man gjorde en riktig sjukpenningklassplacering i det enskilda fallet. Det är 
sålunda inte möjligt att komma fram till en rättvis ekonomisk bedömning av de 
hemarbetande husmödrarnas arbetsinsatser i olika fall.261  

Förslaget utmynnar i att hemarbetande kvinnor får en egen klass i 
sjukpenningskalan. Sjukpenningklass 1H, i texten också benämnt som 
hemmafruförsäkringen.262 Hemarbetande får således en egen sjukklass där 
kön och klass flyter samman. Företagarna ska däremot gå att placera in i 
sjukpenningklass, även om det förutspås svårigheter och besvärlig 
administration med att beräkna årsinkomst.263 En tolkning av detta är att 
det inte är möjligt att värdera hemarbete i det egna hemmet i pengar inom 
en tolkningsram där försörjarens behov är centralt eftersom det skulle 
innebära att distinktionen mellan försörjare och försörjd då rubbas.  

Liksom i den förra utredningen finns en ambivalens mellan de olika sätten 
att förhålla sig till hemarbete. I diskussionen om hemarbetandes ersättnings-
nivå i grundförsäkringen artikuleras föreställningen att könen har olika 
uppgifter som tillskrivs olika värde för försörjningen. Den låga ersättnings-
nivån innebär att ansvaret för försörjningen ligger kvar hos mannen medan 
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staten ansvarar för extra utgifter vid hustruns sjukdom. Den hemarbetande 
kvinnan är således kvar i positionen försörjd. 

 Ett annat förhållningssätt uttrycks i förslaget om höjning av hemarbetan-
des ersättningsnivå, närapå fördubblat barntillägg och utökade möjligheter 
att ta en frivillig tilläggsförsäkring för högre löneklass. Där artikuleras en 
föreställning om att hemarbetet bidrar till försörjningen och att de hem-
arbetande behöver ersättning för förlorad inkomst vid sjukdom. Ansvaret för 
försörjning vid sjukdom förskjuts till staten, vilket innebär en förändrad 
position. Det kan ses som ett erkännande av att hemarbetet också är en del 
av familjens försörjning och behöver kompenseras vid sjukdom.  

Diskussionen om höjd ersättningsnivå kan ses som ett uttryck för den 
tidens samhällsdiskurs om att kvinnors hemarbete måste uppvärderas, 
rationaliseras och få höjd status. När frågan om hemarbetet politiserades 
under 1930- och 1940-talen blev dessa diskussioner också en arena för olika 
åsikter om hur kvinnor skulle stärka sitt inflytande och makt. En linje var att 
hemarbetet måste uppvärderas, rationaliseras och få höjd status även om det 
fortfarande var självklart att kvinnor och män hade skilda uppgifter. Men 
även en uppvärdering av hemarbetet innebar en fortsatt uppdelning mellan 
det privata hushållet och den offentliga sfären.264  

Den frivilliga anslutningen kan ses som ett uttryck för ambivalensen eller 
kompromissen mellan de två synsätten. Utredarna anser inte att de kan 
värdera och sjukklassindela hemarbetet, den frivilliga anslutningen lämnar 
ansvaret till de försäkrade själva. Differentieringen av anslutningsform 
innebär för de hemarbetande ökat eget ansvar.  

Sammanfattningsvis så formuleras problemet med ersättningsnivån som 
att de hemarbetande kvinnorna inte ska gå att placera in i tilläggs-
försäkringarnas inkomstbaserade sjukklasser. Hemarbetet går inte att 
värdera i pengar. Dessutom har de hemarbetande andra behov i och med att 
de ses som försörjda, så deras försäkring behöver inte ha samma syfte som 
övrigas. Ansvaret för grundförsäkringen differentieras så kvinnorna hålls 
kvar i positionen försörjd. Men det finns ambivalens och det finns även 
inslag av kritikernas tolkningsram om att hemarbetet behöver uppvärderas 
och ses som ett bidrag till försörjningen och fler kategorier kvinnor än de 
som är på sjukhus behöver barntillägg. Det ger genomslag i att de 
hemarbetande får större möjligheter att ta frivillig tilläggsförsäkring för 
högre löneklass, fördubblat barntillägg och höjd ersättningsnivå i grund-
försäkringen. Det innebär att ansvar för försörjningen flyttas från maken till 
försäkringskollektivet. Dessa ansvarsförskjutningar ser jag som ett 
närmande till hur de konstrueras för den normerande gruppen försäkrade, 
de anställda.  
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Avgiftslinjen 
Både anställda och företagare föreslås alltså få obligatorisk anslutning till 
tilläggsförsäkringen, men när det gäller finansieringen görs skillnad mellan 
dessa grupper. För de anställda ska tilläggsförsäkringen till 60 procent 
finansieras med arbetsgivaravgift och 40 procent med avgift från den 
försäkrade. Företagarna ska stå för hela kostnaden själva och statsbidraget 
tas bort.265 Med avgiftslinjen som finansieringsprincip för en obligatorisk 
tilläggsförsäkring utgår utredarna från att statsbidrag inte är aktuella, 
finansieringen kan bara ske med avgifter från de försäkrade och arbets-
givarna. Därmed blir avgifterna även här ett skäl att undanta hemarbetande 
kvinnor från den obligatoriska tilläggsförsäkringen genom att det förmodas 
bli en alltför stor ekonomisk belastning på enförsörjarfamiljen:  

Det måhända starkaste skälet mot en ökning av hemmafruarnas obligatoriska 
försäkringsskydd är emellertid av ekonomisk natur. Avgifterna härför skulle 
säkerligen i många fall bli betungande, eftersom de skulle utgå jämsides med de 
socialförsäkringsavgifter som eljest uttages av äkta makar. Kommittén utgår härvid 
ifrån att statsbidrag inte skulle komma att utgå till obligatorisk tilläggssjukpenning-
försäkring av hemmafruar.266  

Diskussionen påminner om den som fördes om de hemarbetande kvinnornas 
bristande möjligheter att betala avgift i socialvårdskommitténs betänkande 
från 1944. I det här förslaget sänks statsbidraget för grundsjukpenningen 
från 50 till 40 procent, vilket gör att avgiften från de försäkrade får en något 
större betydelse även i grundförsäkringen. 

I diskussionen om avgift för grundsjukpenningen och de obligatoriska 
tilläggsförsäkringarna dominerar en komplementär syn på kön. Kvinnor och 
män anses ha olika uppgifter. Föreställningen att hemarbetet inte ses som ett 
bidrag till försörjningen finns kvar. Men det finns även här en ambivalens 
om hemarbetet bidrar till försörjningen eller inte. De hemarbetandes 
försäkring ska även nu till största delen finansieras via statsbidrag vilket gör 
att grundförsäkringen avviker från de normerande tilläggsförsäkringarna. 
Ansvarsfördelningen för finansieringen formar en isärhållning och status-
skillnad.  

I diskussionen om avgifter till den frivilliga tilläggsförsäkringen framställs 
hemarbetet som ett bidrag till försörjningen och för lågt värderat. Något som 
ska lösas genom att kvinnorna själva kan välja att försäkra sig för valfritt 
försäkringsbelopp. Jag tolkar det som ett uttryck för konflikt mellan två sätt 
att se på de hemarbetande kvinnornas betalningsförmåga. De motstridiga 
synsätten orsakar ambivalens som hanteras genom den frivilliga anslut-
ningsformen där avgörandet lämnas till den försäkrade själv. I frågan om 
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avgiften för den frivilliga tilläggsförsäkringen läggs större ansvar på den 
försäkrade, men fortfarande finns en viss del statsbidrag vilket avviker från 
avgiftslinjen. Differentieringarna ändrar skepnad och de fasta positione-
ringarna i försörjd och försörjare börjar luckras upp. För finansieringen blir 
individens eget ansvar norm genom avgiftslinjen. Avgiftslinjen gör att 
statsbidrag, dvs skattefinansiering, helt tas bort från de delar av försäkringen 
som riktar sig till försörjarna.  

Trots talet om jämställdhet mellan anställda och företagare finns det kvar 
en klassbaserad spänning. Den uttrycks i att skillnaden mellan anställda och 
företagare bibehålls genom differentieringar av finansiering och andra 
villkor. Företagaren får på så sätt bära större ansvar än de anställda genom 
att betala hela avgiften, välja antal karensdagar och delvis även anslut-
ningen. Det bibehålls även ett modifierat riskurval som formar ålders- och 
hälsokategorier. En stor del av de tidigare differentieringarna finns således 
kvar inom ramen för obligatoriet men nu i modifierat skick.  

Summering 
Det finns även här ett mönster av att ansvarsfördelningen fungerar 
särskiljande och hierkariserande mellan könade grupper som hemarbetande, 
anställda och företagare. Men även om det finns en stabilitet i de könade 
positioneringarna fortsätter de utmanas och differentieringarna ändrar 
skepnad. I det här betänkandet ifrågasätts inte de könade positionerna 
försörjare och försörjd lika tydligt som i det förra. Familjen är fortfarande 
betydelsefull grund för de hemarbetande kvinnornas sjukersättning. Kvinnor 
och män har olika uppgifter som ges olika värde för försörjningen. Min 
tolkning är att dessa positioner åter förstärks något och att det ökar isärhåll-
ningen mellan hemarbetande kvinnor och andra kategorier försäkrade.  

Problemet som ska hanteras med att hemarbetande kvinnor får ökat 
ansvar för anslutningen i den frivilliga försäkringen är ambivalensen kring 
deras behov. Kritiker vill uppvärdera hemarbetet och ser att behov av sjuk-
försäkring finns medan utredarna uttrycker tveksamhet kring behovet. För 
anslutningen avviker den frivilliga anslutningen från normen om obliga-
torisk försäkring. Enhetliga ersättningsnivåer för hemarbetande skiljer sig 
från normen om klassindelning utifrån inkomst. De enhetliga nivåerna ska 
lösa problemet med att hemarbetet inte går att klassindela och värdera i 
pengar. Att ersättningsnivån samtidigt höjs kan ses som att kritiken från de 
som vill uppvärdera hemarbetet fått visst genomslag. 

Det normerande förhållningssättet är avgiftslinjen som innebär att det 
läggs stor vikt vid individen och arbetsgivarens ansvar att betala avgift. I 
denna föreställningsvärld blir hemarbetande kvinnor åter ett problem. Det 
ses som alltför betungande med avgifter i samma storlek som de löne-
arbetande och därför kan de inte ingå i den obligatoriska tilläggsförsäkringen 
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med möjlighet till högre ersättning än i grundförsäkringen. Ambivalensen 
visar sig i att de hemarbetande får tillgång till en frivillig tilläggsförsäkring. 

Det är en skillnad i bedömningen av företagares och hemarbetandes 
liknande problem. Ett sätt att förstå skillnaden i bedömningen av deras 
behov av sjukförsäkring är att de bedömdes inom en enförsörjardiskurs. De 
hemarbetande positioneras som försörjda av mannen och utan behov av 
sjukpenning. Företagarna positioneras som försörjare och därför i behov av 
sjukpenningförsäkring. Den inkluderande sociala rättighetsdiskursen som 
präglar föreställningen om jämställdhet mellan företagare och anställda 
omfattar alltså huvudsakligen män.  
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~Kapitel 4 ~ 

Likabehandling som tolkningsram 
1969 – 1990 

Det här kapitlet tar sitt avstamp 1969. Då gav familjepolitiska kommittén ut 
en departementsskrivelse med titeln Jämställdhet mellan män och kvinnor 
inom sjukförsäkringen.267 Den får markera ett trendbrott. Från slutet av 
1960-talet började en ny syn på relationen mellan kvinnor och män ta sig 
tydligare uttryck i diskussionen om sjukpenningförsäkringen i det material 
jag studerat. Det var emellertid inte ett skarp brott just detta år, bakgrunden 
till att kommittén arbetade fram denna departementsskrivelse om hur 
sjukförsäkringen skulle utformas för att bättre bidra till jämställdhet mellan 
kvinnor och män hade initierats av riksdagsmotioner till 1967 års riksdag. 
Och tanken att kategorierna kvinnor och män skulle göras mer jämställda 
inom sjukförsäkringen fanns även på 1950-talet, om än med något annan 
innebörd.  

I det här kapitlet undersöker jag, förutom departementsskrivelsen från 
Familjepolitiska kommittén, delar av Sjukpenningsutredningens betänkande 
från 1972, Sjukpenningkommitténs betänkande från 1981 samt 1983 och 
Rehabiliteringsberedningens betänkande från 1988. Det här var en period 
inom socialförsäkringarnas utveckling som Anita Dahlberg kallar reforme-
ringsfas, hon daterar den från 1970-1990. I hennes beskrivning karaktärise-
ras perioden av att könsneutralitet infördes som princip och maximum 
uppnåddes inom många av socialförsäkringarna.268  

Utredningarna om sjukförsäkringen av något annorlunda karaktär än i 
den tidigare perioden. De var inte lika breda och omfattande som under 
första perioden, istället var de ofta inriktade på någon specifik problem-
ställning.  

1960-talet var en period som kan beskrivas i termer av ökad tillväxt och 
ökat behov av arbetskraft. Den stora arbetskraftsbristen gjorde de hem-
arbetande kvinnorna efterfrågade på arbetsmarknaden och välfärdsreformer 
med utbyggd offentlig sektor gjorde det möjligt för kvinnor att lönearbeta 
och nå en ekonomisk självständighet de inte haft förut. Dessa förändringar 
gav också kraft till kvinnorörelsens andra våg som drog fram under 1960- 
och början av 70-talet.269 Radikala rörelser med bas i vänstern bidrog till nya 
idéströmningar. Mansrörelsen inspirerades av kvinnorörelsen och det 
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samhällsklimat som bar förväntningar om att män skulle förändra sig och bli 
jämställda.270 

Den könspolitiska kontexten förändrades i hög grad under 1960- och 70-
talen. Den så kallade könsrollsdebatten tog fart i början på 1960-talet, som 
startpunkt brukar Eva Mobergs artikel Kvinnans villkorliga frigivning 
nämnas.271 I denna artikel ifrågasatte hon hemmafrusystemet och den 
komplementära könsordning det byggde på. Hon hävdade att mannen hade 
lika stort ansvar för hem och barn som kvinnan och för att förverkliga 
jämställdhet måste kvinnor ha samma rätt till yrkesarbete som män. Ett år 
senare fick könsrollsfrågan vetenskaplig dräkt genom boken Kvinnors liv 
och arbete där en rad forskare presenterade sociologiska teorier och analyse-
rade frågor om könsroller och jämställdhet.272 Debatten drevs vidare under 
1960-talet, politiskt aktiva, akademiker, journalister och medlemmar i 
kvinnorörelsen blev centrala aktörer. Kvinnorörelsen präglades av vad som 
kommit att kallas den andra vågens feminism och slagordet var att det 
personliga är politiskt. Krav restes på att definitionen av vad som är politiskt 
skulle utvidgas och den hårda uppdelningen mellan den privata hemsfären 
och det offentliga arbetslivet kritiserades. Vissa frågor som tidigare räknades 
som privata politiserades, det var till exempel frågor om barnomsorg, abort, 
våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. I den nya könsdiskursen öppnades 
för att frågor som tidigare förbisetts nu kunde formuleras som orättvisor.273 

Debatten om jämställdhet och könsroller fick tydliga effekter i diskussio-
nerna om socialpolitikens utformning i slutet av 1960-talet. Könsspecifika 
system som änkepension, moderskapsförsäkring, hemmafruförsäkring och 
barntillägg började ifrågasättas utifrån de nya referensramar som skapades 
av jämställdhetsdebatten. Männens familje- och samhällsansvar omtolkades 
och därmed också ansvarsfördelningen för bland annat sjukpenningförsäk-
ringen. Historikern Roger Klinth menar att det var vanligt att diskriminering 
och orättvisor mot män lyftes fram i debatten. Ensamstående fäder fick inte 
samma rättigheter som ensamstående mödrar, tex bostadslån eller social-
hjälp för att stanna hemma och vårda sina barn. Män kunde inte få pension 
eller livränta efter sin hustru. Hemmamannen kunde inte få obligatorisk 
sjukförsäkring som hemmafrun. Roger Klinth menar att den här tanken om 
att mannen var diskriminerad inom socialpolitiken grundades i idéer om att 
valfrihet var viktigare för jämställdhet än makt och ojämlika förutsättningar. 
Valfrihetsbegreppet präglade 1960-talets familjepolitiska debatt och 
jämställdhetsdiskussionen inriktades på att skapa möjligheter att välja om 
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man ville arbeta i hemmet eller i förvärvslivet. När socialpolitiken inte gav 
mannen möjligheter att välja hemarbete sågs det som diskriminering.274  

Den här kopplingen mellan valfrihet och jämställdhet började kritiseras i 
slutet av 1960-talet. I praktiken saknade många kvinnor valfrihet mellan 
hemarbete och yrkesarbete när de fått barn, de tvingades stanna hemma och 
sköta om barnen då det var ont om både daghemsplatser och heltidsarbeten 
de kunde försörja sig på.275 En närmare granskning av diskussionerna som 
de radikala debattörerna förde på 1960-talet avslöjar att den komplementära 
könsordning som de kritiserade till viss del reproducerades, men i annan 
form. Könsrollsteorierna innebar en fortsatt stark betoning på en mansroll 
och en kvinnoroll som upprätthöll en komplementär uppfattning om 
könen.276 

LO krävde 1966 att huvudförsörjarbegreppet inom sjukförsäkringen skulle 
avskaffas. Motivet var att begreppet allt mer hade urholkats och utvecklingen 
på arbetsmarknaden gjorde det gammalmodigt.277 I slutet av 1960-talet 
gjorde en arbetsgrupp för jämlikhetsfrågor inom Socialdemokraterna och LO 
ett uttalande om att det fanns starka skäl för att tvåförsörjarfamiljen skulle 
göras till norm vid förändringar inom socialförsäkringen.278 Idealet att både 
kvinnor och män skulle lönearbeta sammanföll med stora behov av 
arbetskraft inom den offentliga sektorn då välfärden byggdes ut. Reformerna 
bröt den traditionella könsarbetsdelningen mellan obetalt arbete i hemmet 
och lönearbete på arbetsmarknaden. Istället flyttades den isärhållande 
principen till arbetsmarknaden, där två tredjedelar av kvinnorna löne-
arbetade inom den snabbt framväxande offentliga sektorn.279 

Förändringarna på arbetsmarknaden under 1970-talet innebar att stora 
delar av omsorgsarbetet som tidigare utförts av hemarbetande och anställda 
i familjer flyttades från familjens till statens ansvarsområde. 1970-talets 
jämställdhetsdiskurs baserades på tanken att kvinnor och män skulle dela på 
arbetet med hem och barn och båda skulle yrkesarbeta. Sociologen Christina 
Axelsson menar att debattens tydliga spår i den officiella politiken påverka-
des av att den fördes i en period med högkonjunktur och stor efterfrågan på 
arbetskraft. Det blev i denna kontext lättare att förankra de krav som 
ställdes. Effekten blev att en stor del av omsorgsarbetet flyttades från 
familjens till statens ansvarsområde och nu utfördes som lönearbete, ofta 
deltid, medan antalet heltidshemmafruar och anställda i enskilda familjer 
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minskade kraftigt.280  Att arbeta deltid sågs till en början som en rimlig 
lösning på hur hemarbete och familjeliv skulle kunna kombineras, för 
kvinnorna. Bilden av deltidsarbetet blev under 1970- och 1980-talen allt 
mörkare, det blev uppenbart att deltidslönen inte gick att leva på, och man 
började tala om deltidsfällan, en strukturell fälla som bidrog till en uppdelad 
arbetsmarknad.281 

De föreställningar och problembilder som debattörerna började använda i 
början av 1960-talet fann under de följande decennierna vägen in i politiska 
styrdokument. Den svenska jämställdhetspolitiken kom att baseras på 
ifrågasättandet av hemmafruidealet med målsättningen att fler kvinnor 
skulle förvärvsarbeta. En viktig uppgift blev därför att underlätta för 
föräldrar att förena yrkesarbete med barn. Under 1970-talet infördes en rad 
nya lagar, tex lagen om särbeskattning, föräldraförsäkring, fri abort, utbygg-
nad av daghem och rätt till sextimmarsdag för småbarnsföräldrar.282 En 
illustration var att från 1960 till 1990 ökade antalet barn i daghem från drygt 
10 000 till närmare 270 000.283  

Från mitten av 1970-talet var den officiella målsättningen fortfarande lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter men nu gick relationen mellan 
könen under benämningen jämställdhet. Begreppet jämlikhet reserverades 
för klasskonflikten. Jämställdheten innebar dock inte nödvändigtvis att den 
manliga ordningen utmanades utan gav utrymme för en komplementär syn 
på kön. Kvinnorna skulle anpassa sig, till exempel genom deltidsarbete, för 
att inte hamna i alltför stora konflikter med sina män. Med en sådan 
tolkningsram kan utbyggnaden av välfärdsstaten ses som ett försök att, 
kanske omedvetet, bygga bort könens konflikt. Isärhållningen har funnits 
kvar men dess mekaniker har förändrats och förfinats. Utbyggnaden av 
välfärden mötte dock motstånd och krav på att införa besparingar började 
komma under 1980-talet.284 

Jämställdhetspolitiken blev under den här perioden ett eget politikområde 
med egna institutioner, enheter och lagstiftning. Den första jämställd-
hetslagen antogs av riksdagen 1980, samma år fick Sverige även en 
jämställdhetsombudsman. Lagstiftningen inriktade sig på att motverka 
diskriminering i arbetslivet. Ett jämställt arbetsliv sågs som vägen till ett 
jämställt samhälle, under sjuttio- och åttitalen gjordes försök att bryta den 
könssegregerade arbetsmarknaden och framförallt förmå kvinnor att göra 
icke-traditionella yrkesval.  
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Under den här perioden återkom idéer om uppvärdering av hemarbetet 
inom det som kallades det kvinnokulturella projektet.  Fokus låg på kvinnors 
olikhet i förhållande till män, olikheten kunde tolkas som biologiskt given 
och oföränderlig eller som kulturellt konstruerad utifrån skilda livsvillkor 
och därmed även föränderlig. Det var en typ av positiv könskomplementariet 
med en strävan efter att uppvärdera det som sågs som specifikt kvinnliga 
egenskaper, erfarenheter och arbete. Det kvinnokulturella projektet blev en 
central del av kvinnorörelsen under senare delen av 1970-talet. Erfarenheter 
av reproduktion och moderskap gavs stor plats och man ville skapa nya 
förebilder för en kvinnoidentitet som förankrades i kvinnors egna upplevel-
ser och erfarenheter.285  Ulla Wikander knyter kvinnokulturbegreppet till det 
gamla tankegodset med sociobiologiska tolkningar där män och kvinnor ses 
som komplementära i den väsensskilda bemärkelsen som kom som en 
backlash mot kvinnorörelsens idéer under 1980- och 1990-talen. Komple-
mentaritet och skillnader mellan könen betonades. Maktanalysen försvann 
och det som först kallades kultur blev sen långsamt förknippat med kvinnors 
natur.286 Från mitten av 1980-talet ställdes tankar om social konstruktion av 
kön mot biologism och heterosexualitet började debatteras.287  

Under 1980-talet växte ett marknadsekonomiskt idésystem allt starkare. 
Denna ekonomism grundades på ekonomiska teorier med idéer om att 
marknadsmekanismer skulle tjäna allmännyttan då individerna ständigt 
strävar efter att främja sina ekonomiska intressen.  I denna idéströmning 
idealiseras marknaden och problem inom välfärdsstatens offentliga system 
ska lösas genom avregleringar och privatiseringar.288 Det här var emellertid 
förändringar som i betydligt högre grad skulle speglas i sjukförsäkrings-
utredningar på 1990- och 2000-talen. 

4.1 Jämställd sjukförsäkring 

Som visats i kapitel tre blev hemarbetande kvinnor en problematisk grupp 
när sjukförsäkringen grundades. Det utformades tidigt en särlösning för dem 
och deras sjukpenning fick en annan utformning med andra ansvars-
fördelningar än andra grupper försäkrade. Kvinnor som arbetade med 
hushållsarbete och barnskötsel i det egna hemmet omfattades sedan 1955 av 
det som kom att kallas hemmafruförsäkringen. Den var utformad med ett 
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annat syfte, annan finansiering och delvis andra villkor än sjukförsäkringar 
till lönearbetade och företagare. Hemmafruar och studenter undantogs från 
det som sågs som sjukpenningens grundprincip, nämligen att sjukpenning 
skulle grundas på förvärvsarbete och förlorad arbetsinkomst. Hemmafru-
försäkringen sågs ibland som ersättning för bortfallet av hemmafruns arbets-
insats i hemmet och ibland som kompensation för de ökade utgifter som 
hennes sjukdom medförde.289  

Familjepolitiska kommittén tillsattes 1965. Uppgiften var framförallt att 
utreda frågan om samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna. Frågan om 
jämställdhet inom sjukförsäkringen behandlas separat i en departe-
mentsskrivelse. Till skillnad från utredningarna i den tidigare perioden är 
den dominerande tolkningsramen nu likabehandling. Den övergripande 
problemformuleringen i departementsskrivelsen handlar om hur könsbund-
na delar av försäkringen ska göras könsneutrala, lika för kvinnor och män. 
Det ska ses mot bakgrund av en framväxande tvåförsörjardiskurs i samhället 
där både män och kvinnor förväntas förvärvsarbeta. Problemformuleringen i 
texten innebär att könet inte ska spela roll för det ekonomiska skyddet och 
därför måste frågan om likabehandling av kvinnor och män inom social-
försäkringssystemet utredas. Det är framförallt två frågor som berörs; 
anslutningen till hemmamakeförsäkringen samt ersättningsnivåerna för 
barntillägget.  

Könsrelaterade problem inom sjukförsäkringen formuleras nu på ett helt 
annat sätt än i tidigare utredningar. I departementsskrivelsen om jämställd-
het inom sjukförsäkringen görs intertextuella kopplingar till hur det i 
motioner till 1967 års riksdag har ställts krav på en granskning av jämställd-
het mellan kvinnor och män inom socialförsäkringarna. I texten lyfts motio-
närernas argument och den förändrade arbetsmarknaden fram. Kvinnors 
sysselsättningsgrad hade ökat och attityderna till kvinnors lönearbete 
ändrats. Referenser görs till andra lagutskottets utlåtande över motionerna, i 
det framhålls att grunderna för socialförsäkringssystemet förändras då det 
inte längre är självklart att mannen är den ende försörjaren och kvinnorna 
går mot jämställdhet med männen i försörjningshänseende. Det är en 
utveckling som förväntas fortsätta och därför måste socialförsäkringarna ses 
över. Familjepolitiska kommittén ges ansvaret för frågan om jämställdhet 
inom sjukförsäkringen.290 

Utredarna betonar att det inom socialförsäkringssystemet finns flera 
exempel på att det ekonomiska skyddet gjorts beroende av kön. Hem-
arbetande kvinnors speciella försäkring är ett, andra är att kvinnor och män 
behandlas olika i reglerna om huvudförsörjarbegreppet, barntillägget samt 
inom moderskapsförsäkringen. Målsättningen är att uppnå likabehandling 
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av män och kvinnor inom sjukförsäkringen.291 De förslag som läggs innebär i 
korthet att hemmafruförsäkringen utvidgas till att omfatta även hemarbe-
tande män, såväl inom grundförsäkringen som i den frivilliga tilläggsförsäk-
ringen. Ett annat förslag är att rätten till barntillägg ska vidgas och göras 
könsneutral.  

Anslutning till hemmamakeförsäkringen 
Tolkningen av begreppet jämställdhet bärs i denna departementsskrivelse av 
en ny förståelse av könsrelationer i jämförelse med tidigare utredningar.  
Den traditionella rollfördelningen inom familjerna har ändrats under de 
senare åren och att det blivit allt vanligare att även kvinnor förvärvsarbetar:  

Vidare är det inte längre lika sällsynt att hustrun förvärvsarbetar och mannen 
arbetar i hemmet. Denna utveckling mot en reell jämställdhet mellan könen i hem, 
yrke och samhälle aktualiserar reformer på flera områden.292  

Reell jämställdhet är att kvinnor förvärvsarbetar och män delar ansvaret för 
hemarbetet. Riktningen är tydlig, sjukpenningförsäkringen måste anpassas 
till förändringarna på arbetsmarknaden. Enförsörjarfamiljen liksom det 
tidigare systemet med könsbaserade ersättningar beskrivs som en rest från 
en förgången ordning. Ett samhälle där mannen tjänar pengarna och 
kvinnorna är hemma med barnen. Huvudförsörjarbegreppet kritiseras 
framförallt mot bakgrund av en förståelse av att även kvinnor lönearbetar 
och kan vara försörjare. Det innebär att mannens position som försörjare 
ifrågasätts och normen blir istället att se även kvinnor som lönearbetar som 
försörjare. Kvar finns emellertid en självklar heteronorm, det är fortfarande 
en kärnfamilj som är utgångspunkten. Förändringarna på arbetsmarknaden 
är tillsammans med den framväxande jämställdhetsdebatten synligt i texten. 
I beskrivningen av hemmamakeförsäkringen betonas att antalet kvinnor som 
har hemmafruförsäkring har minskat stadigt samtidigt som kvinnor 
förvärvsarbetar i allt större utsträckning. Av de hemmamakeförsäkrade är 
det endast cirka fjorton procent som tagit den frivilliga tilläggsförsäk-
ringen.293  

I utredningen framförs kritik mot att män ses som huvudförsörjare i 
lagstiftningen. Som jämförelse använder kommittén den familjerättsliga 
lagstiftningen där det inte gjorts skillnad mellan makarna som återspeglar 
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att mannen oftast är huvudförsörjare.294 Istället ses makens verksamhet i 
hemmet som ett bidrag till familjens underhåll:  

Från både principiella och praktiska synpunkter är det enligt familjepolitiska 
kommitténs mening svårt att förklara eller försvara att sjukpenningskyddet för 
hemmavarande make skall vara beroende av om denna make är man eller kvinna. 
Familjer med kvinnlig försörjare och hemmavarande man lever i praktiken under 
ekonomiska och sociala förhållanden som är likartade med förhållandena för 
familjer med manlig försörjare och hemmavarande hustru i motsvarande inkomst-
läge. Personer med samma funktion i hemmet bör åtnjuta samma sjukpenningskydd 
oberoende av kön. Mot denna bakgrund framstår det som angeläget att vidga ramen 
för hemmafruförsäkringen eller att med andra ord göra den till en hemmamake-
försäkring.295 

Förslaget blir att göra hemmafruförsäkringen könsneutral genom att 
omvandla den till en hemmamakeförsäkring. Här diskuteras för första 
gången hemmamän. Det görs en uppskattning att högst 30 000 män kan 
tänkas bli berättigade till grundförsäkringen för hemmamakar. Antalet 
hemmafruförsäkrade kvinnor är knappt en miljon. När tillhörigheten till 
hemmafruförsäkringen utvidgas till att även omfatta hemmamän innebär det 
att en lucka i trygghetssystemet, de oförsäkrade hemmamännen, täcks igen 
och att även de ska omfattas av ett kollektivt ansvar vid sjukdom. Det 
beskrivs som en rättvisefråga.296  

Hemmamännen beskrivs som diskriminerade när endast kvinnor 
omfattas av hemmafruförsäkringen. Vid den här tiden är det karaktäristiskt 
för diskussionen om jämställdhet inom de sociala systemen att just diskrimi-
nering av männen lyfts fram, männen ses som missgynnade inom social-
politiken.297  

I denna text formuleras sålunda en ny försäkringskategori - hemmamän. 
Dessa ska inkluderas i försäkringen genom att bli anslutna på samma sätt 
som hemarbetande kvinnor. Tolkningsramen präglas av en tvåförsörjar-
diskurs i den meningen att både kvinnor och män ses som försörjare när de 
lönearbetar. Problemet formuleras som att män diskrimineras och lösningen 
blir ett utökat kollektivt statligt ansvar för dessa män. De tidigare köns-
bundna positionerna försörjare och försörjd suddas ut genom att kvinnor 
tillskrivs försörjarposition och män position som hemarbetande. Det 
utmanar föreställningen att kvinnor ska sköta hem och barn oavsett om de 
förvärvsarbetar eller inte. Men det finns även kvar rester av enförsörjar-
diskursen. Försörjning knyts till lönearbetet. Den lönearbetande och den 
hemarbetande har olika funktioner i hemmet. Hemarbetet bidrar till 
familjens underhåll men positionen försörjare tillskrivs den som lönearbetar, 
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oavsett om det är en man eller en kvinna. Medan den hemarbetande, oavsett 
om det är en man eller en kvinna, fortfarande tillskrivs en position som 
försörjd. 

Ersättningsnivå - barntillägg 
En annan del av sjukpenningförsäkringen som problematiseras för att ha 
olika regler för kvinnor och män är barntilläggen. Det finns två olika typer av 
barntillägg. Det ena innebär att barntillägg för barn över tio år i regel endast 
betalas som tillägg till mannens sjukpenning och således endast när mannen 
är sjuk. Den andra regeln om barntillägg innebär att en kvinna med barn 
under tio år alltid får minst två kronor i barntillägg. Utredarna konstaterar 
att dessa regler innebär att man gör skillnad mellan män och kvinnor och 
mellan föräldrar med barn över och under tio år. Problemet med reglerna för 
barntillägg handlar inte om deras ekonomiska betydelse för de försäkrade 
utan om principen om lika rätt till ersättning oberoende av kön.298 

Att barntilläggen för barn över tio år går till mannen framställs som 
diskriminering av kvinnorna. Den rådande lagstiftningen innebär att barn-
tillägg betalas till den som har högst inkomst, den så kallade huvud-
försörjaren. Mannen ska anses som huvudförsörjare om inte hustrun har 
högre inkomst än honom, något hon i så fall måste anmäla till försäkrings-
kassan. Sedan fattar försäkringskassan beslut om att barntillägget ska flyttas 
till henne. I texten betonas att särbehandlingen av män och kvinnor är ett 
uttryck för att mannen betraktas som den huvudsakliga försörjaren. En 
föreställning om att bortfall av mannens inkomst berör hela familjen och 
kräver barntillägg, medan bortfallet av kvinnans inkomst antas ha mindre 
betydelse. Dessutom bidrar de krångliga reglerna till att få kvinnor gör 
anmälningar om högre inkomst än mannen, vilket medför att barntillägg för 
barn över tio år i de flesta fall knyts till mannens sjukpenning. Kritiken mot 
reglerna berör huvudförsörjarbegreppet och uppdelningen i högst och lägst 
inkomst: ”I praktiken blir som nämnts resultatet att kvinnorna inte får något 
tillägg vare sig de i verkligheten är huvudförsörjare eller ej.”299 Utredarna vill 
bort från huvudförsörjarbegreppet och uppdelningen i högst och lägst 
inkomst. De argumenterar för att ökningen av kvinnornas löner lett till att 
det blivit allt vanligare att mannen och hustrun har ungefär lika stora 
inkomster och att bortfallet av den ena inkomsten måste ha lika stor 
betydelse som bortfallet av den andra. Kommittén föreslår därför att båda 
föräldrarna ska få rätt till barntillägg. Det innebär att statens ansvar ökar och 
kvinnor tillskrivs en position som försörjare för sina barn. 

Den andra typen av barntillägg, där en kvinna med barn under tio år alltid 
får minst två kr i barntillägg, beskrivs som ett uttryck för att kvinnan anses 
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ha huvudansvaret för skötseln av de mindre barnen. Det framställs som en 
föråldrad uppfattning eftersom allt fler gifta kvinnor förvärvsarbetar och det 
blir allt vanligare att föräldrarna tar gemensamt ansvar för barnens vård och 
tillsyn. Kommittén diskuterar olika möjliga lösningar och stannar för att 
skillnaderna mellan män och kvinnor ska avskaffas genom att rätten till 
minst två kronor i barntillägg för barn under tio år utsträcks till att omfatta 
både män och kvinnor: ”Härigenom uppnås en likabehandling av män och 
kvinnor utan att förmånerna försämras för någon.”300 Det innebär att staten 
ökar ansvaret. 

Utredarna menar att det i regel inte spelar någon större roll för den 
enskilda familjen om de får barntillägg med en eller två kr, det viktiga är: ”… 
att genomföra principen om likabehandling av män och kvinnor och där-
igenom också generellt sett ge stöd åt denna princip på andra områden.”301 
Särbehandlingen av föräldrar med barn i olika åldrar kan enligt utredarna 
förklaras med att små barn i högre grad kräver ordnad tillsyn. Frågan är vad 
barntillägget syftar till, vad det ska täcka för kostnader. Ska det vara ett 
bidrag till barnets konsumtion eller för tillsyn? Barntillägget beskrivs som att 
det från början framförallt varit ett konsumtionsbidrag eftersom barn-
familjer anses ha svårare att skära ned sina utgifter vid sjukdom. Nu har 
behovet av bidrag till barnets försörjning minskat eftersom ersättningsnivån 
i sjukpenningen höjts. Istället läggs större vikt vid täckning för kostnader för 
barntillsyn. Det innebär också att sjukförsäkringens regler tangerar reglerna 
för barntillsyn och utredarna konstaterar att det hänger ihop med frågan om 
ersättning för barntillsynskostnader generellt.302 

Förslagen om barntillägg innebär att tillägg för barn över tio år ska knytas 
till båda föräldrarnas sjukpenning. Det innebär att kvinnors rätt till 
barntillägg utvidgas, vilket ger dem med barn högre ersättningsnivå. Likaså 
utformas rätten till barntillägg lika för kvinnor och män då barnet är under 
tio år, det innebär att mäns rätt till barntillägg utvidgas. Det innebär att 
statens ansvar för försörjningen vid sjukdom ökar. Det innebär också en 
utvidgning av positionerna för både män och kvinnor. Män tillskrivs en 
position med ansvar för barn och det obetalda hemarbetet och kvinnor 
tillskrivs position som försörjare genom eget lönearbete. 

Utredarna menar att deras förslag innebär att den gamla differentieringen 
efter kön upphör medan differentieringen efter civilstånd finns kvar. I 
diskussionen om barntilläggen anknyter tolkningsramen i texten till den 
samtida socialpolitiska debatten om vad som ska utgöra grund för social-
politiska förmåner. De lyfter fram att ett återkommande önskemål varit att 
de sociala förmånerna ska knytas till förekomsten av barn istället för till 
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civilstånd. En differentiering efter barn beskrivs som det ideala men skulle 
kräva en större omkonstruktion av försäkringen än vad de anser sig ha 
mandat att göra.303 De går emellertid inte närmare in på hur den ideala 
konstruktionen av försäkringen skulle kunna se ut. I utredningen diskuteras 
även om inte viss typ av barntillsyn snarare borde ses som social hjälp än 
sjukpenningförsäkring. 

Summering 
I den här skrivelsen ska ansvarsfördelningen till staten lösa problemet med 
att män och kvinnor diskrimineras genom att ha olika rätt till ersättning. När 
staten ökar sitt ansvar genom att öka ersättningsnivån minskar isärhållandet 
och positionerna blir jämlika. I den här texten dominerar en tolkningsram 
där problemet handlar om likabehandling och lika rätt till ersättning 
oberoende av kön. Både kvinnor och män positioneras som diskriminerade 
och för att uppnå en könsneutral försäkring ska män inkluderas i delar av 
försäkringen som tidigare varit för kvinnor. Det finns en tydlig strävan efter 
likabehandling inom gruppen förvärvsarbetande liksom inom gruppen 
hemarbetande. Differentieringen mellan hemarbetande och förvärvsarbetan-
de finns kvar, även om det i hemmamakeförsäkringen finns en spänning 
mellan om individen eller familjen ska vara bas. 

När särregleringar problematiseras öppnar det upp för förändringar i 
ansvarsfördelningar och nya positioneringar. Föreställningar om könen som 
lika i termer av lön och arbetsvillkor och ambitionen att göra reglerna 
könsneutrala innebär att fler inkluderas i olika delar av försäkringen via 
utökat statligt ansvar. Det innebär minskade differentieringar när det gäller 
villkoren för hemmamakeförsäkringen samt barntillägg. Särskiljningen 
mellan könen minskar då statens ansvar ökas för att ge både kvinnor och 
män lika rättigheter. 

Det konstrueras en ny position i form av hemmamän, som varit osynlig-
gjorda i tidigare utredningar om sjukförsäkringen. För lönearbetande 
kvinnor formuleras också en delvis ny position som försörjare för familjen 
likvärdig med männens. Männens position som huvudförsörjare ifrågasätts. 
Det innebär också att de tidigare starkt könade positionerna försörjare-
försörjd och omsorgsgivare förskjuts allt mer. Kvinnor som förvärvsarbetat 
positioneras som försörjare och män som hemarbetade som försörjda och 
omsorgsgivare. Gamla föreställningar om vem som ska ha ansvar för hem 
och barn utmanas. Däremot utmanas inte föreställningen att den som är 
hemarbetande är försörjd. 

Att män ses som diskriminerade var vanligt i de debatter som fördes om 
social- och socialförsäkringspolitik vid denna tid. Historikern Roger Klinth 
menar att föreställningen följde i kölvattnet på jämställdhetsdebatten som 

                                                             
303 Ds 1969:7, sid 32 



 

 89

formar en speciell verklighetstolkning där könsbaserade sociala stödsystem 
ses som bärare av en föråldrad familjesyn och traditionella könsroller. 
Eftersom systemen baserats på föreställningar om kvinnors och mäns skilda 
uppgifter i samhället där hemmafrun är en försörjningsbörda måste lagstift-
ningen reformeras så att individen och barnen blir bas för försäkringen och 
inte familjen.304  

I departementsskrivelsen blir barnen mammans såväl som pappans 
ansvar, både när det gäller omsorg och försörjning. Barntilläggens köns-
neutrala utformning kan sägas representera en syn där män och kvinnor 
anses ha lika stort ansvar och lika förutsättningar för att försörja och ge 
omsorg till sina barn. Det kollektiva ansvaret utvidgas på så sätt med 
föreställningar om att både kvinnor och män deltar på arbetsmarknaden och 
i hemarbetet i samma utsträckning. Det gör föräldrarna mer jämställt 
positionerade. Kvinnors och mäns olika villkor på den könssegregerade 
arbetsmarknaden och makt att förändra dessa diskuteras inte. I den här 
tolkningsramen om likabehandling blir jämställdhet och rättvisa centrala 
tecken. Det kan knytas till en bredare samhällelig jämställdhetsdiskurs som 
bygger på tvåförsörjartanken där lönearbete är vägen till jämställdhet.  

4.2 Nya villkor i sjukförsäkringen 

I det här avsnittet behandlar jag två utredningar från 1970- och 1980-talen. 
De frågor jag analyserat i dessa utredningar är beräkningsgrund, beskattning 
av sjukpenning, hemmamakeförsäkringens vara eller icke-vara och 
införandet av sjuklön.  

Likabehandling i ersättningsnivå 
Gifta kvinnors möjligheter att försörja sig själva och vara ekonomiskt 
självständiga tog ett stort kliv framåt när särbeskattning av makars inkomst 
infördes 1971. Motivet till skattereformen var främst att fler kvinnor skulle 
börja lönearbeta, det rådde brist på arbetskraft och drivkrafterna för gifta 
kvinnor att arbeta behövde ökas.  Den tidigare sambeskattningen gjorde att 
gifta kvinnor som förvärvsarbetade fick extra hög skatt. Vid särbeskattning 
byttes familjen ut mot individen som bas för lagstiftningen.305  

I början på 1970-talet tillsattes en utredning för att undersöka möjlig-
heterna att göra sjukpenningen skattebaserad. Uppdraget var att utreda 
frågan om de tekniska förutsättningarna för att göra sjukpenningen, yrkes-
skade- och arbetslöshetsförsäkringarna samt utbildningsbidraget skatte-
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pliktiga och pensionsgrundande. Betänkandet Beskattade förmåner vid 
sjukdom och arbetslöshet presenterades 1972.306  

Frågan om sjukpenningen skulle beskattas var inte ny. Den hade varit 
uppe tidigare men skjutits på framtiden på grund av administrativa 
svårigheter med framförallt källskatteavdrag och taxeringskontroll. Nu fanns 
det tekniska möjligheter att lösa dessa problem i och med ADB-systemet. 
Tanken var att skapa större jämlikhet mellan olika grupper försäkrade.  

I utredningens undersökning av de tekniska förutsättningarna för att 
inordna sjukpenningen i skattesystemet förs en diskussion om sjukpenning-
ens kompensationsnivå och beräkningsgrunder. Problemet är att systemet 
med sjukklasser inte ger lika ersättning till alla. Kompensationsgraden 
varierar inom samma sjukklass och det blir språngvisa förändringar mellan 
sjukklasserna. De här problemen har tidigare setts som underordnade de 
administrativa fördelarna med sjukklassystemet. Nu framställs problemet 
istället som att ersättningen inte är likformig i systemet med sjukklasser.307  

I utredningen sätts problematiken i ett historiskt ljus. Under 1940- och 
50-talen var kompensationsnivån ungefär två tredjedelar av inkomst-
bortfallet för de med hög inkomst. I de mellersta och lägsta inkomstlägena 
ansågs däremot att ersättningen skulle vara högre. De försäkrade delades in i 
sjukklasser efter sin inkomst. Det var dock svårt att konstruera en skala som 
gav just den tänkta kompensationsgraden i varje enskilt fall. Det uppstod 
variationer mellan de försäkrade. Variationer som var avhängiga ett flertal 
faktorer som kommunalskattenivå, karensdagar och civilstånd som bas för 
beskattning.  

I systemet med sjukklasser kunde de med upp till tre tusen kronors 
skillnad i årsinkomst sammanföras i en sjukklass. Det innebar att kompensa-
tionen var spridd inom varje klass, den var lägst i klasstoppen och högst i 
klassbotten. Systemets konstruktion byggde på omfördelning och motver-
kade likformig ersättning, 1967 hade karenstiden tagits bort och sjuk-
penningskalan byggts ut, sjukpenningen höjdes till 80 procent av den 
förlorade nettoinkomsten (för dem som låg i klassmitten). Den skattefria 
ersättningen ledde emellertid till att den försäkrade också fick skatte-
återbäring i samband med skatteregleringen i slutet av året. Reformerna 
med successiv utbyggnad av sjukpenningskalan med allt större sjukpenning-
belopp och högre kompensationsnivå hade förändrat de ursprungliga förut-
sättningarna för systemet. Utredarna konstaterade att kompensationsgraden 
varierade avsevärt både inom och mellan sjukklasserna och att det fanns ett 
överkompensationsproblem. Ersättningen blev ofta över 100 procent och i 
högre inkomstlägen kunde kompensationsnivån stiga upp mot 130 procent. 
Överkompensationen berörde framförallt de korttidsjuka. En annan faktor 
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som lyftes fram som orsak till problemen var att skatten ökat, vilket förstärkt 
svagheterna i klassplaceringssystemet och bidragit till att öka variationen i 
kompensationsgrad, speciellt i de högre sjukpenningklasserna.308  

Utredningens förslag innebär att sjukpenningklasserna ska tas bort. 
Istället ska sjukpenningen betalas ut som en viss bestämd procentuell andel 
av inkomsten, något som ska ge lika kompensationsnivå för alla.309 Kompen-
sationsnivån ska räknas upp så att den efter skatt ska ge minst samma 
kompensationsgrad som det obeskattade systemet, dvs 80 procent av 
inkomsten. Vid bedömningen av hur hög ersättningsnivån borde vara för en 
beskattad sjukpenning jämför utredarna med nivån på de offentliganställdas 
sjuklön. Den ligger på ca 90 procent av inkomsten och att just den fick bli 
vägledande motiveras med att de offentliganställdas kompensationsgrad 
antas ha baserats på samhällsekonomiska avväganden.310 Förändringen i 
kompensationsnivån blir alltså för vissa grupper en ökning och för andra en 
sänkning.  

Beräkningsunderlaget konstrueras så att sjukpenningen per dag ska vara 
1/365 av 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Det är 
baserat på föreställningar om att förvärvsarbete bedrivs på heltid och hela 
året. I den här diskussionen blir det tydligt att lönearbetande kvinnors 
arbetsvillkor inte är normgivande för försäkringens utformning.  

I utredningen slås det fast att när ersättningsnivån är 90 procent för alla 
finns det inte längre behov av att differentiera ersättningen efter försörjning 
av barn. Barntilläggen kan enligt förslaget avskaffas eftersom den höjda 
ersättningsnivån gör dem onödiga. Ett annat skäl för att ta bort barntilläggen 
är familjepolitiska kommitténs förslag om att införa föräldrapenning och 
ersättning för vård av sjukt barn.311 Borttagandet av barntilläggen innebär att 
differentieringen inom sjukpenningförsäkringen mellan de försäkrade som 
har barn och de som är utan upphör. Ansvaret för de förmåner som knyts till 
barn läggs huvudsakligen utanför sjukpenningförsäkringen. Det innebär att 
familjeförsörjarbasen inom sjukförsäkringen för förvärvsarbetande minskar 
och individbasen förstärks.  

Ändrad beräkningsgrund 
Det visade sig bli problem med det nya sättet att beräkna sjukpenning. 
Problemet var att beräkningen av sjukpenning vid korta sjukfall ledde till att 
kompensationen ofta blev låg och mycket ojämn för deltids- och 
delårsanställda. En ny utredning, Sjukpenningkommittén, tillsattes 1978 
med uppdraget att bland annat att lösa dessa problem.312 Det var en 
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parlamentarisk kommitté där arbetsmarknadens parter medverkade. 
Kommittén gav ut två betänkanden, dels Sjukersättningsfrågor 1981 och två 
år senare slutbetänkandet Egenföretagares sjukpenning, mm.313 Kritik 
riktades mot hur den nya beräkningsgrunden konstruerats med arbetslivs-
mönster som var vanligast för män som utgångspunkt. Med heltids- och 
helårsarbete som grund för beräkningarna har den självklara manliga 
arbetsmarknadsnormen vävts in i beräkningsgrunden. Deltidsarbetande, 
oftast kvinnor, fick lägre ersättningsnivå och därmed också större eget 
ansvar för förlorad arbetsinkomst vid sjukdom. 

I sjukpenningskommitténs betänkande från 1982 läggs förslag om en ny 
beräkningsgrund som utgår från det arbetslivsmönster som är vanligast för 
män. Sjukpenningen ska anpassas till inkomstbortfallet genom att inkludera 
deltidsarbetet. Problemformuleringen belyser hur den förra sjukpenning-
utredningen utgått från mäns arbetsvillkor och hur denna norm blev 
styrande för utformningen av beräkningsgrunden. Nu lyfts det fram som ett 
problem att kvinnor ofta har andra villkor på arbetsmarknaden än män.  

Problemformuleringen handlar om att beräkningen av den sjukpenning-
grundande inkomsten inte är anpassad till kvinnors deltidsarbete. Sättet att 
beräkna sjukpenning har blivit ett problem för deltids- och delårsarbetande 
eftersom det baseras på helårs- och heltidsarbete. Att heltid gjorts till bas för 
beräkningen innebär att arbetsinkomsten slås ut över hela året och 
ersättningen betalas ut med 90 procent av årsinkomsten per kalenderdag. 
För deltidsarbetande som arbetar varje dag blir det ett riktigt resultat, men 
andra underkompenseras vid sjukfrånvaro under arbetsdagar och över-
kompenseras vid sjukdom under arbetsfri tid. I utredningen ges exempel på 
hur kompensationsgraden kan bli för dem som jobbar delår och/eller deltid. 
I dessa räkneexempel hamnar kompensationsnivån i snitt på cirka 45 
procent istället för 90 procent av inkomsten. Utredarna konstaterar att vid 
längre sjukfall utjämnas kompensationsnivån, den höjs ju längre sjukfallet 
varar för att vid sjukfall som varar ett år komma upp till 90 procent även för 
deltidsanställda.314  

I den här frågan blir kvinnors villkor på arbetsmarknaden synliga och en 
del av problembeskrivningen. I utredningen knyts problemet framförallt till 
deltidsarbetet och under en speciell rubrik diskuteras deltidsarbetets 
utveckling. I beskrivningarna av deltidsarbetet och de deltidsarbetande 
synliggörs den könssegregerade arbetsmarknaden och deltidsarbetandes 
kön. I resonemang om skiftarbete och delårsanställda talas däremot inte i 
termer av kön.315 Deltidsarbetet beskrivs som ett tydligt könsrelaterat 
problem, beskrivningen handlar om hur deltidsarbetets ställning på arbets-
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marknaden har stärkts genom arbetsrättslig lagstiftning under 1970-talet. 
Ökningen av kvinnors förvärvsarbete knyts till de ökade möjligheterna till 
deltidsarbete.316 Cirka 85 procent av de deltidsarbetande är kvinnor, nästan 
hälften av de förvärvsarbetande kvinnorna arbetar deltid, att jämföra med 
fem procent av männen. De flesta kvinnor som arbetar deltid är gifta eller 
sambo, bara ca tio procent är ensamstående. I texten hänvisar kommittén till 
aktuella undersökningar som visar att många gifta kvinnor deltidsarbetar 
oavsett om de har barn, ofta i offentligt omsorgsarbete som sköts på deltid i 
kombination med obetalt hemarbete på den andra deltiden.317  

Förslaget kommittén lägger innebär att delningstalet ska anpassas till den 
arbetade tiden så att ersättningen även för deltidsarbetande blir 90 procent. 
Det framkommer inte några konflikter eller meningsskiljaktigheter om att 
beräkningsgrunden borde ändras. Den nya beräkningsgrunden innebär att 
normen om heltidsarbete bryts upp och inte längre utgör grund för 
beräkning av sjukpenning. Istället ska beräkningen av sjukpenning baseras 
på de nya arbetsmarknadsmönstren och även deltidsarbetande kvinnor ska 
få 90 procents ersättningsnivå och omfattas av det statliga ansvaret i samma 
utsträckning som heltidsarbetande.  

Dessa diskussioner förs inte i termer av jämställdhet eller med uttalade 
krav på lika rättigheter, men utifrån en tolkningsram om att kvinnor deltar 
på arbetsmarknaden på andra villkor än män. Ansvaret för försörjning vid 
sjukdom förskjuts från kvinnorna själva och familjen till staten. Den 
könsuppdelade arbetsmarknaden blir tydlig och kvinnor tillskrivs en 
position som deltidsarbetande och män som heltidsarbetande. Hemarbetet 
som de deltidsarbetande kvinnorna förutsätts utföra på den andra halvtiden 
blir i detta sammanhang osynligt. 

Beskattning 
I förslaget om beskattning av sjukpenningen som läggs 1972 ska den tidigare 
uppdelningen i grund- och tilläggssjukpenning tas bort. Det är den 
uppdelning som innebär en differentiering mellan anställda, företagare och 
hemarbetande kvinnor. I förslaget ska sjukpenningen vara skattepliktig för 
förvärvsarbetande med en inkomst över deklarationsgränsen.318 Hemma-
makeförsäkring ska undantas från beskattning eftersom den inte baseras på 
inkomstbortfall utan på de ökade kostnader som uppstår när hemmavarande 
make blir sjuk.319 Liksom i tidigare utredningar kom alltså hemmamake-
försäkringen även här att baseras på annorlunda principer och få en 
särlösning. I talet om hemarbetandes sjukförsäkringsvillkor blir nu återigen 
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familjen viktigare än individen. Hemmamakar är en grupp som inte ska 
jämställas med de som lönearbetar och ansvaret för hemmamakarnas 
försörjning vid sjukdom läggs i högre grad på familjen.  

Det lyfts fram flera problem med att beskatta hemmamakeförsäkringen 
och den frivilliga sjukpenningen till hemmamakar. Dessa påminner mycket 
om tidigare utredningars invändningar mot att hemarbetande saknar 
inkomst och att makens kostnader inte får bli för höga. Beskattning av 
hemmamakeförsäkringen beskrivs nu som att det skulle innebära att 
ersättning som inte baseras på löneinkomst blir skattepliktig inkomst. Redan 
i direktivet slås det fast att en beskattad sjukpenningförmån blir till inkomst, 
uppdraget är att överväga lämpliga lösningar ”… i ett så långt möjligt 
konsekvent genomförande av principen om skatteplikt för sjukpenning-
förmånerna.”320 

Skatteplikten ska omfatta så många som möjligt, men det görs en gräns-
dragning genom att hemmamakeförsäkringen undantas från beskattning.  
Motståndet mot skatteplikt för hemmamakar grundas på att sjukersätt-
ningen skulle bli alltför lik en riktig inkomst. Det kan tolkas som motstånd 
mot att rubba de hemarbetandes position som försörjd.  

Ett annat problem som lyfts fram med att beskatta hemmamake-
försäkringen är att ersättningen är för låg för att kunna göra skatteavdrag. 
En beskattad hemmamakesjukpenning skulle öka det ekonomiska ansvaret 
för den lönearbetande maken: ”Ett införande av beskattad hemmamakesjuk-
penning medför alltså att sjukpenning till hemmavarande make i många fall 
ökar skattebelastningen för andra maken.”321 Behovet av hemmamake-
försäkring bedöms ur familjesynpunkt och i familjeperspektivet kan 
beskattning av hemmamakeförsäkringen bara vara en förbättring om ersätt-
ningsnivån höjs ordentligt. Utredarna menar att det inte ingår i deras 
uppdrag att föreslå en så stor höjning av ersättningsnivån som skulle krävas. 
Hemmamaken positioneras som kostnadsbörda. 

Även om den inte ska höjas så mycket som krävs för beskattning så 
föreslås den skattefria sjukpenningen till hemmamake höjas som kompen-
sation för borttaget barntillägg. En höjning motiveras av det borttagna 
barntillägget men även av att ersättningen varit oförändrad sedan 1967.322 
Att ersättningen blir oberoende av om den försäkrade har barn eller inte kan 
ses som ett uttryck för en likhetssträvan där individen får större utrymme 
och familjen i form av att barn inte längre har samma inverkan på 
utformningen av sjukförsäkringen. Det innebär lika ersättning inom gruppen 
hemmamakar medan differentieringen till andra grupper består. Däremot 
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anses det inte möjligt med en höjning av ersättningsnivån för likställande till 
grupper med sjuklön.  

Såväl hemmamakar som förvärvsarbetande är utan kön i den här utred-
ningens diskussioner. Det kan ses som ett uttryck för en föreställning om lika 
villkor och att det är onödigt att benämna och problematisera skillnader 
mellan könen. Strävan mot könsneutralitet kan också ha gjort det svårt att ta 
upp frågor om kön.  

Det skapas i det här förslaget särskiljande på ett nytt sätt genom att 
hemmamakeförsäkringen inte ska vara beskattad. Uppdelning av ansvar är 
dock som tidigare att ansvaret för förvärvsarbetande i högre grad förläggs till 
staten och för hemarbetande till familjen. Förvärvsarbetande med beskattad 
sjukpenning blir inkomsttagare med pensionsrätt. Hemarbetande tillskrivs 
som tidigare en position som försörjda och utan rätt till lika skydd vid 
sjukdom som de anställda. Det innebär också ett bibehållande av status-
skillnaden. Beskattningen innebär att ersättningen från sjukförsäkringen 
kommer att bli mer som en inkomst och vara pensionsgrundande. Det är ett 
närmande till sjuklön, som framställs som mer fördelaktigt. En beskattad 
sjukpenning innebär därmed högre status. Mot denna bakgrund kan den 
gamla uppdelningen i grund- och tilläggsförsäkringar tolkas som att dess 
funktion var att särskilja framförallt hemarbetande från andra grupper 
försäkrade. Nu görs differentieringen istället genom uppdelning mellan 
beskattat och obeskattat.  

Hemmamakeförsäkringen ifrågasatt 
Diskussionen om hemmamakeförsäkringens konstruktion fortsätter i Sjuk-
penningkommittén. I problemformuleringen refereras till riksdagsmotioner 
där det har riktats kritik mot att ersättningsnivån inte har höjts sedan 1974 
och att fler grupper hemarbetande borde få tillhöra försäkringen.323 
Diskussionen handlar om ansvaret för hemmamakars sjukförsäkring ska 
ligga på staten eller marknaden och om anslutningen ska vara frivillig eller 
obligatorisk. Det finns olika tolkningar av behovet av sjukförsäkring till 
hemarbetande och behov ges olika betydelse. Två tolkningsramar framträder 
där hemarbetet problematiseras på olika sätt. Den dominerande tolknings-
ramen innebär att hemmamakeförsäkringen ses som otidsenlig och borde 
tas bort, bryts mot problemframställningar om att hemarbetet måste 
värderas högre. I tolkningsramen om hemarbetande som otidsenligt finns 
inte något behov av sjukförsäkring eftersom hemmamakar och därmed också 
sjukförsäkringen är en rest från det förgångna och ska försvinna. Den andra 
tolkningen av behov av hemmamakeförsäkringen återknyter till argumente-
ring i tidigare utredningar genom att betona att hemarbetet borde värderas 
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högre. Ansvaret för hemmamakeförsäkringen fortsätter att differentieras 
från de lönearbetandes och de hemarbetande marginaliseras. 

Problemformuleringen i den dominerande tolkningsramen handlar om att 
allt färre är försäkrade som hemmamakar. 1955 var det över en miljon 
försäkrade för att 1982 ha sjunkit till drygt trehundra tusen. Även i den 
frivilliga försäkringen för hemmamakar sjunker antalet försäkrade.324 Det 
kopplas till att allt fler kvinnor förvärvsarbetar och att barnomsorgen byggs 
ut. Hemmamakeförsäkringen ses som ett udda inslag i sjukpenningförsäk-
ringen genom att den inte har som syfte att täcka inkomstbortfall. De menar 
också att tillgången på hemhjälp, som de ser som det ursprungliga ända-
målet med en hemmamakeförsäkring, i princip är obefintlig på grund av 
samhälls- och arbetsmarknadsförändringarna:  

”En naturlig konsekvens av den nu beskrivna samhälleliga förändringen vore att 
denna speciella och för en annan tid avpassade försäkring upphörde; behovet är 
idag inte så stort att det motiverar en obligatorisk försäkring.”325  

Min tolkning är att det här sättet att förstå situationen genomsyras av 
föreställningar om att kvinnor och män blivit något så när jämlikar på 
arbetsmarknaden och delar lika på försörjning och hemarbete. Hemarbetet 
ska skötas på fritiden utan ersättning och det är inte möjligt att sjukskrivas 
från. De drygt trehundratusen kvinnor och knappt tjugotusen män som 
enligt statistiken arbetar hemma vid denna tid exkluderas ur försäkringen.326 
Hemmamakar hör till det förgångna och blir ett uttryck för bristande 
jämställdhet. Ansvaret för deras försörjning vid sjukdom förläggs till 
familjen. Försörjning knyts till lönearbete och de hemarbetande tillskrivs en 
position som en kvarleva från äldre tider. Deras försörjning vid sjukdom är 
inte ett gemensamt ansvar utan familjens och i den mån det finns behov av 
sådana försäkringar kan det skötas av marknaden, det är inte en uppgift för 
socialförsäkringen. I denna tolkningsram exkluderas de hemarbetande från 
sjukförsäkringen under inflytande av en bredare samhällsdiskurs om 
jämställdhet och föreställningar om att kvinnor nu förvärvsarbetar och på så 
sätt ingår i försäkringen. 

En annan tolkningsram om hemarbete blir synlig i reservationer från ett 
par av ledamöterna.  Där positioneras hemarbetande som en missgynnad 
grupp:  
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De hemarbetande är en mycket missgynnad grupp inom sjukförsäkringen. Det vore 
därför orättfärdigt att ytterligare försämra denna grupps situation genom att slopa 
rätten till hemmamakeförsäkring. Från social och rättvisesynpunkt finns det många 
goda skäl för att förbättra de hemarbetandes ställning inom såväl sjukförsäkringen 
som inom det sociala trygghetssystemet i övrigt.327  

I dessa kritiska uttalanden är förslaget att ersättningsnivån ska höjas och 
finansieringen av höjningen ska ske genom en solidarisk sänkning av 
ersättningen för högavlönade. Obligatoriet ska vara kvar, en frivillig 
försäkring ses som ett steg i fel riktning. I betänkandet beskrivs arbetet i 
hemmet som samhällsnyttigt men med allt för lite uppskattning från 
samhället. Det framställs som orimligt att man måste lämna över sina barn 
till grannen för att få lön och social trygghet vid sjukdom. Hemarbetande 
positioneras som de sämst ställda och förslaget kommittén lägger innebär att 
de ställs utanför. För att visa på andra möjligheter görs jämförelser med 
annan lagstiftning där hemarbetande positioneras som bidragande till 
försörjningen.328 Lösningen är att staten ska ta ett större ansvar och de 
hemarbetande inkluderas och tillskrivs en position där de bidrar till 
samhället med viktiga arbetsinsatser. Denna tolkningsram kan knytas till 
idéerna inom det kvinnokulturella projektet om att uppvärdera kvinnors liv 
och arbete.   

Utredarna är inte eniga om sjukförsäkringen till hemarbetande. Någon 
lyfter fram att den inte hör hemma i den allmänna försäkringen utan kan 
ordnas genom privata försäkringar. Men majoriteten menar att det kan 
uppfattas som nedvärderande av hemarbetandes insatser att helt ställa dem 
utanför det kollektiva försäkringssystemet. Förslaget blir därför en kompro-
miss som innebär att hemmamakar inte längre ska ha en obligatorisk 
försäkring utan endast en frivillig så att de inte helt står utan möjlighet till 
försäkringsskydd. Förslaget innebär att den frivilliga försäkringens ersätt-
ning höjs till det belopp som motsvarar garantinivån inom föräldra-
försäkringen. Försäkringen görs även skattepliktig och avgifterna för den 
försäkrade ska finansieras som i övriga sjukpenningförsäkringen.329  

De olika anslutningsformerna kan ses som olika grader av tillhörighet där 
obligatoriet medför den starkaste formen av tillhörighet. Den frivilliga 
anslutningen innebär att större ansvar läggs på individen och på de 
förhandlingar inom familjen som föregår ett beslut om försäkringen ska tas 
eller inte. Obligatoriet innebär ett större statligt ansvar medan frivillig 
försäkring innebär ett större eget ansvar för anslutningen. I det här förslaget 
erbjuds bättre villkor inom en frivillig försäkring. Den frivilliga anslutningen 
gör det möjligt att erbjuda bättre villkor än i en obligatorisk försäkring. Det 
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kan ses som ett uttryck för kompromiss mellan idéer om utfasning och 
förbättring. Även om normen om lönearbete är stark blir det svårt att helt ta 
bort försäkringen för hemmamakar.  

Den här diskussionen kan ses som en fråga om graden av tillhörighet till 
det allmänna försäkringssystemet. Hemmamakarnas anslutningsform 
ifrågasätts mot bakgrund av den förändrade kontexten. I förslaget differen-
tieras anslutningen genom att göra försäkringen frivillig istället för 
obligatorisk. Däremot minskas differentieringen mellan hemmamakar och 
lönearbetande när det gäller andra villkor som beskattning och höjd 
ersättningsnivå men också finansieringsprincip. När skillnaden och hierar-
kierna upprätthålls genom anslutningsformen så är det inte längre 
nödvändigt att göra skillnad på andra sätt. Förslaget kan ses som en kompro-
miss mellan två tolkningsramar där konflikten hanteras genom att ansvaret 
förläggs på den försäkrade att själv avgöra genom den frivilliga anslutningen. 
De hemarbetandes marginalisering upprätthålls och i en kontext där allt mer 
av omsorgen organiseras genom lönearbete i den växande offentliga sektorn 
blir den frivilliga anslutningen till hemmamakeförsäkringen ett steg i 
utfasningen av denna försäkring. Den starka fokuseringen på lönearbete 
inom tvåförsörjardiskursen innebär att hemarbete och de hemarbetande 
försvinner från den offentliga arenan och görs till en privat fråga.  

Sjuklönefrågan 
En annan fråga som tas upp i diskussionen om beskattning är sjuklön. 
Problemet beskrivs som att det finns grupper, oftast tjänstemän, som har 
sjuklön via arbetsgivaren medan andra grupper har sjukpenning från 
försäkringskassan. Sjuklön via arbetsgivaren framställs som förmånligare då 
det betraktas som en inkomst som bland annat är pensionsgrundande. 
Genom att beskatta sjukpenningen ska den bli mer lik sjuklön.330 Det finns 
en stark ambition att uppnå jämlikhet mellan (vissa) grupper försäkrade. 
Sjuklön innebär att arbetsgivaren de första sjukveckorna ansvarar för att 
administrera och finansiera ersättning vid sjukdom istället för att den 
försäkrade ska få sjukpenning från den allmänna försäkringen. Följden blir 
att arbetsgivare med relativt stor sjukfrånvaro bland de anställda också får 
högre kostnader för sjukersättning.  

I sjukpenningutredningen från 1972 vill utredarna inte föreslå obligatorisk 
sjuklön med arbetsgivarinträde utan föreslår att arbetsgivarinträdet liksom 
hittills ska vara beroende av att kollektivavtalad sjuklön finns. De skissar på 
ett förslag till sjuklön utan återkravsrätt för arbetsgivarna, förslaget presen-
teras som ett alternativ för ytterligare bearbetning.331 Sjukpenningutred-
ningen lämnade frågan om sjuklön med uppmaningen att den behövdes 
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utredas ytterligare. I sjukpenningkommitténs betänkande från 1981 läggs en 
mer utförlig skiss till hur ett sjuklönesystem ska kunna utformas, men inte 
heller här presenteras något färdigt förslag. Liksom i utredningen från 1972 
finns två tydliga tolkningsramar, två förhållningssätt till att ge arbetsgivarna 
mer ansvar för finansieringen. I den dominerande tolkningsramen beskrivs 
sjuklönen även här som en ekonomisk drivkraft som ska bidra till att lösa en 
rad problem som variationer i kompensationsgrad, omfattande administra-
tion och dålig arbetsmiljö. I den andra tolkningsramen framställs sjuklönen 
som mycket problematisk, den beskrivs som artskild från sjukpenningen och 
diskriminerande. Risken att sjuklön blir ett hot mot arbetstagarnas 
möjligheter att få jobb får stort inflytande och det framhålls i såväl direktiv 
som betänkande. I utsagor om diskrimineringshotet hänvisas till arbets-
givarnas sociala ansvar. Det är speciellt personer med svag hälsa och 
funktionsnedsättning som positioneras som en grupp i behov av speciellt 
skydd. Sjuklön skapar på så sätt behov av särlösningar för vissa grupper. 

Sjuklön innebär en stor förflyttning av ansvar för finansiering och 
administration från staten till arbetsgivaren. I sjukpenningutredningen är 
inte frågor om kön uttalade i dessa diskussioner men blir det i senare 
utredningar. Vid denna tid är det ungefär sju procent av de försäkrade som 
har sjuklön från arbetsgivaren som komplement till sjukpenningen, ungefär 
lika många har enbart sjuklön. I utredningen diskuteras tre olika former av 
sjuklön med olika grader av ansvarsförskjutningar till arbetsgivaren.332 Både 
för- och nackdelar lyfts fram. 

Ekonomisk tolkningsram 
I den tolkningsram som dominerar i sjukpenningutredningen formuleras 
problemet som att orsaken till sjukskrivningar är dålig arbetsmiljö. Sjuklön 
blir en lösning på problemet genom att ge arbetsgivarna ekonomiska 
drivkrafter att förbättra arbetsmiljön när de får vara med och betala de 
anställdas sjukfrånvaro. Denna tolkningsram kan ses som präglad av en 
ekonomisk samhällsdiskurs som tar sig uttryck i tal om ekonomiska 
drivkrafter och incitament som lösning på problem inom offentlig sektor. 
Differentiering mellan försäkrade sker genom att de försäkrade tillskrivs 
positioner som sjuklönetagare eller sjukpenningtagare. Sjuklönetagarna har 
en starkare koppling till arbetsmarknaden.  

Sjuklön förväntas lösa flera problem, ett av dem är att förenkla 
administrationen. Systemet med skattepliktig sjukpenning förväntas göra 
administrationen mer omfattande och öka arbetsbelastningen för försäk-
ringskassorna. Kassorna ska registrera skatteförhållanden, räkna ut och göra 
skatteavdrag, redovisa och betala in innehållen skatt och sända ut 
kontrolluppgifter varje år. Kommittén konstaterar att ca 65 procent av 
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sjukfallen inte varar mer än en vecka. Genom att flytta ansvaret för 
sjukförsäkringen till arbetsgivarna under den första veckan ska alltså 
försäkringskassornas arbetsbörda minska betydligt.333 Att sjuklön innebär 
att arbetsgivare med hög sjukfrånvaro drabbas av högre kostnad framställs 
som något positivt och inte som diskriminering. Ökat ansvar för kostnaden 
ska vara drivkrafter för att förbättra arbetsmiljön: ”Härigenom bör sjuklöne-
förpliktelsen leda till att arbetsgivaren i större utsträckning beaktar 
arbetsmiljöns problem, där sådana kan ha medverkat till sjukdomsfallet och 
frånvaron från arbetet.”334 Arbetsgivarna framställs som en ansvarstagande 
grupp som inte kommer att minska sitt ansvar för personer med funktions-
nedsättning på grund av det ökade ekonomiska ansvaret för sjukförsäk-
ringen. Ansvaret för att motverka eventuell diskriminering av personer med 
funktionsnedsättning skjuts till andra sociala system. Större ansvar i form av 
högre kostnader för arbetsgivaren ska istället leda till förbättrad arbetsmiljö 
och lägre sjukfrånvaro. I denna tolkningsram finns en tillit till arbetsgivarna 
som saknas i den andra tolkningsramen.  

Sjukpenningkommittén fick som alla andra då verksamma kommittéer ett 
besparingsdirektiv som innebar att utredarna noga skulle överväga 
finansieringen av kostnadskrävande förslag. I tilläggsdirektivet betonas 
fördelarna med ett sjuklönesystem. Variationerna i kompensationsnivån kan 
tas bort, administrationen förenklas och arbetsgivarna ska få ökat intresse 
för miljö- och trivselfrågor på arbetsplatserna och på så sätt minska 
anledningarna till sjukfrånvaron.335  

Inom denna tolkningsram innebär ekonomiska incitament en lösning på 
problem med arbetsmiljön genom att arbetsgivaren förväntas ta socialt 
ansvar. Arbetsgivaren ska få ökat ansvar och kostnader för obligatorisk 
sjuklön ska drabba arbetsgivare med hög sjukfrånvaro bland de anställda.336  
Genom att öka ansvaret för finansieringen till arbetsgivarna får de 
incitament att förbättra arbetsmiljön och trivseln på arbetsplatsen. Det 
grundar sig på en förståelse av att sjukdom framförallt förorsakas av arbetet. 
Sjuklönen framställs som ett sätt att införa besparingar och förenklingar av 
administrationen genom att kostnader förläggs till arbetsgivaren. Denna 
tolkningsram kan knytas till en ekonomisk samhällsdiskurs.  

Liksom i tidigare utredning poängteras administrativa vinster med ett 
sjuklönesystem. Det lyfts även fram att en tredjedel av arbetstagarna redan 
har avtalsreglerad sjuklön, vilket talar för att införa sjuklön för fler. I denna 
utredning är dock problemet framförallt att kompensationsnivåerna varierar 
mycket vid korttidssjukdom, det problemet förväntas finna sin lösning i ett 
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sjuklönesystem där sjukersättningen kan knytas närmare den förlorade 
arbetsinkomsten. Genom sjuklön ska ersättningen smidigt anpassas till 
inkomstbortfallet via arbetsgivarens rutiner för löneuträkning, utbetalnings-
perioder och källskatteavdrag. Sjuklönen ger på så sätt jämnare ersättning i 
de korta sjukfallen. Sjuklönen ska också vara mer flexibel än sjukpenningen 
som bara ges som hel eller halv förmån.337  

I diskussionen formuleras och särskiljs kategorierna sjuklön och sjuk-
penning. Därmed konstrueras också sjuklönetagare och sjukpenningtagare. 
Sjuklönetagarna tillskrivs en position med fast anknytning till arbetsmark-
naden medan sjukpenningtagarna tillskrivs en position som sjukliga med 
funktionsnedsättningar och svårigheter att få arbete. Det skapas på så sätt en 
hierarki och särskiljning mellan olika grupper försäkrade. Ingen av 
grupperna tillskrivs i det här läget något kön, men det finns en tydlig hierarki 
mellan dem där sjuklönetagarna tillskrivs högre status. Uppdelningen i 
ansvar innebär också att sjuklönetagare i högre grad bär sin egen risk 
jämfört med sjukpenningtagare där risken delas av ett större kollektiv. 

Inom tolkningsramen om ekonomiska drivkrafter hanteras problemet 
med diskriminering på två sätt. Dels genom att förskjuta ansvar till andra 
socialpolitiska åtgärder. Dels genom en ny så kallad återförsäkring som 
innebär att arbetsgivarna ska kunna försäkra sig mot höga sjuklöne-
kostnader genom att ta en annan mer marknadsinspirerad försäkring. Det 
innebär att den eftersträvade enkelheten i sjuklönesystemet minskar men 
det blir en kompensation för att sjuklönesystemet inte kan ge samma 
riskfördelning som den allmänna sjukförsäkringen. Återförsäkringen ska 
vara ett skydd framförallt för mindre företag som inte kan bära kostnaderna 
vid perioder med stor sjukfrånvaro. Återförsäkringen innebär att arbets-
givarna kan fördela sina sjuklönekostnader, den ska vara självfinansierad 
och bygga på försäkringsmässiga principer. Försäkringsmässiga principer 
betyder här att avgifterna ska baseras på försäkringskollektivets storlek och 
sjukfrånvaro.338  

Likabehandling som tolkningsram 
Frågan om sjuklön är en arena för skilda tolkningar och den ekonomiska 
tolkningsramen bryts mot problemformuleringar om likabehandling och 
diskriminering. Inom en tolkningsram där likabehandling är centralt blir 
sjuklön ett hot mot solidarisk finansiering och lika rättigheter. I ett särskilt 
yttrande i sjukpenningutredningen framhålls att en obligatorisk sjuklöne-
vecka skulle innebära omfördelning av ansvaret och nyorientering av 
principerna för den allmänna försäkringen.339 Problemet formuleras som att 
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sjuklön innebär risk för diskriminering och utslagning från arbetsmark-
naden då varje arbetsgivare ska bära större ansvar för kostnaderna vid 
sjukskrivning. Obligatorisk sjuklön riskerar därför att göra det svårt för 
personer med funktionsnedsättning att få anställning, det finns stor risk att 
arbetsgivaren ska göra urval vid rekrytering för att minska sina kostnader. 
Sjuklön leder till ökad differentiering mellan dem som har arbete och de som 
saknar arbete. Inom detta kritiska förhållningssätt till sjuklön sätts fokus på 
riskerna med att arbetsgivaren får ett direkt ekonomiskt intresse av att 
förhindra anställdas sjukfrånvaro och att kan innebära ett ökat beroende för 
de anställda i förhållande till arbetsgivaren.340 När problemet formuleras så 
blir lösningen att ansvaret förläggs till staten för att undvika differentiering 
mellan grupper. De försäkrade ska på så sätt likställas och det blir inte någon 
differentiering mellan gruppen sjukpenningtagare och gruppen sjuklöne-
tagare. Tolkningsramen kan knytas till en bredare samhällelig jämlikhets-
diskurs. Att kön inte uppmärksammas kan bero på att idéer om jämlikhet 
framförallt har handlat om att uppnå jämlikhet mellan män.  

I kritiken mot förslagen om sjuklön skrivs det om socialpolitisk grundsyn, 
rättvisa och likabehandling. Ökat ansvar till arbetsgivarna problematiseras 
och arbetsgivarna beskrivs som att de inte tar socialt ansvar. Betoningen är 
att ansvaret ska vara gemensamt och det finns en strävan att bryta den 
uppdelning i olika grupper försäkrade som en sjuklönereform medför. 
Isärhållningen ses som ett problem. Kön benämns inte som det kommer att 
göras i senare utredningars diskussioner om risker för diskriminering när 
ansvaret ska förskjutas till arbetsgivaren.  

I en reservation i sjukpenningkommittén beskrivs sjuklönesystemet som i 
viss mån artskilt från sjukpenningen.341 Det uttrycks kritik mot att 
kommittén via tilläggsdirektivet fått starkt beskuren tidsram och att de 
ursprungliga direktivens uppdrag att förbättra ersättningen vid korta sjukfall 
har vänts i sin motsats. På grund av detta har de satts i en nära nog omöjlig 
situation, utan möjlighet att finna andra lösningar på problemen inom 
ramen för den nuvarande sjukförsäkringen. Istället är de hänvisade till 
sjuklönelösningen som framställs som ett mycket drastiskt ingrepp och en 
genomgripande förändring av socialförsäkringssystemet genom att göra det 
mer komplicerat och svåröverskådligt med negativa konsekvenser utan 
några egentliga fördelar. Det kommer att leda till hårdare sortering vid 
anställning och de som förväntas ha hög sjukfrånvaro ska ha svårt att få 
arbete: 
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Ett sjuklönesystem leder enligt vår uppfattning därför till hårdare selektering vid 
nyanställning och därmed stora risker för förstärkt utslagning och står därmed i 
direkt strid med strävandena – inte minst handikappåret 1981 – att motverka 
utslagning på arbetsmarknaden.342  

I reservationen uttrycks oro för utsortering och att de anställda blir mer 
beroende av arbetsgivarna som i sin tur kan börja använda sig av ingående 
kontroller av då de får ett direkt ekonomiskt intresse att förhindra sjukfrån-
varo. Arbetsmiljöarbetet kan inte stimuleras fram genom ökat ekonomiskt 
ansvar för arbetsgivarna. Istället ska arbetsmiljön förbättras med hjälp av 
arbetsmiljölagen och det arbete som utförs inom skyddskommittéernas och 
skyddsombudens verksamhet.343 

Ekonomiska drivkrafter ges en annan innebörd, de är inte ett medel för att 
förbättra arbetsmiljön utan för att sortera ut och diskriminera. Sjuklönen ses 
som artskild från sjukpenningen och den blir ett hot om att arbetsgivarna 
ska öka kontrollen av de anställda och sortera ut personer med risk för 
sjukdom vid rekrytering. Ekonomiska incitament förstås som bidragande 
orsak till diskriminering och utsortering av personer med svag hälsa och 
funktionsnedsättning vid rekrytering. Sjukpenningtagare positioneras som 
mer utsatta än sjuklönetagare och ansvaret förskjuts till staten.  

Att inte differentiera utan bibehålla statligt ansvar ska lösa problem med 
diskriminering som sjuklön för med sig genom att motverka differentie-
ringar.  

Summering 
I de här två utredningarna lyfts nya frågor in i diskussionerna om sjuk-
försäkringens utformning. Tolkningsramar om likabehandling ställs mot den 
ekonomiska och i diskussionerna om hemarbetet formuleras en ny tolkning 
av problemet fram som att hemarbetet är otidsenligt. 

I diskussionerna om hur beräkningsgrunden ska konstrueras artikuleras 
en tolkningsram om likabehandling. Utökat statligt ansvar ska lösa proble-
met med att deltidsarbetande kvinnor inte har samma ersättningsnivå som 
heltidsarbetande. Det innebär att differentieringen minskar. Könsrelaterad 
problematik i form av kvinnors andra villkor på arbetsmarknaden i form av 
deltidsarbete synliggörs. Förändringen innebär att ansvaret för deltids-
arbetandes försörjning vid sjukdom förskjuts från de deltidsarbetande till 
staten. Det kan ses som en uppluckring av normen om heltid, en norm som 
formats efter mäns arbetsmönster.  

Det nya förslaget om hemmamakeförsäkringen blir en kompromiss 
mellan att hemmamakeförsäkringen är otidsenlig och ska tas bort och att 
uppvärdera hemarbetet genom att utöka den. Ansvaret för anslutningen 
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flyttas från staten till individen och familjen genom att anslutningen blir 
frivillig. Konflikten mellan de två tolkningsramarna hanteras genom att 
ansvaret förläggs till den försäkrade att själv bestämma. De hemarbetandes 
marginalisering upprätthålls och frivillig anslutning innebär ett steg i 
utfasningen av hemmamakeförsäkringen från det offentliga systemet. 

I förslaget om höjd ersättningsnivå förskjuts ansvaret istället från familjen 
till staten. Det ska lösa problemet med hemarbetande kvinnor som 
missgynnad grupp och innebär att hemarbetande tillskrivs en något 
förändrad statusposition. Att differentieringen mellan hemmamakar och 
lönearbetande minskar något när det gäller andra kan ses som att när 
skillnaderna upprätthålls genom anslutningsformen så är det inte längre 
nödvändigt att göra skillnad på andra sätt. 

I frågan om sjuklön framträder två motstridiga tolkningsramar, med två 
olika förståelser av vad som är problemet. Införandet av sjuklön, och 
förskjutningen av ansvar till arbetsgivaren, förväntas lösa administrativa 
problem hos försäkringskassorna och problem med hög sjukfrånvaro på 
grund av dålig arbetsmiljö. I kritiken mot sjuklön lyftes risk för diskrimine-
ring fram. Ökat ekonomiskt ansvar till arbetsgivarna förväntas leda till 
problem för personer med funktionsnedsättning att få anställning. I 
resonemangen om sjuklön benämns inte kön. En tolkning av det är att de 
bredare samhällsdiskurser de knyter an till, jämlikhetsdiskursen och den 
ekonomiska diskursen, inte problematiserade kön under den här perioden.  

4.3 Restriktiv eller generös tolkning 
av sjukdom? 

I de utredningar om sjukförsäkringen som gjordes under slutet av sextio- 
och sjuttiotalen fördes inte diskussioner om sjukdomsbegreppet. Juristen 
Lotta Westerhäll hävdar i sin avhandling Sjukdom och arbetsförmåga att 
det i rättspraxis under 1970-talet fanns stöd för en restriktiv hållning till 
sjukdomar utan objektiva fynd. Bedömningen av vad som är sjukdom hade 
till stor del kommit att bli bestämt av rättstillämpningen. 344 Det innebär att 
dessa diskussioner inte i någon större utsträckning förs i den typ av 
utredningsmaterial som ingår i den här studien. Rättspraxis började ändras 
under 1970- och 1980-talen genom att gå mot en vidare tolkning av vad som 
skulle ses som sjukdom inom sjukförsäkringen. Det har förklarats med bland 
annat ökade krav i arbetslivet, utbyggnad av de sociala trygghetssystemen, 
medicinska och tekniska framsteg samt attitydförskjutningar som medfört 
en förändrad syn på vilka situationer som kräver samhällets stöd och hjälp.  
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Under den här perioden behandlade riksdagen tolkningen av sjukdoms-
begreppet vid flera tillfällen, bland annat frågor om i vilka situationer 
gravida kvinnor skulle vara berättigade till sjukpenning.345 Socialför-
säkringsutskottet kritiserade de gamla formuleringarna i Socialvårds-
kommitténs betänkande från 1944 för att bidra till att skapa konstlade 
gränsdragningar och motverka en flexibel tolkning. I motioner till riksdagen 
kritiserades oklarheterna om sjukdomsbegreppet och det ställdes krav på att 
reglerna skulle blir tydligare och den snäva medicinska tolkningen ifråga-
sattes.346  

Rehabiliteringsberedningens uppdrag var att göra en översyn av sjuk-
försäkringens regler och uppgifter för att åstadkomma en mera aktiv och 
rehabiliteringsinriktad försäkring. I slutet av 1988 presenterade beredningen 
ett betänkande där utredarna konstaterar att det försäkringsrättsliga 
sjukdomsbegreppet efter hand vidgats och att det speglas i de ökade 
sjukskrivningarna. Utvecklingen antas bero på en rad faktorer som ökade 
krav i arbetslivet, ökade anspråk från de försäkrades sida men även att 
läkarna har ändrat sjukskrivningsmönster.347  

Rehabiliteringsberedningen gör en kartläggning av rättspraxis för att få 
besked om på vilka områden socialvårdskommitténs gamla definition av 
sjukdomsbegreppet från 1944 har inneburit problem i rättstillämpningen 
och hur rättspraxis efterhand utvecklats. De tillstånd som lyfts fram i 
betänkandet och beskrivs som problematiska är graviditetskomplikationer, 
operativa ingrepp som inte föranletts av sjukdom (som skönhets-
operationer), sorgereaktioner, symtomdiagnoser, psykosociala faktorer samt 
sterilitetsutredningar.348 I utredningens förslag ska dessa områden inklude-
ras i sjukförsäkringen.  

Genom denna utvidgning inkluderas fler försäkrade i statens ansvar och 
riskerna sprids på så sätt över ett större kollektiv. Den här utvidgningen av 
vad som berättigar till ersättning från sjukförsäkringen görs inte mot 
bakgrund av någon könsbaserad analys. I utredningstexten görs det inte 
någon analys eller reflektion av dessa problemområden ur köns- eller jäm-
ställdhetsperspektiv. Flera av dessa områden som lyfts fram som problem 
kan emellertid tolkas som könade. Med en sådan tolkning innebär förslaget 
att fler kvinnligt könade risker formellt inkluderas i sjukförsäkringen genom 
ett utökat statligt ansvar.  

 Det innebär att utvidgningen kan tolkas som att den starka manliga 
normen inom den medicinska diskursen utmanas och kvinnors rätt till 
sjukpenning utvidgas genom att staten ökar sitt ansvar för kvinnligt könade 

                                                             
345 SOU 1981:22, sid 95, SOU 1983:48, sid 235, se även SfU 1980/81:5. 
346 SfU 1980/81:5 
347 SOU 1988:41, sid 233-240 
348 SOU 1988:41, sid 234-238 
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risker. Rehabiliteringsberedningens förslag innebär att utvidga det statliga 
ansvaret och inkludera flera sjukdomar. Det innebär alltså en inkludering 
och fler försäkrade tillskrivs en position som försäkringstagare berättigade 
till försörjning via sjukpenning vid sjukdom. 

Likabehandling som tolkningsram 
Rehabiliteringsberedningen föreslår en formell utvidgning av sjukdoms-
begreppet genom att i lagtexten göra tillägget: … sjukdom eller ”annan 
nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan.”349 
Problemformuleringen handlar om att det försäkringsrättsliga sjukdoms-
begreppet borde utvidgas för att få en bättre överensstämmelse med 
sjukdomsbegreppet i hälso- och sjukvårdslagen. Något som utredarna 
framställer som en övergång till ett mera socialmedicinskt sjukdomsbegrepp. 
Ett annat skäl är att anpassa lagen till den praxis som utvecklats. Det tredje 
och det viktigaste skälet till en utvidgning av sjukdomsbegreppet är att skapa 
förutsättningar för tidiga rehabiliteringsåtgärder.350 Problemformuleringen 
handlar om att det försäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet vidgats i praxis 
och att detta borde speglas i lagtexten. Sjukdomsbegreppet behöver anpassas 
bättre till Hälso-och sjukvårdslagens bredare socialmedicinska sjukdoms-
begrepp. Det behöver även anpassas till den rådande tillämpningen inom 
sjukförsäkringen samt till nya risker som uppstår i samband med snabba 
samhällsförändringar.351 

I motiveringen till det utvidgade sjukdomsbegreppet betonas hur 
förändringar i samhället, arbets- och livsförhållanden leder till nya villkor, 
risker och problem. Förändringar i arbetsförhållanden och livssituation leder 
till nya hälsorisker som borde omfattas av försäkringen och socialvårds-
kommitténs riktlinjer från 1944 framställs som förlegade.352 I utsagor om ett 
vidare sjukdomsbegrepp beskrivs ett mer omfattande begrepp än vad som 
traditionellt bedömts som renodlat medicinska bedömningar. Risken för att 
ett utvidgat sjukdomsbegrepp leder till att sociala och arbetsmarknads-
mässiga problem medikaliseras353 underordnas vikten av att inkludera 
kroppslig och psykisk sjukdom som grundas på till exempel sociala problem: 
”Under trycket av psyko-sociala problem utvecklas så småningom sjukdoms-
liknande symtom som ibland får en sådan intensitet att de går över i ett 
insufficienstillstånd eller en depression.”354 Den flytande gränsen mellan 
strikt medicinsk sjukdom och övriga tillstånd betonas. Dessa resonemang 

                                                             
349 SOU 1988:41, sid 22 
350 SOU 1988:41, sid 280, 283 
351 SOU 1988:41, s 280f 
352 SOU 1988:41, sid 281 
353 Begreppet medikalisering innebär att ett tidigare icke-medicinskt problem definieras som sjukdom. Det 
används ofta i diskussioner om nya diagnoser borde ses som medicinska eller inte. 
354 SOU 1988:41, sid 281 
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länkas till socialvårdskommitténs skälighetssynpunkter från 1944. Slutsatsen 
blir att varje ärende borde bedömas med hänsyn till förhållandena i det 
enskilda fallet. Det framställs även som ett problem att det bland läkare och 
försäkringskassor finns olika tolkningar av i hur stor utsträckning objektiva 
sjukdomskriterier ska finnas för att insufficienstillstånd ska ses som 
sjukdom och ge rätt till sjukpenning.355 Ett utvidgat sjukdomsbegrepp knyts 
inte till kön men till rättvisa och likvärdighet: 

Även om det är viktigt att som rättesnöre ha ett medicinskt sjukdomsbegrepp som är 
så klart avgränsat som möjligt, kan det ur sjukförsäkringsrättslig synpunkt vara 
rimligt att med sjukdom jämställa vissa psykosociala insufficienstillstånd som ger 
inskränkt arbets- och funktionsförmåga. En sådan förändring innebär egentligen en 
anpassning till hur sjukdomsbegreppet i viss utsträckning redan i dag tillämpas men 
ger bättre förutsättningar för en mera rättvis och likvärdig tillämpning.356 

Exempel på tillstånd som i förslaget ska omfattas av den nya tolkningen av 
sjukdom är akuta sorg- och trötthetstillstånd som uppkommer i samband 
med en närståendes död eller svåra sjukdom. Det kan också vara andra 
liknande så kallade insufficienstillstånd som orsakas av livsproblem, 
ospecifika symtom och besvär med få kliniska fynd i kombination med 
psykosociala faktorer. Andra exempel är graviditetskomplikationer, 
sterilitetsutredningar och medicinsk behandling av ofrivillig barnlöshet.357  

Ett av de problemområden som tas upp har givna könsinnebörder, det är 
graviditetskomplikationer. I texten förs resonemang om att förändringar i 
rättspraxis har lett till att sjukdomsbegreppet utvecklats och att många 
komplikationer vid graviditet har börjat ses som sjukdom inom försäkringen. 
I texten konstateras att uttalandet från Socialvårdskommittén 1944 om att 
funktionsförändringar vid graviditet tillhör den normala livsprocessen inte 
stämmer med den nuvarande tillämpningen av sjukdomsbegreppet.358  

Ett annat problemområde som tas upp, utan att benämna innebörder av 
kön, är symtomdiagnoser och psykosociala faktorer. Dessa knyts till 
ospecifika besvär där läkaren har svårt att fastställa en diagnos på objektiva 
medicinska fynd, utan måste förlita sig på patientens egen beskrivning.359 I 
betänkandets text artikuleras inte frågor om kön, men i andra källor 
framkommer att symtomdiagnoser är vanligare hos kvinnor och har 
problematiserats och misstänkliggjorts inom vården såväl som inom 
socialförsäkringssystemet. Okunskapen fortplantas sedan till försäkrings-
systemet där den här typen av sjukdomar har problematiserats och miss-
tänkliggjorts. Kriterierna för att sätta en diagnos utifrån en viss symtombild 

                                                             
355 SOU 1988:41, sid 240 
356 SOU 1988:41, sid 282 
357 SOU 1988:41, sid 282 
358 SOU 1988:41, sid 280f. 
359 SOU 1988:41, sid 237ff 
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har i många fall visat sig konstruerade efter mäns symptom samt efter tids-, 
köns- och klassbundna föreställningar om män och kvinnor. Inom den 
traditionella medicinska diskursen läggs vikt vid det som kallas objektiva 
symtom vilket kan ses som en del av den medicinska diskursens manliga 
norm genom att medicinsk forskning ofta utgått från män och mäns 
symtom. Att kvinnors symtom inom medicinen har bedömts vara mer 
diffusa än mäns kan knytas till att det finns mindre forskning och kunskap 
om diagnos, behandling och rehabilitering av kvinnors hälsoproblem.360 Det 
finns en stor grupp patienter som inte kan få någon medicinsk diagnos, till 
exempel kvinnor med långvarig värk. Läkaren och genusforskaren Anne 
Hammarström menar att det som ofta kallas diffusa symptom istället borde 
kallas hittills oförklarade symtom för att visa att det finns brist på forskning 
om vad det betyder. Bristen på forskning och kunskap om dessa symtom gör 
att patienten psykologiseras istället för att lägga ansvaret på medicinen och 
bristen på forskning.361 

Ytterligare ett av de problemområden som utredningen tar upp är 
sorgetillstånd. Det framgår inte av utredningstexten om sjukfrånvaron på 
grund av sorg varierar mellan kvinnor och män och det förs inte resonemang 
om kön. Även det kan dock vara ett område där föreställningar om kön får 
betydelse, eftersom sorg inte bör ses som något könsneutralt tillstånd. 
Etnologen Britta Lundgren skriver om sorgens beköning och om sörjandet 
som en performativ akt. Iscensättandet av sorg är en process som hänger 
ihop med det vardagliga görandet av kön och identitet. Det finns kulturella 
förväntningar på kvinnors och mäns beteende vid sorg och studier har visat 
att variationer i kvinnors och mäns sätt att sörja hänger ihop med kulturella 
förväntningar.362 Till exempel har det i studier om hur föräldrar reagerar på 
barns död visat sig att männen snabbare kommer tillbaka till arbete och 
vanliga sysslor. Sorgens könsmärkning behöver dock problematiseras mer 
än att stanna vid att se variationerna som manliga eller kvinnliga. Det 
handlar enligt Britta Lundgren om hur modeller av manligt och kvinnligt 
sörjande etablerats och gjorts giltigt.363 Det förefaller vara en rimlig tolkning 
att sorgens beköning kan speglas i sjukfrånvaron. Det innebär också att en 
utvidgning av det gemensamma ansvaret för sorgetillstånd kan vara en 
inkludering av kvinnligt könade risker.  

Ett annat område som ses som problem och som i det här förslaget ska 
inkluderas i sjukförsäkringen är skönhetsoperationer. Inte heller här talas i 

                                                             
360 Alexandersson, 2004.  Smirthwaite, Goldina: (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk 
kunskapsöversikt. Sveriges Kommuner och Landsting, 2007. 
361 Hammarström, Anne, Genusperspektiv på medicinen – två decenniers utveckling av medvetenheten om 
kön och genus inom medicinsk forskning och praktik. Stockholm: Högskoleverket,  2005, sid 28. 
362 Lundgren, Britta: Oväntad död – förväntad sorg. En etnologisk studie av sörjandets processer. 
Stockholm: Carlssons, 2006, sid 25, 28, 63. 
363 Lundgren 2006, sid 30, 75. 
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utredningstexten om kön, men det är ett område med tydliga könsinne-
börder där majoriteten av ingreppen utförs på kvinnor.364 Kathy Davis 
skriver att medicinen historiskt definierat kvinnors kroppar som ofull-
ständiga och att kvinnor har en lång och smärtfylld historia av att förändra 
sina kroppar för att passa med kulturens förväntningar och ideal om vad 
som är kvinnligt. Skönhetsoperationer måste därför förstås i ljuset av kön 
och makt.365 De bör förstås som ett sätt att leva upp till kulturella förvänt-
ningar på hur en kvinna ska se ut. Det finns förvisso press från kulturella 
skönhetsideal för båda könen och skönhetsoperationer har idag blivit allt 
vanligare hos män. Kathy Davis menar att skönhetsoperationer ändå kan ses 
som kvinnligt könskodade eftersom kvinnorna har varit och med stor 
sannolikhet kommer att fortsätta vara det primära målet för skönhets-
operationer både numerärt och ideologiskt.  

Att få rätt till sjukpenning i samband med skönhetsoperation kan därför 
tolkas som en inkludering av kvinnligt könade risker som följer med den 
kulturella konstruktionen av kön. 

Summering 
I den här utredningen är det tolkningen av sjukdomsbegreppet som 
intresserar mig. Det introduceras en bred socialmedicinsk syn på vad som 
ska ses som sjukdom inom sjukförsäkringen. Problemet formuleras som att 
det försäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet vidgas i praxis och att det 
behöver ändras i lagtexten. Det har skett en förändrad syn på vilka 
situationer som kräver samhällets stöd och den snäva medicinska tolkningen 
ifrågasätts. De ökade sjukskrivningarna ses som en spegling av att tolkningar 
av det försäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet har vidgats.  

Lösningen blir att det sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet 
formellt ska anpassas till rådande praxis. Det kan också ses som att det ska 
anpassas till nya risker som uppstår i samband med förändringar i 
samhället. Det förväntas också förbättra förutsättningarna för tidiga 
rehabiliteringsåtgärder. Ett utvidgat sjukdomsbegrepp knyts till rättvisa och 
likvärdighet och sjukförsäkringen föreslås omfatta en rad områden som setts 
som problematiska. Flera av dessa områden kan tolkas som att statens 
ansvar för kvinnligt könade risker utvidgas. Med detta förstärks kvinnors 
också position som formella försäkringstagare med rätt till ersättning istället 
för som problem. Förslaget om ökat ansvar till staten ska lösa problemet att 
sjukdomsbegreppet inte är anpassat till praxis, hälso- och sjukvårdslagen 
och nya risker. Förslaget innebär att den minskade differentieringen av 
tillgång till sjukförsäkringen som redan är praxis får formellt stöd. 

                                                             
364 Enligt plastikoperationer.net utförs år 2012 85% av de estetiskt inriktade ingreppen på kvinnor. (2012-
07-17)  
365 Davis, Kathy: ”A dubious Equality: Men, women and Cosmetic Surgery”, i Body & Society 2002, vol  
8(1):49-65. 
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~Kapitel 5 ~ 

Ekonomiska tolkningsramar 
vinner mark 

1991 – 2006 

Början av 1990-talet brukar beskrivas som en tid av ekonomisk kris och stora 
förändringar i det svenska samhället. Ökad internationalisering av 
ekonomin, sjunkande BNP, kraftigt stegrande arbetslöshet och genom-
gripande förändringar av det svenska arbetslivet genom högteknologisk 
utveckling. Det fördes också en intensiv diskussion om det svenska 
välfärdssystemet, om hur samhällsförändringarna påverkade folkhälsan och 
om fusk och missbruk av socialförsäkringssystemen. Förslag om reformering 
av välfärdssystemen som tidigare förts fram från den politiska högerkanten 
fick nu fäste även hos andra partier och organisationer.366  

Kritiken mot välfärdsstaten präglades av det som brukar betecknas som 
nyliberal politisk filosofi där den statligt organiserade välfärdsstaten ansågs 
göra medborgarna beroende av bidrag. Privata välfärdslösningar skulle vara 
mer effektiva och ge individerna frihet att fatta beslut utifrån eget intresse. 
Dessa tankeströmningar fann på 1980-talet sin väg in i politiken i andra 
länder genom till exempel Margaret Thatchers och Roland Reagans 
utförsäljning av statlig egendom och nedskärningar av offentlig sektor i 
Storbritannien och USA.367 Även den svenska välfärdsstaten hade börjat 
utmanas under 1980-talet. Starka intressegrupper och partier påverkades av 
nyliberala tankeströmningar och ifrågasatte i debatten den svenska 
välfärdspolitiken mer direkt än tidigare.368  

Välfärden började organiseras med nya styr- och driftsformer. Dessa 
innebar ändrad ansvarsfördelning genom allt mer brukarfinansiering, 
marknadsorientering och decentralisering. De ökande inslagen av privata 
aktörer introducerades genom olika typer av ökat privat ansvar. Offentligt 
finansierade tjänster som producerades av privata aktörer ökade inom alla 
välfärdstjänsteområden. Det offentliga huvudmannaskapet inom vård, skola 
och omsorg ifrågasattes och allt fler privata företag etablerades. Diskussio-
nerna handlade om ansvaret för välfärden skulle ligga på den offentliga 
sektorn, dvs stat, kommun och landsting eller på marknaden. Ledord för 
reformerna var ofta marknadsanpassning, valfrihet och konkurrens. 

                                                             
366 Svallfors, Stefan: Välfärdsstatens moraliska ekonomi. Välfärdsopinionen i 90-talets Sverige. Umeå: 
Boréa.1996, sid 15f. Theorell, Töres: I spåren av 90-talet. Karolinska Institutet: University Press. 2006. 
367 Blomgren, Anna-Maria: Nyliberal politisk filosofi. En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick 
och F.A. Hayek. Lund: Nya Doxa. 1997. 
368 Boréus, Kristina: Högervåg: nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989. 
Stockholm: Tiden. 1994.  
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Reformerna gavs många namn; alternativa driftsformer, new public 
management, kundval, entreprenader, intraprenader, köp av tjänster, 
avknoppning etc.369 

Även socialförsäkringarna reformerades genom privatiseringar och 
besparingar.370 Det gjordes under 1990- och 2000-talen en rad större och 
mindre reformer i sjukförsäkringen. En del av dessa har inneburit att ansvar 
för sjukpenningförsäkringen förskjutits från staten till arbetsgivare och 
individ.371 

Specifikt för den här tiden var att de områden inom den svenska välfärds-
staten som gjort det möjligt för många kvinnor att lönearbeta och få egen 
försörjning sågs som problem. Omsorgsarbetets kostnader synliggjordes när 
det flyttades ut till den offentliga sektorn. I ljuset av den ekonomiska teorin 
blev den offentliga sektorn och därmed också detta arbete sett som dyrbart 
och problematiskt. Kritiken mot offentliga sektorn berörde kvalité och 
tillgänglighet av de offentliga tjänsterna samt missnöje hos de anställda med 
låga löner, hårt arbete och brist på respekt. Det var framförallt kvinnorna 
som kände av dessa problem eftersom de både utförde arbetet och var 
beroende av det för sin försörjning.372  

Institutionaliseringen av jämställdhetspolitiken fortsatte genom olika 
reformer. Jämställdhetslagen infördes som ett verktyg för att främja 
kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet, det tillsattes experter för jämställd-
het på regional nivå och det skrevs förordningar till myndigheter med krav 
att integrera jämställdhet på olika sakområden. Metoder utvecklades för hur 
jämställdhet skulle integreras på alla politikområden och genomsyra alla 
politiska beslut. Jämställdhet blev något som alla partier satte som mål och 
dessa frågor stod ofta högt på dagordningarna. Vad som lades i begreppet 
jämställdhet kunde dock variera. Jämställdhet blev ett omstritt begrepp.373 I 
utredningar och propositioner om jämställdhetspolitik talades om relationer 
mellan könen i termer av makt.374 Parallellt med utvecklingen av den 
offentliga jämställdhetsdiskursen uppstod under sena 1980-talet och 1990-
talet nytt intresse för biologiska förklaringar till kvinnors och mäns skilda 
positioner i samhälle och vardagsliv. Idéer om kön som sociala konstruk-
tioner bröts mot idéer om att könsskillnader återigen borde betonas då de 
                                                             
369 Blomqvist, Paula och Rothstein, Bo: Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknadsreformer 
inom den offentliga sektorn. Stockholm: Agora. 2000, sid  
370 Dahlberg 1995, Grip, Gunvall: Reform eller systemskifte: ett inlägg i socialförsäkringsdebatten. 
Stockholm: Folksam. 1996 
371 Kangas 2004. Larsson, Kruse, Palme och Persson 2002. 
372 Acker, Joan: ”Två diskurser om reformer och kvinnor i den framtida välfärdsstaten.” i Joan Acker mfl: 
Kvinnors och mäns liv och arbete. Stockholm: SNS Förlag. 1992, sid 293. 
373 Magnusson, Eva: Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för 
jämställdhet i svenskt 1990-tal. NIKK, nordisk institutt for kvinne- og kjonnsforskning, Universitetet Oslo. 
1999.  
374 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål. 
Slutbetänkande av jämställdhetspolitiska utredningen. 
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sågs som fasta och djupt liggande i biologin och inte formade av kulturen och 
samhället. Det talades allt mer om det som sågs som medfödda skillnader 
hos kvinnor och män, det handlade till exempel om hormoner, hjärnans 
utformning, och olika sätt att tänka och tala.375  

Inom utredningsväsendet lyftes jämställdhetsfrågor upp på dagordningen 
genom att socialdepartementet 1994 gav direktiv till samtliga kommittéer 
och särskilda utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser i 
sina utredningar.376 Det innebar att alla förslag skulle innehålla en analys 
och redovisning av vad de skulle kunna få för jämställdhetspolitiska effekter. 
I direktivet om jämställdhetsanalyser refereras till de jämställdhetspolitiska 
propositionerna som skrevs på slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet.377 Strukturer och ordningar som kunde bidra till att upprätthålla eller 
förstärka ojämn maktfördelning och segregering mellan kvinnor och män 
skulle uppmärksammas så åtgärder kunde vidtas. Riktlinjerna för utred-
ningsarbetet innebar att förutsättningarna för jämställdhet skulle redovisas 
genom att förslagen som lades fram alltid skulle analyseras utifrån hur de 
direkt eller indirekt kunde förväntas påverka kvinnors och mäns villkor.378 
Detta direktiv har sedan 1998 skrivits in i kommittéförordningen som gäller 
alla kommittéer som utses av regeringen. 

I det här kapitlet presenteras material från början av 1990-talet och fram 
till 2006. Det är den sista perioden som ingår i denna studie, det är också 
den period där det producerats mest utredningar, departementsskrivelser 
och rapporter om sjukförsäkringen. I det här kapitlet är materialet hämtat 
från sex utredningar. Den första utredningen är Sjuklönekommitténs korta 
betänkande angående sjuklön som kom 1991.379 Sedan följer Sjuk- och 
arbetsskadeberedningen som lade fram tre rapporter 1994 och 1995.380 
Beredningen övergick sedan till en parlamentarisk kommitté, Sjuk- och 
arbetsskadekommittén, som lade fram två betänkanden 1995 och 1996.381 
Sjukförsäkringsutredningen lade fram del- och slutbetänkande 2000.382 
Dessa följdes upp av Utredningen om en handlingsplan för ökad hälsa i 
arbetslivet som lade fram sitt betänkande 2002.383 Den sista utredningen i 
mitt material är Socialförsäkringsutredningen från 2006.384 
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376 Dir 1994:124 
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5.1 Likabehandling och ekonomi 

I det här avsnittet analyserar jag tre utredningar som presenterade sina 
betänkanden mellan 1991 och 1996. I dessa uttrycks på olika sätt spänningar 
mellan tolkningsramar om likabehandling och ekonomi. Dessa motsätt-
ningar artikuleras i diskussionerna om sjuklön, men de uttrycks även i andra 
frågor där fördelning av ansvar för hela eller olika delar av försäkringen 
berörs. 

Frågan om sjuklön hade hamnat i skuggan under senare delen av 1980-
talet men aktualiserades av regeringen 1990. I sin regeringsförklaring slog 
den socialdemokratiska regeringen fast att två veckors sjuklön skulle införas 
den 1 januari 1991.385  I juni remitterade de ett förslag om sjuklön de första 
två sjukveckorna till lagrådet. Lagrådet kritiserade förslaget till proposition 
och riksdagen fattade i december 1990 beslut om att regeringen skulle 
återkomma med ett nytt förslag. Som grund för riksdagsbeslutet låg social-
försäkringsutskottets betänkande. I detta betonades att en arbetsgivarperiod 
skulle innebära ett starkt incitament för arbetsgivarna att minska orsakerna 
till den korta sjukfrånvaron och frigöra resurser för att rehabilitera långtids-
sjukskrivna.386 Sjuklönekommittén tillsattes i januari 1991 för att utreda 
vissa frågor som påpekats i lagrådsremissen. Utredningen hade förutom sina 
sammanträden en hearing med företrädare för organisationer på arbets-
marknaden.  Dessa organisationer bidrog även med skriftliga yttranden. 
Kommittén hade kort utredningstid, betänkandet förväntades vara klart på 
knappt två månader.  

Som en följd av den ekonomiska krisen i början av 1990-talet förhandlade 
socialdemokraterna och den borgerliga regeringen fram en krisuppgörelse 
hösten 1992. På socialdemokraternas initiativ ingick det i uppgörelsen att 
sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna skulle reformeras. Tanken var att 
ansvaret för försäkringarna skulle förskjutas alltmer till arbetsmarknadens 
parter från staten och försäkringskassorna. Förväntningarna var att arbets-
givarna skulle få incitament att förbättra arbetsmiljön.387 Den borgerliga 
regeringen tillsatte därför 1993 en utredning, Sjuk- och arbetsskade-
beredningen, som fick i uppdrag att ge förslag till hur en sådan ny ordning 
skulle kunna utformas. I direktivet presenterades tanken att ansvaret för en 
större del av sjukförsäkringen skulle ligga på privata aktörer som arbets-
marknadens parter eller marknadsbaserade försäkringsbolag. Huvud-
alternativet skulle vara att ansvaret för försäkringarna skulle flyttas från 
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staten till arbetsmarknadens parter.388 Ett tilläggsdirektiv senare samma år 
likställde emellertid alternativen och tog bort beteckningen huvudalternativ. 
I tilläggsdirektivet lades till att beredningen även skulle analysera och 
redovisa sina förslag ur jämställdhetsperspektiv.389  

I utredningen framkommer att expertgruppen haft skilda erfarenheter och 
olika utgångspunkter som lett till svårigheter att enas om gemensamma 
analyser och slutsatser. Beredningen presenterar rapporter som saknar 
konkreta förslag om förändringar i sjukförsäkringen men innehåller genom-
gång av frågor som kommittén ansett viktiga för socialförsäkringarnas 
utveckling och samhällsekonomiska förutsättningar. Den första rapporten, 
Sjukpenning, arbetsskada och förtidspension – förutsättningar och 
erfarenheter, är expertgruppens beskrivning och analys av hur utvecklingen 
sett ut, styrkor och svagheter i dagens system samt internationella 
jämförelser.390 I rapporten tecknas en bild av 1990-talet med lågkonjunktur 
och försvagad bas för finansiering av socialförsäkringarna. Arbetslösheten 
ökar kraftigt, framförallt för män. Sjuktalen och kostnaderna för sjuk-
försäkringen har dock minskat reformer som sjuklön och sänkta ersätt-
ningsnivåer i början av 1990-talet. Trots det finns oro för den framtida 
kostnadskontrollen. Det är framförallt långtidsfrånvaron, de ökade förtids-
pensioneringarna och den förändrade arbetsmarknaden som framställs som 
problem. Arbetsmarknaden förväntas ställa allt högre krav på utbildning och 
för dem som har kort utbildning, funktionsnedsättning etc kan det bli allt 
svårare att ta sig in på och hålla sig kvar på arbetsmarknaden. I rapporten 
skissar beredningen på vilka uppgifter som är viktiga att utreda och åtgärda 
för den framtida socialförsäkringen.391 Försäkringarnas syfte och mål måste 
förtydligas och det behövs mer kunskap om hur olika finansieringsformer 
kan påverka samhällsekonomi, sysselsättning och lönebildning. Incita-
menten behöver stärkas och begreppen försäkringsmässighet, sjukdom och 
arbetsförmåga behöver utredas och definieras för att kunna upprätthålla 
gränserna för rätt till ersättning. För kostnadskontrollen är även före-
byggande arbete och rehabiliteringsåtgärder viktiga. Försäkringen beskrivs 
som tvådelad, där grundskyddet är en socialpolitisk åtgärd och den 
inkomstbaserade delen en försäkring.392 

En annan rapport presenterar ett ekonomiskt perspektiv på sjukförsäk-
ringen. Det lämnas inte konkreta förslag till reformer men det förs 
resonemang om sjukförsäkringen i ekonomiska termer.393 Det är intressant 
eftersom en ekonomisk tolkningsram får allt större inflytande på utform-
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ningen av sjukförsäkringen under den här perioden. Den ekonomiska 
tolkningsramen med närmandet till marknadsbaserade försäkringars 
konstruktion skulle också komma att få genomslag i senare utredningar på 
2000-talet. 

Efter regeringsskiftet 1994 fick Sjuk- och arbetsskadeberedningen 
återigen nya direktiv av den socialdemokratiska regeringen. Sjuk- och 
arbetsskadeberedningen övergick 1995 till en parlamentarisk utredning som 
kallade sig sjuk- och arbetsskadekommittén. Direktiven var den här gången 
snävare avgränsade och de helt marknadsbaserade alternativen var inte 
längre aktuella. Ambitionen var att sjuk- och arbetsskadeförsäkringen samt 
förtidspensioneringen skulle slås ihop till en samlad ohälsoförsäkring.394 
Den här kommittén var nu parlamentariskt tillsatt och skulle utreda hur en 
av staten organiserad ohälsoförsäkring borde utformas. De gav ut två 
betänkanden, Försäkringsskydd vid sjukdom – Ett delbetänkande om 
rätten till ersättning och beräkning av inkomstunderlag under sjuk-
penningtid samt slutbetänkandet En allmän och aktiv försäkring vid 
sjukdom och rehabilitering.395 Utredningens uppgift var att analysera och 
lämna förslag till utformning av försäkringsskyddet vid inkomstbortfall 
orsakat av kort- och långvarig ohälsa. De skulle också ge förslag på hur 
rehabiliterande insatser skulle organiseras och hur drivkrafterna för före-
byggande insatser kunde stärkas. Den övergripande problemformuleringen 
handlade om besparingar och kostnadskontroll. Den tänkta sammanslag-
ningen av olika försäkringsgrenar till en bredare ohälsoförsäkring blir dock 
inte realiserad i något förslag. I den här utredningen ligger fokus i hög grad 
på aktiv rehabilitering som länkas till arbetslinjen. Arbetslinjen definieras 
som att så många som möjligt ska kunna försörja sig och bidra till den 
gemensamma välfärden. Det finns en allt starkare betoning på individens 
ansvar.396  

Sjuklönefrågan 
Frågan om sjuklön fortsätter vara föremål för diskussioner under första 
delen av 1990-talet. De två motstridiga tolkningsramarna från 1970- och 
1980-talen kvarstår med vissa förskjutningar. Sjuklön framställs dels som 
ekonomisk drivkraft för att förbättra arbetsmiljön och dels som begränsning 
av omfördelningen och diskriminering av de med risk för hög sjukfrånvaro. 
Rättvisa och likabehandling ges olika innebörd i de två tolkningsramarna. 

I sjuklönekommitténs betänkande från 1991 ifrågasätts inte införandet av 
två veckors sjuklön. Att sjuklön ska införas är en utgångspunkt och 
kommitténs uppdrag är inte att ta ställning för eller emot sjuklön. Uppdraget 
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de får i direktivet är att utreda tre punkter som kritiserats i lagrådsremissen 
och dess behandling i riksdagen. Det första är att ge förslag till hur en 
sjuklönegaranti ska utformas för dem som av olika anledningar inte får 
sjuklön från sin arbetsgivare. Det andra är att se över regleringen av hur 
information ska överföras mellan arbetsgivare och försäkringskassa. Den 
tredje punkten handlar om att utreda vad som krävs för att en arbets-
givarperiod ska uppfylla kravet på likabehandling av olika grupper på 
arbetsmarknaden.397 I min analys fokuserar jag på den tredje punkten som 
handlar om likabehandling, det är den fråga där jag kan se att aspekter av 
kön får betydelse. 

I de utredningar från 1990-talet som jag studerar beskrivs sjuklön som en 
förändrad ansvarsfördelning genom att ansvar flyttas från den offentliga 
sjukpenningförsäkringen till arbetsgivaren. Det formuleras två motstridiga 
tolkningsramar med intertextuell koppling till tidigare periodens sätt att 
formulera problemen i diskussionen om sjuklön. I den ena formuleras 
problemet som att sjukfrånvaron beror på dålig arbetsmiljö, det ska lösas 
genom att införa ekonomiska drivkrafter. I den andra tolkningsramen 
problematiseras minskad omfördelning vid sjuklön. En förändring från 
tidigare utredningar är att nu börjar könade aspekter av sjuklön artikuleras. 

I sjuk- och arbetsskadekommitténs betänkande är frågan om sjuk-
löneperioden ska förlängas. Diskussionen om förlängd sjuklöneperiod 
grundas på en utvärdering av sjuklönereformen som Riksförsäkringsverket 
publicerade 1995.398 Där framkom att målen om att avlasta försäkrings-
kassorna och att ge ersättning närmare knuten till inkomstbortfallet i hög 
grad uppfyllts. Mer tveksamt är det om sjuklönen lett till bättre arbetsmiljö. 
Utvärderingen väckte en diskussion om sjuklöneperioden borde förlängas 
för att ge arbetsgivaren än starkare incitament att arbeta med förebyggande 
arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Oenigheterna inom kommittén är 
emellertid så stora att utredningen inte lägger ner något förslag i frågan utan 
nöjer sig med att diskutera för- och nackdelar.  

Ekonomisk tolkningsram 
I utredningarna under 1990-talet finns likartade problembilder om sjuklön. I 
tolkningsramen om sjuklön som ekonomisk drivkraft är problemet att den 
korta sjukfrånvaron orsakas av dålig arbetsmiljö. Det ska lösas genom att 
öka arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för sjukfrånvaron. Rättvisa och 
likabehandling handlar om att alla ska ha tillgång till bra arbetsmiljö och lika 
kompensationsnivåer. Det handlar också om att frigöra resurser för 
rehabilitering av långtidssjuka. I sjuklönekommitténs problemformulering 
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ligger fokus på de korta sjukfallen och de kostnader dessa för med sig. Kön 
problematiseras inte utan möts av tystnad och blir osynligt. Likabehandling 
innebär att reglerna ska vara lika i sjuklönelagen och lagen om allmän 
försäkring (AFL) oavsett om man har en anställning eller inte.399 

Sjuklönekommitténs utgångspunkt är att sjuklönen ska avhjälpa brister 
med nuvarande system utan att svaga eller särskilt utsatta grupper drabbas. 
I diskussionen om likabehandling lyfts tre rättvisefrågor som en sjuklöne-
reform förväntas kunna lösa. Den första frågan länkar till ett betänkande av 
finansutskottet. Där framställs det som en fördel att arbetsgivarperioden ger 
arbetsgivarna ekonomiska incitament att förbättra dåliga arbetsmiljöer och 
därmed minska korttidssjukskrivningarnas orsaker. För det andra argumen-
teras för att sjuklön innebär att resurser frigörs på försäkringskassorna för 
rehabilitering av långtidssjuka. I utredningen hänvisas till en rapport från 
Riksförsäkringsverket där det beräknas att en arbetsgivarperiod kan frigöra 
tvåtusen årsarbetskrafter hos försäkringskassorna. Den tredje rättvisefrågan 
handlar om att sjuklön ger bättre koppling till den faktiska inkomstförlusten 
vid sjukdom än tidigare när man använde schabloner för att beräkna 
ersättningen. Sjuklön innebär alltså mer rättvisa kompensationsnivåer.400 

I sjuk- och arbetsskadeberedningens rapport formuleras problemet som 
att arbetsmiljön troligen är den viktigaste faktorn för att förklara skillnader i 
sjukskrivning. I diskussionen om sjuklön argumenteras för att man genom 
differentiering av avgifter kan delprivatisera en del av kostnadsansvaret till 
arbetsgivarna. Sjuklöneperioden tillskrivs samma effekt som en differentie-
rad avgift genom att arbetsgivarna får bära kostnaderna för sjukersätt-
ningen. Eftersom arbetsgivarperioden innebär att arbetsgivare med högre 
sjukfrånvaro får högre kostnader för sjukersättning, så får produkter som 
framställs i dålig arbetsmiljö få bära sina egna kostnader.401  

I sjuk- och arbetsskadekommitténs diskussion om förlängd sjuklöne-
period formuleras problemet som att samma part bör ha ansvaret för 
åtgärder och försörjning för att få igång en tidig rehabiliteringsprocess. 
Arbetsgivaren ansvarar för tidig rehabilitering de första fyra veckorna i en 
sjukskrivningsperiod och förväntas få starkare drivkrafter för att genomföra 
denna om de också har försörjningsansvaret under samma tid.402  
Sjuklön innebär att de anställda, arbetstagarna, ska få sjuklön från 
arbetsgivaren och övriga försäkrade ska få sjukpenning från staten. När 
arbetstagarna får sjuklön, förskjuts ansvaret till arbetsgivaren, medan övriga 
försäkrade förblir statligt ansvar. Sjuklönelagen är en civilrättslig lagstiftning 
som talar om individerna som arbetstagare, ansvaret är då arbetsgivarens 
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under de första sjukveckorna. I förslagen om sjuklön formas två positioner, 
en för dem som har sjuklön de första veckorna och en för dem som har 
sjukpenning. De anställda som får sjuklön tillskrivs positionen arbetstagare. 
Den andra positionen är sjukpenningtagare, de har inte fast förankring på 
arbetsmarknaden i form av anställning och konstitueras som svaga. Ansvaret 
för den avvikande gruppen läggs på staten, det vill säga den offentliga 
sjukförsäkringen. Dessa skilda positioner innebär skillnader i status. 
Gränsen mellan statligt och marknadsbaserat ansvar blir på så sätt en gräns 
mellan statuspositioner. Det kan ses som att en gräns dras mellan dem som 
har anställning och dem som inte har det, mellan statligt och arbetsmark-
nadsbaserat ansvar.  Det innebär ett befästande av normen om arbetslinjen 
och förvärvsarbete.  

Likabehandling som tolkningsram 
I kritiken mot förlängd sjuklöneperiod formuleras problemet som att 
sjuklöneperioden inte lett till bättre arbetsmiljö utan till att arbetsgivarna 
stramat upp sin rekryteringspolitik. Ökat ansvar till arbetsgivaren innebär 
minskad omfördelning eftersom det görs differentiering mellan arbetsgivare 
med hög och låg sjukfrånvaro. Likabehandling och rättvisa handlar 
framförallt om solidarisk finansiering och om att ta hänsyn till skilda arbets- 
och livsvillkor genom omfördelning inom kollektivet.  

I sjuklönekommitténs betänkande finns yttranden från fackliga organisa-
tioner där det framförs kritik mot att sjuklön inte innebär likabehandling. De 
fackliga organisationerna har deltagit vid en hearing som utredningen 
anordnat, och deras yttranden är bifogade som bilagor i utredningen. Den 
del av kritiken som lyfter fram könsaspekter rör frågor om likabehandling 
och rättvisa. I dessa yttranden tas avstånd från sjuklön, motiveringarna 
handlar om att förespråkarna för sjuklön formulerat problemet fel. Det är 
inte de korta sjukfallen som är problemet, eftersom de inte har ökat och de 
står för en relativt liten del av kostnaden. Det beskrivs som ”… en felaktig 
föreställning om sjukfrånvarons utveckling”.403 Korta sjukfall framställs som 
en dålig indikator på arbetsmiljöproblem. En arbetsgivarperiod botar inte 
kortfrånvaron, istället kan minskad korttidsfrånvaro leda till ökad långtids-
frånvaro. Det stora problemet är istället de ökande långa sjukfallen.  

I denna formulering av problemet finns inte några utförliga resonemang 
om kön men ökningen av sjukfrånvaron knyts till kvinnornas situation i 
arbetslivet genom beskrivningar av hur kvinnors långa sjukfrånvaro ökat 
mer än mäns. Den könssegregerade arbetsmarknaden problematiseras 
utifrån att den kan medföra nya könsbaserade risker som borde omfattas av 
försäkringen. I ett yttrande positioneras kvinnor som ”annorlunda” med ett 
självklart barn- och hemansvar. Utgångspunkten är den dominerande 
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samhällsdiskursen om två försörjare, men med en föreställning om kvinnor 
och män som i grunden olika:  

SACO vill i detta sammanhang också fästa uppmärksamheten på kvinnornas 
situation i arbetslivet. Kvinnorna svarar för en stor andel av ökningen av sjuktalet. 
Kvinnor i yngre generation förvärvsarbetar idag i samma utsträckning som 
männen men arbetsvillkoren har inte anpassats till kvinnors hem- och barnansvar, 
inte till deras annorlunda förutsättningar i fysiskt, psykiskt och socialt hänseende 
osv. Socialförsäkringssystemet har i viss utsträckning kompenserat detta genom att 
ge en ekonomisk grundtrygghet vid egen eller barns sjukdom.404 

Idéer och föreställningar om kön uttrycks framförallt i beskrivning av skilda 
villkor på arbetsmarknaden men även som att kvinnor självklart har större 
ansvar för hem och barn. De försäkrade positioneras som utsatta för olika 
risker men med ett solidariskt ansvar för dessa. Kvinnors redan svaga 
ställning på arbetsmarknaden befaras försämras ytterligare inom ett sjuk-
lönesystem där de försäkrade differentieras. Det kan på sikt leda till att 
villkoren i det allmänna systemet måste försämras på grund av minskade 
inkomster då sjuklön införs.405  

Kvinnors sjukfrånvaro förklaras med att arbetsmarknaden inte är 
anpassad till deras ansvar för hemarbetet, de tillskrivs också andra fysiska, 
psykiska och sociala förutsättningar än män. Minskningen av det gemen-
samma ansvaret för finansieringen framställs som ett problem. De fackliga 
organisationerna ser alla en risk att ett ökat ekonomiskt ansvar för arbets-
givaren i form av sjuklön ska leda till ett hårdare urval vid nyrekryteringar. 
De grupper som pekas ut som speciellt utsatta är de med en svag ställning på 
arbetsmarknaden. Sjuklönen framställs som ett avsteg från en allmän och 
generell sjukförsäkring där alla omfattas av samma villkor och lag. Sjuklön 
framställs som särreglering för vissa grupper och kritiseras för att det gör 
systemet mer komplicerat och svåröverskådligt. Kritiken riktas mot att 
sjuklönesystemet skapar två grupper försäkrade, där det blir ett A- och ett B-
lag där A-laget består av de anställda som har sjuklön, medan de med 
svagare ställning på arbetsmarknaden, sämre hälsa, arbetslösa, tjänstlediga 
eller studenter ska omfattas av den allmänna försäkringen även de första två 
veckorna av sjuktiden. Kön nämns mycket kort:  

Vi kommer att ha ett A- och ett B-lag samtidigt som hälsotillstånd, kön, barnantal, 
och civilstånd kommer att bli ett större urvalskriterium vid rekrytering. Denna 
grupp kommer vid lågkonjunktur att få det mycket svårt att överhuvudtaget komma 
in på arbetsmarknaden.406  
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Likabehandling och rättvisa handlar i den här tolkningsramen om solidarisk 
finansiering, omfördelning och möjligheten att få arbete. De befarar att de 
försäkrade skulle delas upp i dem som har sjuklön och inte, en uppdelning 
som förväntas bli könsbaserad. Sjuklönen innebär att arbetsgivaren betalar 
en större del av sina anställdas sjukfrånvaro än tidigare. Det minskar den 
solidariska omfördelningen mellan arbetsgivare och då också mellan mans- 
och kvinnodominerade arbetsområden på den hårt könssegregerade svenska 
arbetsmarknaden. I kritiken av sjuklön lyfts det fram att solidarisk finansie-
ring inom sjukförsäkringen även innebär omfördelning från män till 
kvinnor: ”Nuvarande solidariska finansiering av sjukförsäkringen via arbets-
givaravgifter innebär en omfördelning från hög- till låginkomsttagare, från 
män till kvinnor, från friska till sjuka.”407  

I sjuk- och arbetsskadeberedningen formuleras riskdifferentiering som 
något negativt. I problemformuleringen leder den till urval och selektering 
vid anställningar. Det argumenteras för att sjuklöneperioden som införts 
inte har lett till förbättringar av arbetsmiljöarbetet, utan att arbetsgivarna 
istället tenderar att strama upp sin rekryteringspolitik på grund av det större 
ansvaret för sjukfrånvaron. Effekten av sjuklönen har blivit att arbetsgivarna 
vid rekrytering i större utsträckning kontrollerar hälsa och tidigare 
sjukfrånvaro hos de arbetssökande.408 I rapporten problematiseras också 
överföringar av ansvar till marknadsbaserade aktörer. Företagsekonomi är 
inte samma sak som samhällsekonomi och det är inte företagsekonomiskt 
lönsamt att ta socialt ansvar. Sociala faktorer och problem på arbetsmark-
naden är varken medicinskt eller företagsekonomiskt intressanta. Största 
delen av kostnaderna för sjukfrånvaron kommer från långa sjukfall med en 
kombination av medicinska, yrkesrelaterade och sociala problem. Privata 
försäkringar kan inte förväntas ansvara för sociala problem och rehabilite-
ring är olönsamt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Även om det är 
lönsamt i ett större samhällsekonomiskt perspektiv.409 

I Sjuk-och arbetsskadekommitténs delbetänkande dominerar ett kritiskt 
förhållningssätt till förlängning av tiden med sjuklön från arbetsgivaren. 
Problemformuleringen handlar om att sjuklön leder till differentiering av 
kostnaderna och att en minskning av solidarisk finansiering blir ett problem 
eftersom könsbaserade skillnader i ohälsa och arbetsmarknadsmönster leder 
till orättvis fördelning. Resonemang om rättvisa knyts till kompensations-
nivåer, solidarisk finansiering och kön: 

Försäkringsskyddet skall vara utformat så att det uppfyller krav på effektivitet och 
rättvisa. Risken att drabbas av ohälsa som innebär att arbetsförmågan blir nedsatt 
är ojämt fördelad mellan olika yrkesgrupper, åldersgrupper m.m. Kostnaden för att 
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ge ett visst försäkringsskydd varierar därmed mellan olika grupper. Erfarenheterna 
tyder på att skillnaderna härvidlag är mycket stora. I ett rättvist försäkringssystem 
kan dessa skillnader endast i begränsad omfattning få slå igenom i försäkrings-
villkoren för den enskilde. Det samlade försäkringsskyddet bör i hög grad vara 
solidariskt finansierat och därmed innehålla betydande mått av utjämning mellan 
grupper som löper olika risk att drabbas av ohälsa.410 
/---/  
   En ökad differentiering av kostnaderna skulle också relativt sett innebära större 
konsekvenser för de arbetsintensiva branscherna. Dessa domineras i huvudsak av 
kvinnor exempelvis vård och omsorg. Där har man också en jämförelsevis hög 
sjukfrånvaro. Den solidariska finansieringen av försäkringar skulle härigenom 
minska.411 

I citaten ovan förespråkas utjämning, riskdifferentieringen får inte gå för 
långt. Rättvisa kräver utjämning av risker genom omfördelning. Kostnader-
na för sjukförsäkringen framställs i hög grad som ett gemensamt ansvar. I 
kritiken mot sjuklön problematiseras den könssegregerade arbetsmarknaden 
tydligare i den här utredningen än tidigare där en tolkningsram om 
omfördelning och solidarisk finansiering artikulerats. Den könssegregerade 
arbetsmarknaden ses som risk för diskriminering. Anställda på kvinno-
dominerade arbetsplatser som vård och omsorg ska betala högre avgift 
eftersom de har högre sjukfrånvaro. 

Det framställs som att kvinnor gynnas av sjukförsäkringens utformning 
med omfördelning från män till kvinnor. Men det finns en konflikt i hur stor 
omfördelningen ska vara mellan försäkrade med olika risk, mellan män och 
kvinnor. Inom utredningen kan de inte enas om hur avvägningen mellan 
drivkrafter för en bättre arbetsmiljö och risk för ökad selektering vid 
rekrytering ska göras. I slutbetänkandet läggs dock inte något förslag om 
förlängning av sjuklönen på grund av oenigheterna. 

I diskussionerna om sjuklön har förespråkarna för sjuklön bemött kritiken 
på olika sätt. Förslag om återförsäkring och ökat skydd mot diskriminering 
presenteras som sätt att komma till rätta med negativa konsekvenser av 
sjuklön. Förslaget om återförsäkring kan ses som en kompromiss för att 
hantera det som kallas onormala kostnader.412 Återförsäkringarna beskrivs 
inte i detalj men förväntas utformas med riskfördelningar liknande mark-
nadsförsäkringar. Grunden i den ekonomiska tolkningsramen är att problem 
med dålig arbetsmiljö ska åtgärdas då arbetsgivaren får ökade ekonomiska 
incitament att förbättra arbetsmiljön. Med återförsäkringar tas en del av 
denna effekt bort för att minska risken för diskriminering. Det innebär att ett 
gemensamt ansvar återinförs i annan form med nya gränsdragningar som 
följd.  
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Ett annat sätt att hantera kritiken mot ökat ekonomiskt ansvar för arbets-
givarna är att föreslå förstärkt skydd mot diskriminering vid rekrytering. I 
sjuk- och arbetsskadekommitténs förslag länkas de två tolkningsramarna till 
varandra i en diskussion om behovet av en lag mot diskriminering i 
arbetslivet som skydd för utsatta grupper vid en eventuell förlängd sjuklöne-
period.413  

Ekonomisk tolkningsram och kön 
Den ekonomiska tolkningsramen kommer till uttryck i sjuklönefrågan men 
också i mer övergripande diskussioner om sjukförsäkringar. En rapport till 
Sjuk- och arbetsskadeberedningen syftar till att belysa samhällsekonomiska 
effekter av alternativa utformningar av försäkringen. Det ska ge fakta och 
diskussionsunderlag såväl teoretiskt som empiriskt.414 I rapporten 
diskuteras hur val av grundmodell, alternativa finansieringskällor samt 
ersättningsnivåer och andra villkor påverkar samhällsekonomin. Utifrån 
ekonomisk teori analyseras effektivitets- och fördelningsaspekter, sjuk-
försäkringens incitamentseffekter, finansieringsalternativ samt privat eller 
offentligt organiserade försäkringar. Omfördelning ställs mot försäk-
ringsmässighet och de förväntas balansera varandra. En effektiv och bra 
försäkring, även om det är ett offentligt försäkringsmonopol, länkas till 
försäkringsmässiga villkor i den marknadsbaserade försäkringsmiljön.  

Omfördelning diskuteras i samband med frågor om försäkringen ska vara 
obligatorisk eller frivillig och om avgifter och villkor ska differentieras 
mellan olika riskgrupper.415 Obligatorium framställs som en möjlighet till 
omfördelning mellan riskgrupper men också ett tvång för lågriskgrupper. Ju 
större skillnader i risk mellan olika grupper som ingår i en enhetlig 
försäkring, desto större blir kostnaden för det som benämns snedvridning. 
Omfördelning beskrivs som subvention av försäkrade med hög skade-
frekvens, denna subvention förväntas innebära en skadlig snedvridning av 
resursanvändningen i ekonomin, en form av effektivitetsförluster. Effektivi-
tet knyts till riskdifferentierade frivilliga försäkringar med större individuellt 
ansvar och försäkringsmässighet knyts till aktuarisk försäkring, det vill säga 
ett samband mellan avgift och ersättning genom att avgifterna riskdifferen-
tieras. Utan dessa principer skulle det uppstå skattekilar, det framställs som 
att de med hög risk att bli sjuka betalar mindre än de borde och de med låg 
risk mer. Skattekilarna kan minskas genom att avgränsa obligatoriet via 
grundskydd, aktuariemässig tilläggsförsäkring och ta bort taket. Betydelsen 
av omfördelning förskjuts från solidaritet, rättvisa och uttryck för ett 
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gemensamt ansvar till att bli subvention och snedvridning som skadar 
effektiviteten.416  

Att se omfördelning som subvention kan tolkas som att omfördelning ges 
en ny innebörd. Subvention handlar om att ge understöd och bidrag medan 
försäkring ska handla om att ta större eget ansvar genom riskdifferentierade 
premier. En sådan uppdelning innebär också att de med hög skadefrekvens 
positioneras som bidragstagare om de inte själva betalar för sin högre risk, 
medan de med låg skadefrekvens positioneras som betalande försäkrings-
tagare. En obligatorisk enhetlig socialförsäkring utan riskdifferentieringar 
blir i den ekonomiska tolkningsramen en subventionering av de försäkrade 
med hög risk och förväntas leda till snedvridning och samhällsekonomiska 
extrakostnader. Den försäkrade positioneras som ansvarig för sina risker. 

I diskussioner om differentiering av avgifter och villkor berörs könade 
skillnader i risk. Omfördelning framställs som problem då det förväntas 
påverka beteendet, men omfördelning från män till kvinnor behöver inte 
vara så problematiskt: 

En försäkring som differentieras efter kön skulle i dagsläget innebära att kvinnor 
skulle betala högre premier än män. En enhetlig försäkring betyder, att det sker en 
omfördelning från män till kvinnor. Däremot uppstår knappast några samhälls-
ekonomiska extrakostnader, eftersom incitamenten att ändra beteende med anled-
ning av detta är begränsade. Möjligen kan den del av löneskillnaden mellan män och 
kvinnor, som enbart kan förklaras av kön tolkas som att en anpassning till en 
enhetlig försäkring har skett.417 

Intressant är att löneskillnaden mellan kvinnor och män ses som en 
anpassning till enhetlig försäkring. Det tolkar jag som att kvinnor i ett 
enhetligt system eventuellt får betala för sin högre risk för sjukfrånvaro med 
lägre lön istället för högre avgift. Omfördelning befaras i den ekonomiska 
teorin leda till beteendeförändring, men eftersom kvinnor kan få betala extra 
för sin högre risk att bli sjuk genom lägre lön leder inte omfördelningen till 
de befarade beteendeförändringarna. Icke önskvärda beteenden motverkas 
alltså av löneskillnader mellan kvinnor och män, vilket gör att risk-
differentieringar inom försäkringen blir inte nödvändiga. Det visar också på 
den nära kopplingen och därav följande svårigheter att dra klara gränser 
mellan frågor som rör socialförsäkringssystemen och arbetsmarknaden.  

En fråga där kön artikuleras är talet om vad som är en försäkringsbar risk. 
Graviditet och barnafödande problematiseras eftersom det strider mot ett av 
de försäkringstekniska villkor som utifrån ekonomisk teori ställs upp för vad 
som kan vara en försäkringsbar risk. Enligt dessa villkor ska individen inte 
kunna påverka sannolikheten för att en händelse inträffar.418 Graviditet ses 
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som planerat så därför ska risker i samband med graviditet hanteras utanför 
sjukförsäkringen. Föreställningar om vad som är försäkringstekniska villkor 
leder på så sätt till att könade risker som graviditet och barnafödande inte 
ska ingå i sjukförsäkringen. Inom den ekonomiska tolkningsramen 
formuleras på så sätt nya motiv för att inte inkludera risker vid graviditet i 
sjukförsäkringen. Det görs inte kopplingar till utsagor om att graviditet är en 
del av den naturliga livsprocessen i det här sammanhanget. Positioneringar-
na blir dock desamma, kvinnorna får en marginaliserad position genom att 
dessa risker inte omfattades av försäkringen.  

Likabehandling som tolkningsram och kön 
Idéer och föreställningar om likabehandling blir vägledande i sjuk- och 
arbetsskadekommitténs avsnitt om hur den sjukpenninggrundande 
inkomsten ska beräknas och i frågan om höjt inkomsttak i sjukförsäkringen. 
I frågan om hur arbetsförmågan ska bedömas länkas likabehandling till 
könsneutralitet. Det förs allmänna resonemang där överföringar av ansvar 
till marknadsbaserade aktörer problematiseras eftersom det inte ses som 
företagsekonomiskt lönsamt att ta socialt ansvar. Därför måste man göra 
skillnad på företagsekonomiska resonemang och samhällsekonomiska. 
Sjukförsäkringen kan inte drivas som en privat försäkring då en offentlig 
försäkring har ett socialt ansvar som inte kan förvaltas i en marknadsbaserad 
utformning baserad på företagsekonomiska principer.  

I Sjuk- och arbetsskadekommitténs betänkande görs en analys av 
jämställdhet. Könsanalysen presenteras i ett särskilt kapitel och integrerades 
inte med annan analys.419 I särskilda yttranden framförs emellertid kritik av 
att analysen av förslagens konsekvenser för olika grupper, till exempel 
kvinnor, är otillräckligt och att det i kommittén saknas en sakkunnig i 
jämställdhetsfrågor som kan granska förslagen.420  

Principen om likabehandling blir viktig och länkas till könsneutralitet och 
jämställdhet. Det förs resonemang om två vägar för att uppnå ett köns-
neutralt och jämställt socialförsäkringssystem. Den ena är att det ska vara 
lika regler för kvinnor och män, medan den andra är att kompensera olika 
villkor genom flexibilitet och särlösningar med olika regler. Både flexibilitet 
och likformighet beskrivs som grundläggande principer inom socialförsäk-
ringen och ska vara vägledande i utformningen av socialförsäkringarna.  

I utsagor om jämställdhet blir likabehandling huvudfokus, det finns en 
uttalad vilja att förslagen ska påverka kvinnor och män på samma sätt. I de 
förslagen är det vanligast att idéer om likabehandling länkas till köns-
neutralitet i form av lika regler för alla. Till exempel hur den sjukpenning-
grundande inkomsten ska beräknas och hur arbetsförmåga ska bedömas.  
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Den andra vägen som ska leda till könsneutralitet, flexibilitet, innebär att 
kompensera för kvinnors och mäns olika villkor och förhållningssätt genom 
att införa olika regler. Flexibilitet beskrivs som en förutsättning för jäm-
ställdhet genom att insatser ska kunna utformas utifrån den enskildes behov 
och situation: 

Stor del av verksamheten inom ohälsoförsäkringen kan således inte utformas utifrån 
färdiggjorda mallar. Principen om flexibilitet är även en förutsättning för att 
jämställdhet skall kunna upprätthållas och utvecklas i försäkringen. Principen 
möjliggör att insatser kan utformas ifrån såväl likheter som skillnader i villkor och 
förhållningssätt mellan män och kvinnor.421 

Det talas om att flexibilitet är viktigt för jämställdhet men det ges inte några 
konkreta förslag på när flexibilitet kan tillämpas och hur. 

Det är inte alla förslag som analyseras ur jämställdhetsperspektiv. I fyra 
förslagsområden görs korta analyser ur perspektivet kvinna – man, som det 
kallas i utredningen. De fyra områdena är: förebyggande insatser och 
rehabilitering, månadsersättning (förtidspension), arbetsskadeförsäkringen 
samt möjligheter till avtalskompletteringar efter den nittionde sjukdagen.422 
I delbetänkandet finns även en jämställdhetsanalys av förslaget om 
förändrad beräkning av sjukpenninggrundande inkomst.423 Vissa köns-
analyser är mer utförliga medan andra är mycket översiktliga. Till exempel 
bedöms i frågan om förebyggande arbete och rehabilitering åtgärder som 
leder till mindre ohälsa som mer gynnsamma för kvinnor eftersom 
ohälsotalet är högre för kvinnor än för män.424 

Villkor 
Ett förslag är att ersättningsnivån ska sänkas till sjuttiofem procent av 
inkomsten. För att den lägre ersättningsnivån ska ge så bra skydd som 
möjligt är det viktigt hur inkomstunderlaget beräknas. Två modeller 
presenteras för hur sjukpenninggrundande inkomst kan beräknas, och hur 
dessa modeller kan kombineras på olika sätt.  Den ena modellen innebär att 
den sjukpenninggrundande inkomsten baseras på den aktuella inkomsten. 
Den andra modellen beräknas på historisk inkomst och uppnådd levnads-
standard.425 I betänkandet lyfts det fram att ersättningen från sjukför-
säkringen ska spegla inkomstbortfallet. Problemet formuleras som att det är 
för lätt att få en hög sjukpenninggrundande inkomst (sgi) i det rådande 
systemet genom att ha en kort anställning med hög lön. Det beskrivs som 
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stötande att en kortvarig hög inkomst ska få avgöra en längre tids sjuk-
penning.426 

I direktivet finns en uppmaning att de långa sjukfallen ska grundas på 
någon form av historisk inkomst.427 I modellen med ett historiskt inkomst-
begrepp är det en viss upparbetad standard som ska försäkras. Det ska 
förhindra att kortvarig hög inkomst ger för hög sjukpenninggrundande 
inkomst och skulle ge bättre överensstämmelse mellan avgifter och 
förmåner. Det ska också stärka arbetslinjen genom att skärpa kravet på 
arbetsmarknadsanknytning och medföra besparingar.428 Att använda den 
historiska inkomsten som beräkningsgrund kritiseras för att det tar lång tid 
innan de försäkrade uppnår fullgott inkomstskydd. Kvinnor befaras bli mer 
drabbade än män då de oftare har osäkra anställningar och arbetar deltid på 
grund av vård av barn eller svårigheter att få heltidsarbete.429 Ett förslag om 
att inkomstunderlaget bara ska omfatta kontant lön förväntas främst drabba 
män negativt eftersom det oftast är de som har skattepliktiga förmåner och 
kostnadsersättningar.  

De olika modellerna för att beräkna sjukpenninggrundande inkomst 
analyseras utifrån kvinnors och mäns olika villkor på arbetsmarknaden. För 
de flesta som arbetat längre tid i samma anställning kom det att vara liten 
skillnad mellan aktuell och historisk inkomst.430 Mot bakgrund av att allt fler 
arbetar i tidsbegränsade anställningar kritiseras modellen grundad på 
aktuell inkomst för att det ska göras skillnad mellan visstids- och tillsvidare-
anställda. Det läggs vikt vid att inte ha olika regler för olika anställnings-
former. Sämre arbetsvillkor får inte leda till sämre skydd vid sjukdom, därför 
ska tillfälligt anställda och tillsvidareanställda behandlas på samma sätt. Det 
beskrivs som en fördel för kvinnor då fler kvinnor än män har tillfälliga 
anställningar.431  

Förslaget som läggs blir en kombination av de två modellerna. I korta och 
medellånga sjukfall ska den gamla modellen med aktuell inkomst fortsätta 
gälla, för att efter en viss tids sjukdom gå över till historisk inkomst. Tanken 
är att det ska vara lätt att komma in i försäkringen men svårare att behålla 
fullt försäkringsskydd vid längre sjukfall om man bara arbetat en kortare tid. 
Det innebär en form av kvalificering vid medellånga sjukfall.432 

I den här frågan blir problematiken med inkomstbaserade system på en 
könssegregerad arbetsmarknad tydlig. I utredningens egen analys synliggörs 
att kvinnor och män har olika arbetsvillkor. Under den första tiden av 
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sjukskrivningen ska det inte göras skillnad mellan olika anställningsformer. 
Sådan hänsyn tas inte vid långa sjukfall, där kvinnors svårigheter att uppnå 
viss standard grundar för lägre ersättningsnivå. Kvinnor görs på så sätt mer 
ansvariga för sin försörjning vid långa sjukskrivningar. Ansvars-förskjut-
ningen ska leda till besparingar och stärka arbetslinjen, en ansvarsposition 
med låg status. 

Ersättningsnivåer och avgifter 
Socialförsäkringarnas fördelningspolitiska inslag betonas i beskrivningar av 
hur enhetliga avgifter leder till omfördelning från dem med låg risk för 
sjukdom till dem med hög risk. Då kvinnor har högre risk för sjukdom 
innebär det också en omfördelning från män till kvinnor. Det sätts dock 
gränser för sjukförsäkringarnas omfördelande roll. Kommittén anser inte att 
de inkomstskillnader mellan kvinnor och män som speglas i sjukförsäk-
ringen är en fråga för dem att utreda:  

Eftersom det fortfarande råder stora skillnader i genomsnittlig inkomstnivå för 
kvinnor resp. män kommer detta att få genomslag också på sjukersättningen. 
Åtgärder för att minska dessa skillnader är dock i första hand en arbetsmarknads- 
och utbildningsmässig fråga.  
   Vid en låg kompensationsnivå kommer inkomstförlusten, dvs. de 25 procent av 
inkomstförlusten som inte ersätts, att medföra större påfrestningar för den som 
redan tidigare har en låg inkomst än för den som har en hög inkomst. Också av 
denna anledning drabbas i första hand kvinnor, men inte heller detta kan vara en 
fråga för kommittén.433   

Frågor om klass och kön lyfts fram. Det är oftast kvinnor som har de lägsta 
lönerna, men det ses inte som en fråga för socialförsäkringen att kompensera 
inkomstskillnader och ge ökad kompensation till dem som drabbats hårdast. 
I utsagor om att kvinnors lägre löner inte är en fråga för socialförsäkringen 
utan en utbildnings- och arbetsmarknadsfråga görs en avgränsning av 
sjukförsäkringens uppgifter. Sjukförsäkringen ska omfördela från friska till 
sjuka, men inte mellan de med hög och låg inkomst. Avgiften ska motsvara 
ersättningsnivån och det ska vara lika för alla.  

Ett annat förslag är att taket för den försäkrade inkomsten ska höjas från 
sju och en halv till tio gånger basbeloppet. Problemformuleringen handlar 
om att allt fler har inkomster ovanför taket och inte får ersättning för hela 
inkomsten. Det hotar legitimiteten i försäkringen och urholkar betalnings-
viljan.434 Att endast inkomster upp till sju och ett halvt basbelopp är 
förmånsgrundande medan avgifter betalas på hela inkomsten innebär en 
omfördelning från män till kvinnor eftersom det är fem gånger fler män än 
kvinnor som har inkomster över taket. Det låga taket har blivit en 
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omfördelningsmekanism och en höjning av taket minskar omfördelningen 
från män till kvinnor. I utredningens egen könsanalys konstateras att 
förslaget i högre grad gynnar män som grupp.435 Analysen av kön handlar 
om kvinnor eller män missgynnats eller gynnats. De som har löner över 
taket, en majoritet män, positioneras som missgynnade försäkringstagare 
och de med löner under taket som gynnade. Majoriteten av kvinnorna 
befinner sig under taket. I utredningens beskrivning lyfts kvinnors och mäns 
olika förutsättningar i samhället fram. De länkas till skillnader i inkomst-
nivå, förvärvsfrekvens, social situation, risk för ohälsa. Ett syfte med det 
höjda taket är att gynna de med låg inkomst då det är viktigt att ha kvar de 
friska höginkomsttagarna i försäkringen. De med låg inkomst och sjukdom 
har svårare att ta privata försäkringar. På kort sikt minskar omfördelningen 
av inkomster men de som gynnas av försäkringens omfördelning på grund av 
taket riskerar att på sikt missgynnas om försäkringens legitimitet urholkas. 

Det höjda taket leder till minskad omfördelning från män till kvinnor. 
Strävan efter likabehandling innebär i denna fråga att ansvar minskar för de 
med inkomst över taket, framförallt män.  

Starkare medicinsk tolkningsram 
I mitten av nittiotalet gjordes en inskränkning av sjukdomsbegreppet. Det 
innebar att man ska bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, 
sociala eller liknande förhållanden. I den här utredningen är det inte 
sjukdomsbegreppet som ska ändras, istället ska nu bedömningen av arbets-
förmågan ändras. Att intresset förflyttas till arbetsförmågan istället för 
sjukdomsbegreppet motiveras med att den försäkrade kan ha förmåga att 
försörja sig genom förvärvsarbete trots sjukdom. Det är därför viktigare att 
utreda arbetsförmågan än sjukdomsbegreppet. Det här resonemanget är inte 
nytt utan länkas till äldre definitioner av socialförsäkringarna. Begreppet 
arbetsförmåga anses för dåligt definierat då en renodling av försäkringen 
kräver tydliga definitioner för att kunna göra klara avgränsningar.436 

Det uttrycks en idé om att det går att separera medicinska sjukdomar eller 
tillstånd från arbetsmarknadsrelaterade. Det är vad som kallas renodlingen 
av försäkringen. De problem som är arbetsmarknadsrelaterade ska inte 
hanteras inom sjukförsäkringen. Tydligare gränsdragningar ska medföra 
krav på ökade insatser av arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshets-
försäkringen.437  
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Enligt direktivet ska utredningen skilja på medicinska och arbetsmarknads-
mässiga eller sociala förhållanden. Bara de medicinska ska hanteras inom 
sjukförsäkringen. Syftet är att förstärka arbetslinjen.438  

I Sjuk- och arbetsskadekommitténs betänkande artikuleras två tolknings-
ramar om sjukdom och arbetsförmåga, den snäva medicinska och den breda 
socialmedicinska helhetssynen. Det är den medicinska tolkningsramen som 
dominerar och redan i direktivet klargörs alltså att rätten till ersättning ska 
baseras på det som ses som rent medicinska kriterier.439 I diskussionerna om 
hur bedömningen av arbetsförmågan ska göras vävs tolkningsramen om 
likabehandling ihop med en starkare medicinsk tolkningsram. I betänkan-
dena samt i ledamöternas särskilda yttranden och reservationer ställs denna 
medicinska tolkningsram mot en bredare helhetssyn, ett socialmedicinskt 
förhållningssätt. 

Utredningen ger förslag till hur arbetsförmågan ska bedömas.  Arbetsför-
mågan ska baseras på medicinska kriterier utan att arbetsmarknadsmässiga 
eller sociala förhållanden får betydelse för bedömningen. Förslaget innebär 
att det ska införas en steg-för-steg-modell i bedömningen av arbetsförmågan 
för att göra kriterierna tydligare.440  

Renodlingen av medicinska kriterier för ersättning ökar diagnosens 
betydelse. Det förväntas leda till en åtstramning där vissa kategorier 
försäkrade exkluderas från rätt till ersättning och ansvaret för deras 
försörjning flyttas till andra system. Motivet är att det sänker försäkringens 
kostnader och att arbetsmarknadsproblem ska lösas på arbetsmarknaden, de 
ska inte medikaliseras på individnivå: ”Vid ett genomförande av de klarare 
gränsdragningar som anvisas i kommitténs direktiv kan man alltså förvänta 
sig att de verkliga, eller huvudsakliga, problemen på ett bättre sätt görs 
tydliga.”441 

Oron för att arbetsmarknadsproblem ska medikaliseras tyder på en 
föreställning om att sjukfrånvaron inte handlar om verkliga eller huvud-
sakliga sjukdomsproblem. Vad det är för problem som ska lösas på 
arbetsmarknaden preciseras inte, men i detta sammanhang länkas till 
diagnosens betydelse och så kallade symtomdiagnoser: 

En renodling av försäkringen så att rätten till ersättning endast vilar på medicinska 
grunder kommer naturligtvis också att ytterligare öka diagnosens betydelse. En 
smula förenklat kan det hävdas att bedömningen av rätt till ersättning inte kommer 
att genomgå så påtagliga förändringar när det gäller sjukdomar som är objektivt 
påvisbara, och där sambandet mellan sjukdom och arbetsoförmåga klart kan 
konstateras. För de typer av sjukdomar eller besvär som ibland endast med  
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svårighet låter sig objektivt fastställas, eller som åsätts symtomdiagnoser, och där 
arbetsförmågans nedsättning inte framstår som lika odiskutabel kan de föreslagna 
reglerna få betydligt större betydelse.442 

Försäkrade med symtomdiagnoser positioneras som en problemgrupp och 
det finns en föreställning om att deras egentliga problem är okända.443 
Medicinska kriterier med krav på objektiva kriterier för sjukdom krävs. Det 
förs inte någon längre diskussion om kön men de lyfter fram symtom-
diagnosernas könade bas i delbetänkandets korta analys av jämställdhets-
politiska konsekvenser. Som exempel på symtomdiagnos ges de sjukdomar i 
muskulosketala systemet och bindväven där ca fyrtio procent av männen 
som nybeviljats förtidspension har den huvuddiagnosen, jämfört med 
femtiotre procent av kvinnorna.444  

Förväntningarna är att förslaget om renodling och starkare medicinsk 
grund ska innebära att färre i denna diagnosgrupp får sjukpenning.445 
Förslaget beskrivs som likabehandling. Då endast objektivt medicinska 
diagnoser ska ge rätt till ersättning blir det likabehandling att symtom-
diagnoser ska uteslutas, liksom andra tillstånd som inte uppfyller kravet på 
medicinsk objektivitet. Det innebär att en grupp försäkrade där majoriteten 
är kvinnor med en viss typ av diagnos blir utan rätt till ersättning:  

Högsta möjliga rättvisa uppnås inte genom att alla grupper ges lika möjligheter till 
ersättning. Målet ska sättas högre. Alla ska, oavsett kön eller annan grupptillhörig-
het, ges möjligheter till adekvat medicinsk vård och effektiv hjälp att återställa 
arbetsförmågan.446 

Rättvisa blir att kräva objektiva medicinska fynd för alla, även om det leder 
till olika möjligheter till ersättning. Alla ska ha rätt till medicinsk vård för att 
återställa arbetsförmågan, däremot ska inte alla ha lika möjligheter till 
ersättning för förlorad inkomst i form av sjukpenning. I citatet ovan 
framställs det som ett högre mål att rehabiliteringen och vården ska 
förbättras än lika möjligheter till ersättning. I dessa resonemang innebär 
likabehandling att alla ska bedömas efter den medicinska tolkningsramen 
med krav på objektiva medicinska fynd. Det ska leda till att fler kommer i 
arbete. Det är oklart var ansvaret för försörjningen för dem som blir utan 
ersättning ska ligga. Det talas om bättre vård istället för om ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. Om det innebär att den försäkrade förväntas arbeta 
under vårdtiden eller få ersättning från något annat system framgår inte. Det 
framhålls att det inte går skapa särskilda regler för vissa sjukdomsgrupper 
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inom det generella systemet. Om den medicinska renodlingen leder till att 
någon grupp missgynnas måste det åtgärdas genom att ansvaret tas utanför 
sjukförsäkringen. I den här diskussionen är inte lika möjligheter till 
sjukersättning rättvisa. En grupp försäkrade med majoritet kvinnor blir så 
positionerade som problem och hänvisas att söka sin försörjning vid 
sjukdom utanför sjukförsäkringen. 

Personer med symtomdiagnoser definieras som ett arbetsmarknads-
problem. Inbäddat i en idé om likabehandling utifrån medicinska normer 
exkluderas den här gruppen försäkrade, som domineras av kvinnor, från 
sjukförsäkringen och tillskrivs en position som inte riktigt sjuka. 
Renodlingen innebär en könad isärhållning genom att ansvaret differen-
tieras och för en viss grupp förskjuts till andra system, arbetsgivare eller 
individen. Det blir möjligt genom samverkan mellan den medicinska 
tolkningsramen och tolkringsramen om likabehandling.  

Kritik mot renodlingen 
Även om idéerna om renodling och den strikta medicinska tolkningsramen 
dominerar så förs det fram kritik. Kritiken gäller det strikta åtskiljandet 
mellan arbetsmarknadsproblem och sjukförsäkringsproblem och den 
medicinska tolkningsramens krav på objektiva fynd. Kritiken artikuleras 
inom ramen för en bredare socialmedicinsk syn på sjukdom. Det uttrycks en 
förståelse av att nedsatt arbetsförmåga orsakas av en blandning av 
medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem, en komplex 
problemsituation där de försäkrade befinner sig i gränslandet mellan olika 
ersättningssystem. Inom denna tolkningsram kritiseras renodlat sektors-
tänkande för att undergräva möjligheterna till ett samlat helhetsperspektiv 
på den försäkrade.447 Inom den medicinska tolkningsramen dras gränser 
som inte dras inom den bredare socialmedicinska tolkningsramen: 

Samhällets utveckling, forskning och förändrade värderingar innebär att hälso- och 
sjukdomsbegreppet successivt fått ett annat innehåll. Inslagen av psykosocial ohälsa 
ökar.  
   Detta innebär en ökad komplexitet i såväl vård- som behandlingsarbete som vid 
försäkringsmässiga bedömningar och beslut. Det krävs därför en helhetssyn där 
hänsyn tas till såväl den fysiska som den psykosociala hälsan. /---/ Sambanden 
mellan sjukdom och arbetsförmåga förändras och blir mer komplexa. Kraven på 
helhetssyn och bred kompetens kommer därmed också att öka vad gäller 
försäkringsmässiga bedömningar.448 

Inom den socialmedicinska tolkningsramen framhålls vikten av att göra 
helhetsbedömningar när det gäller individens försörjning, helhetssyn länkas 
till försäkringsmässighet. Samhället får inte lämna den enskilde utan stöd 
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när en renodling av bedömningen av arbetsförmågan leder till att färre 
personer uppfyller kraven för ersättning.449 Spänningen mellan de olika 
tolkningsramarna om vad sjukdom är visar sig i yttrandet från en ledamot i 
kommittén som menar att renodlade medicinska kriterier tar bort möjlig-
heten att göra helhetsbedömningar.450 Renodlingen riskerar att leda till 
rundgång mellan olika system.  

För att ge möjlighet till vad som kallas ett mer balanserat synsätt i 
ärenden där medicinskt grundade bedömningar anses ge ett oacceptabelt 
resultat är ett förslag att det ska vara möjligt att göra rimlighetsbedöm-
ningar. Dessa rimlighetsbedömningar ska bara ske undantagsvis men ska 
göra att reglerna och tillämpningarna kan få stöd hos allmänheten så att inte 
besluten framstår som oförsvarliga och oförklarliga ur ett mänskligt och 
ekonomiskt perspektiv.451 Förslaget om rimlighetsbedömningar kan ses som 
ett uttryck för svårigheterna att förändra den medicinska tolkningsramen 
annat än marginellt. Inom den socialmedicinska tolkningsramen förväntas 
sjukförsäkringen inkludera fler försäkrade, i ett utökat statligt ansvar.   

Utredningens könsanalys av renodlingen 
En fråga som diskuteras är hur den arbetsförmåga som den försäkrade har 
kvar trots sjukdom ska bedömas. Förslaget innebär att möjligheten att 
försörja sig ska bedömas i förhållande till normalt förekommande arbeten, 
oavsett om det finns sådana lediga eller inte. Regeln att arbetsförmågan ska 
bedömas mot normalt förekommande arbeten förväntas leda till att fler ska 
bli utan ersättning från sjukförsäkringen. Förslaget innebär således att 
ansvar för försörjning vid sjukdom förläggs utanför sjukförsäkringen. I 
utredningens könsanalys av förslaget förs en diskussion om det är köns-
neutralt. Problemet formuleras utifrån att alla försäkrade ska behandlas lika. 
Ska likabehandling ses som könneutral när den försäkrades möjlighet att få 
arbete ska bedömas mot normalt förekommande arbeten? Kvinnors 
möjlighet att får arbete blir avgörande för om likabehandlingen ska ses som 
könsneutral: 

Kvinnors ställning på arbetsmarknaden är därför av stor betydelse för om en sådan 
regel kan sägas vara könsneutral. Enligt kommitténs uppfattning kännetecknas den 
svenska arbetsmarknaden av en långt framskriden integrering, män och kvinnors 
arbetsutbud begränsas endast i ringa mån av könsbestämda yrkesgränser. 
Kommittén är dock medveten om att näringslivsstrukturen i vissa regioner kan vara 
något ensidigt och att tillgången på s.k. typiskt kvinnliga arbetstillfällen därmed kan 
vara begränsad. Enligt kommittén är det dock inte möjligt att skapa regler som tar 
sådana hänsyn i ett system där rätten till ersättning dels skall renodlas, dels skall  
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vara generellt utformad. En ensidig näringslivsstruktur kan för övrigt i lika hög 
grad vara ett hinder även för en manlig försäkrad som på grund av sjukdom 
drabbats av begränsningar i sin förmåga att arbeta.452 

Förhållandena på arbetsmarknaden får avgöra om likabehandlingen är 
könsneutral eller inte. De likformiga reglerna om bedömningar av arbets-
förmåga på medicinska grunder bedöms som könsneutrala eftersom det inte 
förväntas vara svårare för kvinnor än för män att få arbete. Kvinnor och män 
tillskrivs lika möjligheter på arbetsmarknaden. Lika regler bedöms alltså 
som könsneutrala i det här förslaget mot bakgrund av en föreställning att 
kvinnor och män har lika tillgång till lönearbete. I utredningen påpekas att 
lika regler inte skulle vara könsneutrala om det vore svårare för kvinnor att 
få arbete. Men även om det varit så framhåller utredningen att de inte skulle 
ta hänsyn till det eftersom ett generellt system med renodlad rätt till 
ersättning inte kan rymma några särlösningar oavsett förhållanden på 
arbetsmarknaden.453 Renodlingen ska vara lika för alla oavsett om det är 
könsneutralt eller inte.  I denna tolkningsram med föreställningar om skarpa 
gränser mellan medicinska kriterier och arbetsmarknadsrelaterade problem 
blir det alltså inte möjligt att kompensera könssegregering på arbetsmark-
naden genom att gå ifrån likabehandling. 

Summering 
Inom den ekonomiska tolkningsramen diskuteras samhällsekonomiska 
effekter av alternativa utformningar av försäkringen. Den offentliga sjukför-
säkringens villkor jämförs med villkor i marknadsbaserade försäkringar. 
Omfördelning problematiseras liksom frågor om vad som är försäkringsbara 
risker. Det görs en ny tolkning av varför inte graviditetsproblem skulle ingå i 
försäkringen, nu motiverade utifrån ekonomiska teorier om att den försäk-
rade inte ska kunna påverka sannolikheten för att en försäkringsbar risk ska 
kunna inträffa.  

Omfördelning ses som subvention och en negativ snedvridning som är 
ineffektiv. Effektivitet innebär försäkringsmässighet med samband mellan 
avgift och ersättning samt riskdifferentierade avgifter.  I den ekonomiska 
tolkningsramen görs en omtolkning av omfördelning till att ses som 
subvention och understöd, inte som solidaritet. Omtolkningen av omfördel-
ning som något negativt blir intressant då just omfördelning från män till 
kvinnor setts som viktig för jämställdhet inom sjukförsäkringen.  

Ansvaret för finansieringen förskjuts från stat till arbetsmarknad. Idén att 
sjuklön bidrar till rättvisa genom att ekonomiska drivkrafter ska bidra till 
förbättrad arbetsmiljö, frigöra resurser för rehabilitering och ge rättvisa 
kompensationsnivåer.  Det innebär en differentiering där arbetsgivare med 
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hög sjukfrånvaro får högre kostnader. Kritiken lyfter fram att den här 
ansvarsförskjutningen motverkar likabehandling och innebär en könad 
differentiering på flera sätt. Dels genom att kvinnors högre risk för sjuk-
skrivning och lösare koppling till arbetsmarknaden med osäkra anställningar 
och mer frekvent arbetssökande kan innebära risk för utsortering vid 
rekrytering när arbetsgivaren får högre kostnadsansvar. Dels genom att 
arbetsgivarnas kostnad för sjukförsäkringen blir högre. Den könade 
differentieringen innebär att kvinnor marginaliseras när ansvaret för könade 
risker förflyttas till arbetsmarknaden. Kvinnors risker omfattas inte av 
solidarisk finansiering i samma grad som mäns. Differentieringen innebär 
att (vissa) kvinnor får bära större del av sina risker än män genom att kosta 
mer för arbetsgivaren och få svårare arbetsmarknadssituation. Det finns 
dock tankar om att risken för utsortering ska mötas genom att ge individen 
ökat skydd med återförsäkring och ökat skydd mot diskriminering.  

Tolkningsramen om likabehandling framträder i diskussioner om privati-
sering av socialförsäkringar, beräkningar av sjukpenninggrundande inkomst 
och lönetak samt i diskussioner om sjuklön.  Inom den här tolkningsramen 
ifrågasätts sjuklön och förskjutningar av ansvar till arbetsgivaren. Ökat 
kostnadsansvar för arbetsgivarna framställs som ett hot som kan leda till 
minskad omfördelning och hårdare utsortering av personer med hälso-
problem från arbetsmarknaden. Ansvaret förblir statligt och kön blir 
problematiserat och synligt. I diskussionen om sjuklön synliggörs kön 
framförallt i termer av skilda förutsättningar i hälsa och arbete. Men även 
som en föreställning om kvinnor och män som i grunden olika. Kön 
diskuteras dock inte på något uttömmande sätt. Oftast är det korta 
kommentarer där kvinnor som grupp benämns och problematiseras.  

När det gäller synen på vad som är arbetsförmåga och sjukdom artikuleras 
två tolkningar. Den dominerande är en medicinsk tolkningsram som innebär 
en renodling av sjukförsäkringen. Arbetsmarknadsrelaterade problem ska 
inte ge rätt till ersättning. Lika behandling av objektivt medicinska diagnoser 
kan emellertid leda till olika ersättning på grund av att det finns köns-
skillnader i diagnoserna som symtomdiagnoser. Ansvaret för det som inte 
ses som riktiga sjukdomar förskjuts till arbetsmarknaden, andra sociala 
system eller individen. Det konstrueras två kategorier försäkrade där en 
grupp positioneras som riktigt sjuka med rätt till sjukersättning. Den andra 
gruppen domineras av kvinnor och positioneras som arbetsmarknads-
problem utan riktig sjukdom. Inom den socialmedicinska tolkningsramen 
finns kritik mot den snäva medicinska tolkningsramen på grund av den 
ökade differentieringen utifrån kön.  
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5.2 Arbetsplatsen som problem 

I spåren av nittiotalets ökande sjuktal inleds i början av 2000-talet en 
intensiv utredningsverksamhet. Fokus ligger på de ökade kostnaderna för 
sjukfrånvaron och det som kommit att ses som en gåta, den dramatiska 
ökningen av sjukfrånvaron sedan 1997. En rad utredningar kartlägger och 
analyserar sjukfrånvaro, kostnader och regelverk. Det övergripande 
problemet i de utredningar jag studerat är de ökande sjuktalen och de 
kostnader de för med sig. I problembeskrivningen börjar kön bli allt mer 
framträdande då problemen knyts till de ökande sjuktalen där kvinnors 
sjukfrånvaro ökat mer än mäns. Det är främst arbetsvillkor och attityder hos 
anställda i vård och omsorgssektorn som problematiseras. Sjuktalen började 
öka kraftigt igen 1997 efter att ha minskat under några år. 

I början av 2000-talet arbetade två utredningar med frågor om hur 
sjukförsäkringen skulle reformeras för att motverka ökande sjuktal. 
Sjukförsäkringsutredningen tillsattes 1999 och fick i uppgift att göra en 
fördjupad analys av varför sjukfrånvaron och kostnaderna för sjukpenning 
åter börjat öka och hur de kan minskas. Enligt direktiven skulle utredaren 
undersöka hur ökade incitament för individ, arbetsgivare med flera kunde 
användas för att minska kostnaderna och sänka sjuktalen. Ett omfattande 
statistik- och analysunderlag presenterades tillsammans med prognos-
modeller om den ökade sjukfrånvaron. Syftet med Sjukförsäkrings-
utredningens delbetänkande, Sjukförsäkringen – basfakta och utvecklings-
möjligheter, var att redovisa faktaunderlag och summera tillgängliga 
analyser av frågor om hur arbetsplatsen hängde ihop med de anställdas 
sjukfrånvaro.454 De konkreta förslagen lades i slutbetänkandet, 
Sjukfrånvaro och sjukskrivning – fakta och förslag, tillsammans med 
fördjupade analyser och konsekvensanalyser.455  

Efter denna utredning fortsatte frågor om sjukförsäkringen att vara högt 
uppe på den politiska agendan. En rad utredningar och interna arbets-
grupper i regeringskansliet arbetade med dessa frågor.456 Två år senare fick 
samme särskilde utredare uppdraget att sammanställa de förslag, fakta-
underlag och uppslag som kommit fram i den omfattande översynen av 
orsakerna till den ökade ohälsan i arbetslivet. I uppdraget ingick även att 
utarbeta förslag till en samlad handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. I 
direktivet angavs att utredaren särskilt skulle belysa villkoren för personer 
med långa eller återkommande sjukskrivningsperioder. Arbetet skulle 
bedrivas med hänsyn tagen till både kvinnors och mäns förutsättningar och 
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behov.457 Arbetet påbörjades i januari 2001 och pågick i drygt två år. 
Utredningen presenterade två delrapporter och ett huvudbetänkande med 
bilagor.458 I utredningstexten beskrivs uppdraget som en översyn av 
effektiviteten och träffsäkerheten i sjukförsäkring, rehabilitering, förtids-
pension och arbetsskadeförsäkring. De skulle ge förslag hur dessa försäk-
ringar kunde bli mer effektiva redskap för att sänka sjukfrånvaron. Två 
utgångspunkter var att det skulle ske genom insatser på arbetsplatserna 
samt genom att öka inslagen av det som man såg som försäkringsmässighet. 
Det skulle inte läggas några förslag som syftade till att minska förmåner och 
villkor, men rätten till ett anpassat arbete sågs som ett bättre alternativ än 
fortsatt passiv lång sjukskrivning.459 

I båda dessa utredningar berör den övergripande problemformuleringen 
de ökande sjuktalen, problemen länkas framförallt till brister i arbetsmiljön.   
De rådande förhållandena och utvecklingen beskrivs som oacceptabla från 
såväl socialpolitiska som samhällsekonomiska utgångspunkter. Den ökande 
sjukfrånvaron förklaras med förändringar i arbetsmiljön och i den enskildes 
attityder och värderingar.460 I resonemang om arbetsplatsens betydelse 
betonas vikten av att anpassa arbetsplatsen och att kvinnor måste kunna 
delta i produktionen utan hälsorisker.461  

Ökad försäkringsmässighet lyfts fram som en viktig lösning. De 
marknadsbaserade försäkringars utformning framställs som förebild. Det 
finns starkt inflytande av en ekonomisk samhällsdiskurs med idéer om 
ekonomiska drivkrafter som lösningar på problemen med ökande sjuktal. 
Det gestaltas i förslag om att ansvar skulle förskjutas till arbetsgivaren för att 
uppnå förbättrad arbetsmiljö. Men det finns även brytningar mellan olika 
sätt att artikulera problematiken i de olika frågorna.  

I den övergripande problemformuleringen är det som sagt utvecklingen av 
sjukfrånvaron som står i centrum i båda utredningarna. Sjukfrånvaron 
beskrivs som ett mänskligt och socialt problem med arbetsmarknads-
politiska och samhällsekonomiska innebörder.462 Situationen framställs som 
allvarlig, ett växande strukturellt samhällsproblem som hotar både 
individens välfärd och samhällets tillväxtmål. Det finns förväntningar om att 
det krävs kontroversiella metoder med kraftfulla åtgärder för att komma till 
rätta med problemen.463  
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Arbetsplatsen och arbetsmiljön ges en central roll i problemformuleringen 
om de höga sjuktalen. Mot bakgrund av de fakta och analyser som tagits 
fram inom ramen för utredningen förläggs kampen mot ohälsan till 
samspelet mellan individ och arbetsplats. Skillnader i sjukfrånvaro antas 
bero på arbetsplatsen och arbetsmiljön.464 Denna förståelse av problemet 
innebär att fokus läggs på arbetsplatserna i diskussionerna om åtgärder.465 
Arbetsgivaren förväntas ha större möjlighet att göra insatser under de första 
månadernas sjukskrivning än försäkringskassan. Den försäkrade, individen, 
och arbetsgivaren måste tillsammans ta ansvar och arbetsuppgifterna måste 
anpassas till individens möjligheter.466 Sjukfrånvarons förändringar till-
skrivs inte orsaker hos de enskilda individerna utan i relationen mellan 
individens faktiska och/eller upplevda sjukdomssymtom och den egna 
arbetsplatsen. Det talas även om en faktisk eller naturlig sjukfrånvaro som 
har orsaker utanför arbetsplatsen men: ”Arbetsplatsen är den viktigaste och 
kanske ofta den enda arenan för effektiva förebyggande och rehabiliterande 
åtgärder för att minska sjukfrånvaron oavsett hur sjukdomen orsakats.”467 I 
dessa texter ligger fokus på arbetsplatsen medan hemarbete och andra 
förhållanden utanför arbetsplatsen utelämnas. Lösningarna på problemet 
med den ökande sjukfrånvaron finns således på arbetsplatsen oavsett hur de 
orsakats.  

Gemensamt för dessa båda utredningar är att könsproblematik artikuleras 
i direktiven och det ligger i utredarens uppdrag att beakta de skillnader som 
finns mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro. I utredningstexterna 
problematiseras att kvinnors sjukfrånvaro ökat snabbare och är högre än 
mäns. Det är den långa sjukfrånvaron för framförallt kvinnor anställda inom 
kommuner och landsting som ökat och fortsätter att öka.468 Den ökade 
sjukfrånvaron knyts till vård och omsorgssektorn med en majoritet kvinnor i 
personalen. Besparingar, stress tungt arbete lyfts fram som förklaringar.469  

Kvinnors ökande sjukfrånvaro, samt långtidsfrånvaron, blir på så sätt en 
viktig del av problemformuleringen. Det finns en förståelse av att kvinnors 
ökande sjuktal kan bero på villkoren i arbetslivet: ”Ökande skillnader mellan 
kvinnor och män kan sammanhänga med att arbetslivets villkor generellt 
missgynnar kvinnor.”470 Att det framförallt drabbar kvinnor anställda inom 
kommuner och landsting ges olika förklaringar men besparingar och 
förändrade arbetsvillkor på grund av slimmade organisationer beskrivs som 
huvudorsaken. Demografi nämns också men de ökande sjuktalen bedöms 
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inte som resultatet av medicinska förändringar, det framställs som orimligt 
att befolkningen skulle ha blivit så mycket sjukare i det som kallas ren 
medicinsk mening på fem år.471  I dessa resonemang konstrueras det rent 
medicinska som något beständigt som inte förändras. 

Problemet med ökande sjuktal länkas på så sätt till könssegregerad 
arbetsmarknad och könade arbetsvillkor. Det synliggörs att det framförallt är 
kvinnor inom kommuner och landsting som står för ökningen av sjukfrån-
varo och det görs kopplingar till att arbetslivets villkor missgynnar kvinnor: 

Problemet är störst för kvinnor eftersom det är huvudsakligen kvinnor som arbetar i 
de verksamheter som för närvarande har mest problem med arbetsvillkor, osäkra 
anställningar risk för (deltids) arbetslöshet, långa sjukskrivningar och förtids-
pension. Av alla kvinnor som var sjukskrivna hela år 2000 kom 41 procent från vård 
och omsorg, vilket betyder en kraftig överrepresentation. Män i dessa verksamheter 
har minst lika stora problem med sjukfrånvaro, förtidspension och arbetslöshet som 
kvinnor, och oavsett ålder, utbildningsnivå och sektor (privat/offentligt/egen-
företagare) ser det relativt jämlikt illa ut för dem som har ett ohälsosamt jobb inom 
vård och omsorg.472 

Vård och omsorg beskrivs som ohälsosamma jobb oavsett om det är män 
eller kvinnor som arbetar där. Eftersom förebyggande och rehabiliterande 
insatser endast förväntas ske på arbetsplatsen förläggs också ansvaret för 
den ohälsosamma arbetsplatsen på arbetsgivarens och individen.473  

I en bilaga ges plats för analys och tolkningar av varför kvinnors 
sjukfrånvaro är högre än mäns och varför den ökar snabbare. Det är första 
gången det görs en mer grundlig översikt av könsproblematiken i sjukförsäk-
ringen i de utredningstexter jag studerat. I bilagan beskrivs kvinnors 
sjukfrånvaro som en komplex problematik som det finns allt för lite kunskap 
om. Det presenteras en lång rad tänkbara förklaringar med stöd från 
befintlig forskning eller som områden i behov av utforskning. Slutsatsen blir 
att det är en sammansatt och svåröverskådlig problematik med stort behov 
av ny kunskap.474 Bilagans sammanfattning om kvinnors sjukfrånvaro finns 
med under egen rubrik i huvudbetänkandet men genomgången av olika sätt 
att förhålla sig till könsrelaterad problematik inom sjukförsäkringen knyts 
inte till några konkreta förslag. I betänkandet i övrigt handlar reflektionerna 
om kön i hög grad om att det behövs mer kunskap på området. Problemet 
med kön framställs som något som behöver beforskas. 
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Ekonomi som tolkningsram 
I diskussionerna om hur den negativa utvecklingen för sjukfrånvaron ska 
brytas lyfts krav på kraftfulla åtgärder för att skapa en ny struktur för 
sjukförsäkringen. De strukturella bristerna ska åtgärdas med att införa 
starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare, försäkrade och försäk-
ringskassor. Det ska ske genom att göra försäkringen mer försäkringsmässig. 
Principer för marknadsförsäkringar får stort utrymme och blir en viktig 
grund för resonemangen om vad som är försäkringsmässighet och försäk-
ring.475  

I utredningstexten lyfts det fram idéer om hur ansvaret för sjukförsäk-
ringen ska förskjutas till marknaden. Det beskrivs som intressant att beakta 
även om det inte är praktiskt och politiskt genomförbart.476 I det här 
sammanhanget beskrivs en rapport från tre av näringslivet närstående 
ekonomer där förslaget är en privatiserad sjukförsäkring med offentlig 
finansiering. I rapporten förläggs ansvaret för sjukförsäkringen på arbets-
givarna som förväntas upphandla sjukförsäkring på marknaden med 
finansiellt stöd från staten.477 Att denna typ av reflektion intertextuellt lyfts 
in i huvudbetänkandet speglar det starka inflytande den ekonomiska 
marknadsdiskursen har i den här utredningstexten.   

I utredningstexterna länkas försäkringsmässighet till specifika ansvars-
fördelningar. Det finns tydliga referenser till hur marknadsbaserade 
försäkringar är utformade och hur försäkringsbolag på marknaden arbetar. 
Förslagen förväntas leda till en ny struktur av det svenska sjukförsäkrings-
systemet.478 Inslagen av det som beskrivs som principer för marknads-
försäkringar återfinns i diskussioner om vad som är försäkring och 
försäkringsmässighet. Starkare försäkringsekonomiska principer ska lösa 
problem med att sjukförsäkringen blivit för mycket bidrag och för lite 
försäkring:  

Synen på sjukförsäkringen som den kommer till uttryck i utformning av regelverk, 
administration och finansiering förefaller vara att systemet betraktas och hanteras 
som ett ’bidragssystem’ snarare än som ett självfinansierat försäkringssystem. 
   Utredningen är övertygad om att även ett gemensamt offentligt försäkringssystem 
för att fungera rationellt och effektivt måste bygga på försäkringsekonomiska 
principer, dvs. med samband mellan premier och möjliga ersättningar, självrisker 
som speglar faktiska utfall, möjligheter att balansera variationer i intäkter och 
kostnader etc.479 
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I såväl direktiv som utredning framhålls att sjukförsäkringen ska fortsätta att 
vara ett generellt offentligt försäkringssystem. I problembilden av att 
sjukförsäkringen blivit ett bidragssystem istället för försäkringssystem 
konstrueras en gräns mellan vad som är försäkring och bidrag med hjälp av 
idéer om vad som är försäkringsmässigt.480 Försäkring definieras som 
ekonomiskt riskövertagande och riskspridning och betoningen ligger på att 
sprida ekonomiska risker inom ett större kollektiv.481 Försäkring knyts till 
försäkringsmässighet, en avgift som motsvarar ersättningen och en omför-
delning inom försäkringskollektivet men inte över andra politikområden. 
Bidrag länkas till skatt och större omfördelning mellan sjukförsäkring och 
andra politikområden. I texterna beskrivs försäkringar som att de ska ge ett 
reellt skydd medan bidrag inte ger ett reellt skydd. Låga ersättningsnivåer 
framställs som ett hot genom att sjukförsäkringen då reduceras till ett 
bidragssystem som måste kompletteras med kollektivavtal. I en sådan 
ordning drabbas de som saknar kollektivavtal av ett försämrat försäkrings-
skydd. Dessa grupper positioneras som svagare grupper.482  

Försäkringsmässigheten måste öka och får också ett eget kapitel i sjuk-
försäkringsutredningen. Försäkringsmässigheten länkas till hur marknads-
baserade försäkringar utformas och det görs definitioner av vad som ska ses 
som försäkringsmässiga former. Det ställs upp en rad kriterier för vad som 
är försäkringsmässighet, kriterier som delvis går in i varandra. Det är till 
exempel att sjukförsäkringsavgiften bättre ska återspegla den faktiska 
kostnaden för sjukfrånvaron och att stegvis forma en sjukförsäkring som står 
utanför statens budget. Försäkringsmässigheten kan finnas i olika grader och 
i olika former.483 Jag har valt att titta närmare på några av dessa kriterier 
eftersom de innebär minskad omfördelning och omfördelning har lyfts fram 
som viktigt för jämställdhet. I de här utredningarna formuleras omfördel-
ning som ett problem. Omfördelning länkas till bidrag och fördelnings- och 
socialpolitik, något som särskils från försäkring. Lösningen på problemet är 
att med hjälp av ökad försäkringsmässighet förändra sjukförsäkringen från 
bidrag till försäkring. De kriterier för försäkringsmässighet som jag lyfter 
fram här är riskselektering, separationsprincipen samt samband mellan 
avgifter och förmåner. De innebär principiella förhållningssätt till 
omfördelning och kriterierna återkommer sedan i förslagen som läggs i 
utredningen 2002. 

Riskselektering i en försäkring kan göras på olika sätt. Ett är att sätta upp 
villkor för vem som ska anslutas till försäkringen. Försäkringsgivaren prövar 
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om risken kan anses vara normal. Om risken inte bedöms vara normal så 
ändras premien eller villkoren:  

Motiven för denna prövning är dels en form av rättvisa inom försäkringskollektivet i 
den meningen att normala risker inte skall finansiera de onormala, dels rent 
försäkringsekonomiskt som har med försäkringsgivarens långsiktiga ekonomiska 
överlevnad att göra.484 

I det här sättet att resonera blir rättvisa att så kallade normala risker inte ska 
finansiera onormala, det vill säga att de med lägre risk för sjukdom inte ska 
finansiera de som har högre risk. Högre risk för sjukdom blir något onormalt 
och i en rättvis försäkring ska omfördelningen minskas och de med hög risk 
ska betala högre avgift. Var gränsen mellan normal och onormal risk bör 
dras diskuterades inte. Den här formen av rättvisa tillskrivs marknads-
försäkringarnas riskprövning, det framställs som oförenligt med principerna 
för en allmän sjukförsäkring.485 I texten framställs riskselektering som 
olämpligt för socialförsäkringarna när det gäller krav för inträde i försäkring-
en och för avgiften. Däremot öppnas för att den förlängda sjuklöneperioden 
kan diskuteras utifrån riskselektering inom den allmänna sjukförsäkringen.  

Separationsprincipen är en annan princip som lyfts fram som viktig för 
en försäkringsmässig sjukförsäkring. Det handlar om att olika försäkrings-
verksamheter ska drivas (ekonomiskt) skilda från varandra och bära sina 
egna kostnader. Motivet är även här en form av rättvisa. Utredningen lägger 
förslag om att sjukförsäkringen ska ges mer försäkringsmässiga former 
genom att organiseras utanför den statliga budgeten.486 Det innebär 
minskad omfördelning genom att risker inte längre kan omfördelas mellan 
olika politikområden. Det dras paralleller till marknadsförsäkringarnas 
uppdelning mellan olika försäkringsslag. Där finansierar till exempel inte 
dödsfallsförsäkringsriskerna av de trafikförsäkrade och omvänt. Eftersom de 
olika försäkringsriskerna är av så olika karaktär ska varje försäkringsgren 
drivas separat.487 Separationsprincipen används för att särskilja försäkring 
från bidrag och avgift från skatt. Det är alltså en snävare syn på vad som är 
försäkring. Den rådande sjukförsäkringsavgiften ska därför ses om en skatt 
eftersom den inte bara finansierar sjukförsäkringen utan även fler förmåns-
slag som närståendepenning och havandeskapspenning. Vid underskott 
kompletteras med statsbidrag och överskott lämnas till statskassan. I ett mer 
försäkringsmässigt system ska avgifterna tydligt destineras för sjukpenning 
och sjukpension, då minskar också omfördelningen mellan olika försäkrings-
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slag.488 Det innebär en närmare koppling mellan avgifter och förmåner, 
vilket är en annan princip för försäkringsmässighet. 

Sambandet mellan avgifter och förmåner framställs som en grundidé för 
försäkringsmässigheten och det som kallas en aktuariell premiesättning. 
Högre risk får högre premie och även om det inte alltid är något strikt 
samband mellan avgift och förmån så ska det öka systemets legitimitet.489 
Samband mellan avgifter och förmåner länkas till försäkring, medan 
bristande samband inte kan vara försäkring: ”Finansieringen av en viss 
socialförsäkringsförmån blir därmed en sorts fördelningspolitik som 
egentligen inte har med försäkring att skaffa.”490  

I skrivningar om samband mellan avgift och ersättning konstrueras också 
en gräns mellan försäkring och bidrag. En försäkring ska vara försäkrings-
mässig och ha ett tydligare samband mellan avgift och ersättning medan 
bidrag har lösare samband mellan avgift och ersättning och finansieras med 
skatter. Det är flera förslag som länkas till detta, förslaget om förlängd 
sjuklöneperiod, tidsbegränsad sjukersättning, fristående sjukförsäkring samt 
att höjt inkomsttak för utbetalning av sjukpenning.  

Ett förslag för att öka sambandet mellan avgift och ersättning är att taket 
för sjukpenninggrundande inkomst ska höjas, ett annat är att arbetsgivaren 
ska få ett förtydligat och ökat ansvar för finansieringen av sjukförsäkringen 
genom sjuklön.  

I dessa principiella resonemang om försäkringsmässighet konstrueras en 
differentiering mellan bidrag och försäkring och därmed även bidragstagare 
och försäkringstagare. Bidrag knyts till omfördelning som är något annat än 
försäkring och försäkringsmässighet. Det här är kategorier som i den tidiga 
perioden i min undersökning var tydligt könsbundna och som använts för att 
särskilja kvinnor och män inom sjukförsäkringen.  

Höjt inkomsttak 
I en strävan mot att inkludera fler i försäkringen formuleras problemet som 
att många, framförallt män, har löner över taket för utbetalning av 
sjukersättning. Avgiften som de försäkrade betalar baseras dock på hela 
inkomsten. Det är tretton procent av männen och fyra procent av kvinnorna 
som har lön över taket. Förslaget innebär således ett ökat statligt ansvar som 
stärker inkluderingen för en kategori försäkrade som domineras av män.491 
Det påpekas att det inte är försäkringsmässigt att ta ut avgifter på inkomster 
över taket samtidigt som förmånerna i systemet begränsas till visst 
inkomsttak. Med denna syn på rättvisa och försäkringsmässighet har de med 
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högre löner alltså betalt mer än de ”borde”. Omfördelningen blir ett problem 
också för att det finns en oro för att legitimiteten och viljan att vara med och 
betala för försäkringen ska minska. Omfördelning av inkomster bör ske på 
annat sätt, till exempel genom skattesystemet. 

Idéerna om ökad försäkringsmässighet och legitimitet för försäkringen 
kräver att taket höjs, så att sambandet mellan avgift och förmån stärks. Det 
innebär att det gemensamma ansvaret utvidgas att omfatta fler män och 
omfördelningen från män till kvinnor minskar.  

Förlängd sjuklöneperiod 
I dessa utredningar reartikuleras i hög grad de tolkningsramar om sjuklön 
som funnits i tidigare utredningar. Det är en tolkningsram om ekonomiska 
drivkrafter för bättre arbetsmiljö som delvis möter motstånd i och delvis 
vävs ihop med en tolkningsram om likabehandling och solidarisk 
finansiering. I båda utredningarna läggs förslag om två månaders sjuklön, 
trots att det efter förslaget i första utredningen fått stark kritik:  

Inget av utredningens många förslag och inte heller någon av utredningens olika 
presentationer av fakta har blivit föremål för en så omfattande debatt. Positionerna 
tycks vara mycket hårt låsta. Både arbetsgivare och fackliga organisationer avvisar 
denna tankegång om än med något olika skäl. Min bedömning som utredare 
kvarstår dock. En förlängd sjuklöneperiod är en av de väsentliga förutsättningarna 
för ett fungerande system.492 

Ett förtydligat och i vissa fall ökat finansieringsansvar för arbetsgivaren 
betonas. Arbetsgivaren måste få ökade incitament och möjligheter att ta sitt 
ansvar i hälsoarbetet, samtidigt som försäkringskassan måste avlastas de 
korta fallen.493 Det ska bidra till att göra sjukförsäkringen till ett aktivt 
instrument, så den blir mer försäkringsmässig och ger starkare incitament 
att snabbt komma tillbaka till arbetet.494 En effektiv försäkring ska spegla 
den faktiska kostnaden för sjukfrånvaron. Det innebär att arbetsgivaren 
måste få helt andra incitament för att anpassa arbetsplatsen till individen. 
Det ska göras genom en tydligare koppling mellan avgift och arbetsgivarens 
faktiska resultat när det gäller sjukfrånvaron. Minskad och låg sjukfrånvaro 
ska löna sig ekonomiskt.495  

De långa sjukskrivningarna har inte minskat och problemet formuleras 
som att den två veckor långa arbetsgivarperioden inte gett tillräckliga 
incitament för arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön. Sambandet mellan 
betald avgift och faktisk kostnad för försäkringen är för svagt. Den enskilde 
arbetsgivaren ska få ett tydligare finansieringsansvar för sjukförmånerna för 
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att kunna påverka kostnaderna för sjukfrånvaron.496 Ökat finansierings-
ansvar för arbetsgivaren framställs som en av de grundläggande förutsätt-
ningarna för att den negativa utvecklingen av sjuktalen ska kunna brytas.497 
Därför föreslår utredningen en förlängd sjuklöneperiod på sextio dagar. 
Sjuklönen beskrivs som en omfördelning av kostnader till förmån för de 
arbetsgivare som har låg sjukfrånvaro.498 Det ska öka arbetsgivarens 
självrisk och på så sätt förstärka de ekonomiska drivkrafterna för att 
förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron och kostnaderna.499  

I utredningstexten länkas till budgetpropositionens ställningstagande för 
starkare ekonomiska drivkrafter till arbetsgivarna genom ökat ansvar för 
finansieringen. Det skulle innebära en ändrad kostnadsfördelning mellan 
olika arbetsgivare där de med lägre sjukfrånvaro får lägre kostnader och de 
med högre sjukfrånvaro högre kostnader. I budgetpropositionen har det 
också föreslagits att offentliga arbetsgivare ska få särskilda ekonomiska 
drivkrafter eftersom de har högre sjukfrånvaro.  

Det diskuteras om det ska införas en särlösning för offentlig sektor i form 
av extra förlängning av sjuklönen, så att den får bära hela kostnaden för sin 
sjukfrånvaro. Motivet att inte lägga ett sådant förslag är att det är svårt att få 
det konkurrensneutralt.500 En viktig utgångspunkt är att den försäkrade inte 
ska drabbas utan arbetsgivaren.501 En längre sjuklöneperiod ska inte 
innebära någon generell överflyttning av kostnader till arbetsgivarna 
eftersom sjukförsäkringsavgiften sänks i motsvarande grad. Däremot omför-
delas kostnaderna för sjukfrånvaro mellan arbetsgivarna. Finansieringen 
utformas så att det faktiska skadeutfallet påverkar kostnaden. Den förlängda 
sjuklöneperioden ska innebära en omfördelning av kostnaderna så att de 
arbetsgivare som har låg sjukfrånvaro får lägre kostnad. Arbetsgivare med 
högre sjukfrånvaro får ökade kostnader.502  

En förlängd sjuklöneperiod ger små företag, som generellt sett har 
sjukfrånvaro under genomsnittet, lägre totala kostnader. Det beskrivs som 
en mer rättvis kostnadsfördelning. På så sätt blir idéer om vad som är 
rättvisa och försäkringsmässighet styrande för lösningen på problemet. De 
som har låg sjukfrånvaro ska också ha låga kostnader för sjukförsäkringen: 

Däremot omfördelas kostnaderna för sjukfrånvaro mellan arbetsgivarna. Detta 
innebär att arbetsgivare som uppnått en låg sjukfrånvaro får lägre kostnader. 
Arbetsgivare med högre sjukfrånvaro får ökade kostnader, om inte åtgärder vidtas 
för att sänka sjukfrånvaron. En förlängd sjuklöneperiod ger små företag, som 
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generellt sett har sjukfrånvaro under genomsnittet, lägre totala kostnader. 
Kostnadsfördelningen blir därmed rättvisare. Idag betalar små företag i själva 
verket en för hög sjukförsäkringsavgift.503 

Rättvisa blir att arbetsgivare med hög sjukfrånvaro får betala mer och att 
omfördelningen minskas. Det är i samklang med idén att sjukförsäkrings-
avgiften borde spegla de faktiska kostnaderna i försäkringen.  

Problemet att kvinnor har högre sjuktal kan lösas med ökad försäkrings-
mässighet. Lösningen att arbetsgivare med höga sjuktal ska betala mer kan 
tolkas som att sjuklönen blir en könsselekterad avgift, en indirekt risk-
differentiering baserad på kön. Inom den ekonomiska tolkningsramen blir 
det nödvändigt att en försäkringsmässig sjukförsäkring måste minska 
omfördelningen och öka viss typ av riskdifferentiering. Det beskrivs även 
som bra för jämställdheten då ekonomiska drivkrafter ska leda till bättre 
arbetsmiljö för kvinnorna. Det innebär alltså en ny förståelse av jämställd-
het. Omtolkningen av jämställdhet kan sättas in i en diskussion om hur 
feministiska idéer om omfördelning i en ekonomisk (nyliberal) diskurs fått 
ny betydelse som mer handlar om att befria marknaderna från sociala 
regleringar. I denna nya förståelse av jämställdhet har feministiska idéer 
inordnats i de marknadsliberala. 504 

De försäkrade positioneras som individer i högre grad än tidigare, och 
mindre som medlemmar i ett kollektiv. Differentieringar mellan de för-
säkrades ansvar för finansieringen konstruerar gränser som ger dem olika 
positioner. I talet om försäkringsmässighet och riskdifferentiering formas 
två kategorier försäkrade, de med normala risker som betalar för sina egna 
risker samt de med onormala risker som inte betalar. I talet om striktare 
samband mellan avgift och ersättning skapas gränser mellan bidrag och 
försäkring. Det konstrueras två kategorier; bidragstagare och försäkrings-
tagare. Försäkringstagarna positioneras som en grupp som hade rätt till 
sjukförsäkring, betalar avgift och normala risker. Bidragstagarna har istället 
onormala risker och betalar inte själva för sin risk. Ansvaret för bidrags-
tagarna förskjuts och placeras utanför sjukförsäkringen.   

Det sker en könad isärhållning med hjälp av ansvarsförskjutningen då 
positionen bidragstagare länkas till de problematiska sjuka kvinnorna inom 
vård och omsorg. Positionerna bidrags- och försäkringstagare länkas till kön 
genom problemformuleringar om att det framförallt är sjuktalen för kvinnor 
inom vård och omsorg som ökar och försäkringen har blivit för mycket 
bidrag. Avgränsningen mellan försäkring och bidrag innebär att gruppen där 
majoriteten är kvinnor indirekt tillskrivs position som bidragstagare. För-
delningen av ansvar utmanar inte en könad ordning utan förstärker den 
snarare. Detta hot om att ökad differentiering av sjukförsäkringen innebär 
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diskriminering avvisas, men ändå föreslås vissa åtgärder mot diskrimi-
nering.  

I dessa två utredningar formuleras problemet med de ökande sjuktalen 
som ett könsrelaterat problem. Däremot förs det inte några längre 
diskussioner om frågor om kön och jämställdhet. I den mycket korta konse-
kvensanalysen presenteras förslagen som en insats för ökad jämställdhet: 

Utredningen har iakttagit stora skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. 
Utredningens bedömning är att förslagen leder till ökad jämställdhet mellan kvinnor 
och män genom att kvinnornas arbetsmiljö uppmärksammas och förbättras.505 

Förslagen att förbättra arbetsmiljön med hjälp av ökade ekonomiska incita-
ment länkas till jämställdhet. I den ekonomiska tolkningsramen uppnås inte 
jämställdhet längre genom omfördelning utan genom bättre arbetsmiljö 
genom ökade ekonomiska incitament. Rättvisa innebär att varje grupp i 
högre utsträckning betalar för sin egen risk. Denna syn på rättvisa i 
fördelningen av kostnaderna länkas till definitionen av försäkring och 
försäkringsmässighet, en definition som ligger mycket nära grundprinciper-
na för marknadsförsäkringar. Det innebär att sjuklön inte kan omfatta ett 
fördelningspolitiskt inslag och därmed minskar möjligheterna till solidarisk 
finansiering med omfördelning mellan män och kvinnor. 

Diskriminering  
I dessa utredningar lämnas lite utrymme till den kritiska tolkningsramen där 
differentierade avgifter förväntas leda till selektering, ojämställdhet och 
diskriminering. Men även om förslaget om förlängd sjuklöneperiod innebär 
att ekonomiska drivkrafter på arbetsplatsen förväntas lösa problem med 
arbetsmiljön så finns inslag av ett kritiskt förhållningssätt. I kritiken 
problematiseras risken för selektion vid rekryteringar. I kritiska utsagor om 
sjuklön artikuleras förväntningar om att en konsekvens kan bli ökad risk för 
selektion eller diskriminering vid anställning. Det kan ses som en form av 
informell riskprövning på arbetsplatsnivå genom att arbetsgivaren sorterar 
ut arbetssökande med höga risker. Ett flertal remissinstanser avstyrkte den 
första utredningens förslag om en förlängning av sjuklöneperioden. Motive-
ringen var att en lång sjuklöneperiod skulle kunna göra att arbetsgivarna 
blev mer selektiva vid personalrekryteringen och att det skulle bli fler 
deltids- och tidsbegränsade anställningar. Sänkningen av arbetsgivar-
avgifterna sågs som en osäker kompensation för en förlängd sjuklöne-
period.506 

Det är speciellt riskerna för mindre företag som lyfts fram. Därför läggs 
förslag att det ska införas ett obligatoriskt högkostnadsskydd mot sjuklöne-
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kostnader för arbetsgivare som har mindre företag. Små och medelstora 
företag riskerar att få orimligt höga kostnader vid en förlängd sjuklöne-
period. De små företagen framställs å ena sidan som vinnare då småföretag 
med låg sjukfrånvaro ska slippa betala för kommuners, landstings och de 
större företagens sjukfrånvaro. Å andra sidan framställs de små företagen 
som utsatta för större risker på grund av sjuklöneperioden då arbetsgivaren 
ges större ekonomiskt ansvar. 507  

Högkostnadsskydd för mindre företag samt högriskskydd för de som ofta 
är sjuka ska förhindra selektering vid anställning när sjuklöneperioden 
förlängs.  De innebär en särlösning med speciellt skydd för försäkrade och 
företag med hög risk för sjukfrånvaro för att motverka diskriminerande 
effekter. Dessa kompletterande skydd kan ses som att den ekonomiska 
tolkningsramens ekonomiska drivkrafter och arbetsgivarnas ansvar vävs 
samman med den kritiska tolkningsramens föreställningar om selektion och 
solidarisk finansiering.  

Åtgärder som presenteras för att motverka risken för ökad diskriminering 
indikerar att de differentieringar av ansvar som grundas på ökad försäk-
ringsmässighet i förslaget om förlängd sjuklöneperiod inte utmanar könade 
arbetsvillkor. Snarare förstärks arbetsvillkor som skapar isärhållning och 
detta problem ska lösas genom nya typer av försäkringar och skydd.  

Ett uttryck för tankar om solidarisk finansiering och jämställdhet uttrycks 
i konsekvensanalysen av ett förslag om att det inte ska betalas sjukförsäk-
ringsavgift för de över femtiofem år:   

Utredningens förslag om slopad sjukförsäkringsavgift från 55 års ålder påverkar i 
hög grad kvinnors möjligheter att få arbete från 55 års ålder. Den höga sjukfrån-
varon inte minst inom kommunal sektor beror i stor utsträckning på ökad sjukfrån-
varo bland äldre kvinnor. Utredningens förslag bör underlätta kommunernas 
möjligheter att öka resurserna inom inte minst kvinnodominerande yrken. Förslaget 
om slopad sjukförsäkringsavgift från 55 års ålder tillsammans med att utredningen 
påpekar vikten av att genusperspektivet betonas i framtida forskning på sjukförsäk-
ringens område ökar jämställdheten mellan kvinnor och män.508 

Här förespråkas en särlösning för en grupp med uttalad strävan mot ökad 
jämställdhet genom att underlätta lönearbete. Ett inkluderande förslag som 
innebär ett ökat ansvar till staten. Det tillskriver kvinnor över femtiofem år 
en position som förvärvsarbetande men även som en tung kostnad för 
arbetsgivaren.  
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Förändrade attityder till sjukdom  
Förutom problemformuleringen om arbetsmiljön och ökad försäkrings-
mässighet problematiseras även vad som ska ses som sjukdom i de här 
utredningarna. De långtidssjukskrivna tillskrivs förändrade värderingar och 
attityder och det framställs som att personliga problem och någon sorts 
allmän ohälsa fått felaktig status som sjukdom. I betänkandet beskrivs 
utvecklingen som problematisk men utreds inte närmare. Det ligger en stark 
betoning på det egna ansvaret för att minska sjukfrånvaron. En lösning som 
presenteras är bättre information och utbildning.509  

Även om förändrade attityder inte är en framträdande tolkningsram i den 
här utredningen är det intressant att notera samspelet med den könade 
problemformuleringen. Kvinnor inom vård och omsorg lyfts fram som den 
problematiska kategorin genom sina ökande sjuktal. När problemet formule-
ras som att det är attityder och brister i det egna ansvaret som orsakat 
sjukfrånvaron positioneras dessa kvinnor som friska med arbetsförmåga och 
därmed utan rätt till sjukpenning.510  

I bilagan med genusanalys ges ett annat perspektiv på kvinnors 
förändrade attityder. Där framförs en hypotes om att kvinnors attityder till 
sjukförsäkringen förändrats under senaste årtiondet. Förändringen består i 
att kvinnorna börjat göra som män och söka sjukskrivning och förtids-
pension när arbetsförmågan minskat på grund av sjukdom. I bilagan 
beskrivs hur kvinnor tidigare ofta gått ned i arbetstid eller slutat 
förvärvsarbeta helt när deras arbetsförmåga minskat på grund av sjukdom. 
På så sätt har de individualiserat eller privatiserat problemet med försörj-
ning vid sjukdom. När attityden förändras söker de sjukskrivning och 
förtidspension istället för att bli försörjda av maken, med ökande sjuktal för 
kvinnor som följd.511 I denna tolkning av förändrade attityder tillskrivs 
kvinnor en mer jämbördig position med männen, där de erövrat samma 
rättigheter som män haft men kvinnor saknat. I denna tolkning handlar 
kvinnors ökande sjukfrånvaro om lika villkor och rättigheter.  

Det är dock inte denna förståelse av förändrade attityder som framträder i 
huvudbetänkandet. När problemet förläggs i förändrade attityder läggs 
ansvaret till den enskilde, rehabiliteringen, arbetsmarknadspolitiken. Till 
skillnad från när det är arbetsplatsen som framställs som problem, då 
ansvaret förskjuts till arbetsgivaren. De ökade kraven på differentieringar 
och försäkringsmässighet kan förstås som lösningen på ett annat problem – 
de förändrade attityderna. 

Problemformuleringen om förändrade attityder och överutnyttjande är 
inte så framträdande i den här utredningen men kom att betonas mer i 
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kommande utredningar. Det talas inte i termer av överutnyttjande eller fusk 
i utredningen men i samhällsdebatten pågår en diskussion om de ökande 
sjuktalen beror på att fler fuskar. Dessa idéer och föreställningar kan knytas 
till en framväxande överutnyttjandediskurs där problemet med sjukfrån-
varon definieras som överutnyttjande av försäkringssystemen.512  

Summering  
I texterna artikuleras en ekonomisk tolkningsram där marknadsbaserade 
försäkringars utformning framstår som försäkringsmässigt ideal. Kön 
artikuleras i den övergripande problemformuleringen genom att problemati-
ken med sjukfrånvarons utveckling kopplas till kvinnors ökande sjuktal. 
Förslag som sjuklön, inkomsttak och tidsgräns formas inom ramen för 
denna problemformulering. I den ekonomiska tolkningsramen med skriv-
ningar om försäkringsmässighet och arbetsplatsens vikt för att sänka 
sjukfrånvaron förväntas differentierade avgifter leda till bättre arbetsmiljö. 
De ekonomiska incitamenten ska ändra arbetsgivarnas beteende, enligt den 
ekonomiska teorin. Ansvaret förskjuts till marknaden och arbetsgivaren ska 
betala mer för de anställdas sjukfrånvaro. Det ska motivera arbetsgivarna till 
förbättrad arbetsmiljö och att satsa på förebyggande och rehabiliterande 
insatser. Differentierade avgifter förväntas leda till ökad jämställdhet 
eftersom fler kvinnor har problem med dålig arbetsmiljö, framförallt i 
offentlig sektor. 

I uppdelningen mellan försäkring och bidrag länkas bidrag till statligt 
ansvar och försäkringar till arbetsgivarens och individens ansvar. 
Positionerna försäkringstagare och bidragstagare kan länkas till kön genom 
att problemet med de ökande sjuktalen, där kvinnor dominerar, ska lösas 
genom att förstärka försäkringsinslagen. Bidragstagare ska inte finnas i 
sjukförsäkringen. Den ökade risken för diskriminering ska motverkas med 
särlösningar för högriskgrupper. 

5.3 Försäkring eller bidrag? 

I september 2004 får en särskild utredare i uppdrag att göra en bred analys 
av socialförsäkringarna. Denna analys är tänkt att bli grund för en större 
reformering av socialförsäkringssystemet och betänkandet kommittén 
skriver ska ge en grund till principiella ställningstaganden och till direktiv 
för en kommande parlamentarisk utredning. Kommitténs uppdrag är att 
analysera och sammanställa kunskap om de nuvarande socialförsäkringarna 
och vilka krav som kommer att ställas på försäkringarna i framtiden. 
Utredningen ska också bedriva utåtriktat och folkbildande arbete för att 
förankra en större reform och på så sätt skapa stabilitet och tilltro till 
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systemen. Det är sjukförsäkringen som är i fokus, men andra socialförsäk-
ringssystem ska analyseras i relation till denna.513  

Uppdraget att bedriva folkbildande arbete om socialförsäkringarna, 
resulterar i sexton skrifter med rubriken Samtal om socialförsäkring. Dessa 
skrifter publiceras under utredningens gång, har olika teman och ska vara 
underlag i folkbildningsarbetet. Rapportförfattarna diskuterar och gör ställ-
ningstaganden i olika frågor relaterade till sjukförsäkringen. Utredningen 
lämnar sitt huvudbetänkande Mera försäkring och mera arbete i början av 
november 2006.  

I direktivet presenteras de grundläggande utgångspunkterna för utred-
ningen. Försäkringen ska fortsätta vara generell, riskutjämnande, omför-
delande och obligatorisk. Den ska också bevara och stärka arbetslinjen. En 
annan utgångspunkt är att försäkringsmässigheten ska bli tydligare genom 
att skärpa kopplingen mellan avgift och förmån.514 I utredningens uppdrag 
ligger att beakta jämställdhet genom att belysa hur förhållandena för kvinnor 
respektive män påverkas av försäkringen:  

Socialförsäkringarna spelar en mycket viktig roll i arbetet med att skapa ett 
jämställt samhälle. Kvinnors och mäns levnadsvillkor skiljer sig åt vilket gör det 
nödvändigt att i analyserna särskilt beakta hur förhållandena för kvinnor respektive 
män påverkas av försäkringarna och av eventuella förändringar i systemen.515  

I direktivet konstateras att kvinnor och män har olika levnadsvillkor och att 
socialförsäkringarna är viktiga i formandet av ett jämställt samhälle. Där-
emot ges inte någon närmare beskrivning av vad det jämställda samhället 
innebär och inte heller på vilket sätt socialförsäkringarna förväntas vara med 
och skapa detta jämställda samhälle. Utredningen får i uppdrag att analysera 
hur förhållandena för kvinnor och män påverkas av de rådande försäk-
ringarna och av eventuella förändringar av dessa.  

I inledningen av huvudbetänkandet presenteras utredarnas egen beskriv-
ning av sitt uppdrag. I denna beskrivning finns inte frågor om jämställdhet, 
kön eller kvinnors och mäns olika levnadsvillkor med.516 Däremot slås tre 
viktiga utgångspunkter för utredningens arbete fast. Den första är att det är 
de försäkrade som är grunden för försäkringen och den ska främst bedömas 
ur deras perspektiv. Den andra punkten är att försäkringsmässigheten 
behöver stärkas. Den tredje punkten lyfter fram att försäkringens skydd 
utgörs av kombinationen av allmän och avtalad försäkring.517  
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Det övergripande problemet handlar om att sjukförsäkringen blivit för 
mycket bidrag och för lite försäkring: ”Sjukförsäkringen har tillåtits bli en 
parkeringsplats för problem den inte är avsedd för. Brist på arbete kan enligt 
regelverket aldrig vara ett skäl för sjukskrivning.”518 Försäkringen har blivit 
för mjuk och det har gett otrygghet, höga kostnader och utslagning. En 
sjukförsäkringsreform förväntas skapa en stabil försäkring och minskad 
sjukfrånvaro. En bra försäkring har en stabil sjukfrånvaro på lägre nivå och 
med kortare sjukfallstider.519 Sjukfrånvaron är för hög och har varierat för 
mycket i både tid och rum. Utvecklingen knyts till något hotfullt: ”Vi är på 
väg att glida utför”, ”Våldsamma förändringar av långtidssjukskrivningar”, 
”Dramatisk utveckling, storskalig utslagning, skrämmande nytt fenomen”. 
”Människorna måste rusta sig för den nya tiden.”520  

I utredningarna från början av 2000-talet formulerades problemet med 
de höga sjuktalen som en fråga om kön. I den här utredningen blir inte 
frågor om kön framträdande i huvudbetänkandets formulering av problemet 
med sjukfrånvaron. Det nämns att det till övervägande del är kvinnor som 
varit långtidssjuka och fått förtidspension/sjukersättning. I beskrivning av 
försäkringskollektivet i sjukförsäkringen lyfts det också fram att kvinnor har 
högre risk än män, liksom låginkomsttagare har högre risk än höginkomst-
tagare.521 I en av samtalsrapporterna - Sjukfrånvaro i tid och rum framställs 
sjukfrånvaron som ett kvinnoproblem: 

Sedan länge är sjukfrånvaron högre bland kvinnor än bland män. Efter 1990-talets 
mitt har dock klyftan vidgats på ett dramatiskt sätt. Många tänkbara orsaker har 
framförts i debatten: sociala skäl, jämställdhetsskäl och skäl som har att göra med 
miljön på arbetsplatserna.  Ökningen i sjukfrånvaron sedan mitten av 1990-talet är i 
hög grad ett kvinnoproblem.522 

I rapporten, men inte i huvudbetänkandet, görs sjukfrånvaro till en fråga om 
kön och kvinnor som grupp blir ett problem. Det finns en könsbaserad 
problemformulering men den har inte gjorts central och lyfts in i huvud-
betänkandet. Orsakerna till kvinnors höga sjukfrånvaro får inte något större 
utrymme och i en utsaga framställs de olika förklaringsmodellerna som 
spekulationer: ”Orsakerna till denna såväl socialt, jämställdhetspolitiskt som 
ekonomiskt negativa utveckling har varit föremål för djupgående spekula-
tioner. Det finns flera trådar.”523 Att de olika sätten att förstå kvinnors ökade 
sjukfrånvaro benämns som trådar i djupgående spekulationer indikerar 
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föreställningar om att de saknar stöd av tillräckliga argument. Några av 
dessa spekulativa trådar får en kort presentation. 

Den första handlar om könsroller, höga krav i privatlivet och svårigheter 
att kombinera arbete och familj: 

En [tolkning] är att könsrollerna utvecklats i riktning mot ökad kvinnlig under-
ordning, och att sjukskrivning varit ett sätt för kvinnor att reagera mot detta. En 
annan – besläktad – är att de allt högre upplevda kraven i privatlivet, inte minst 
rörande barns aktiviteter i förekommande fall. Detta har förstärkt konflikten mellan 
kvinnornas traditionella huvudroll i familjelivet och deras yrkesmässiga ambitioner, 
med medie- och reklamvärldens myter om framgångsrika, närmast övermänskliga, 
kvinnofigurer som särskild dimension. Det är betecknande att psykiska orsaker av 
olika slag ökat kraftigt i diagnoserna bakom förtidspensioneringarna av yngre och 
medelålders kvinnor.524 

Det presenteras även en tolkning där kvinnors sjukfrånvaro knyts till arbets-
platsen och arbetsmarknaden: 

Som en annorlunda tolkning har försämrad arbetsmiljö och hårdare arbetsvillkor 
på kvinnodominerade arbetsplatser anmält sig, vidare att kvinnor har sämre 
förankring på arbetsmarknaden än män. Särskilt har framhållits att förhållandena i 
den offentliga sektorn allvarligt försämrades till följd av de finansiella svårigheter 
som följde på 1990-talets lågkonjunktur.525  

Dessa sätt att förstå kvinnors sjukfrånvaro beskrivs kortfattat men belyser 
centrala frågor och öppnar för en analys av det som i samtalsrapporten 
beskrivs som ett centralt problem – kvinnors sjukfrånvaro. Utredningen gör 
dock inget eget ställningstagande och resonemangen finns inte heller med i 
huvudbetänkandet. 

Tolkningen om arbetsmiljön som problem återkommer i ett avsnitt 
genomgång av skillnader i sjukfrånvaro mellan privat och offentlig sektor. 
Där skrivs det att sjukfrånvaron sedan 1996-97 har ökat allra mest bland 
kvinnor i kommunsektorn:  

Det är på längre sikt ändå en slående omsvängning som skett: år 1990 var 
sjukfrånvaron klart högst bland kvinnor i den privata sektorn, medan den år 2004 
var klart högst bland kvinnor i kommunsektorn. Det finns skäl att tro att 1990-
talskrisens påfrestningar slog särskilt hårt på arbetsförhållandena i t.ex. den 
kommunala vård- och omsorgsverksamheten.526 

I det avsnittet framställs arbetsmiljön som orsak till ökad sjukfrånvaro. I 
betänkandet är det emellertid inte arbetsmiljön som lyfts fram som den 
centrala problemformuleringen. 
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I utsagor om att sjukförsäkringen är för mjuk och inte har fungerat som den 
borde uttrycks behov av reformer. En rad förslag till förändringar diskuteras, 
men det som framställs som kärnan i en reform är att försäkringen måste bli 
mer självständig. Med det menas att försäkringens inkomster ska motsvara 
utgifterna. Den självständiga försäkringen länkas till försäkringsmässiga 
principer och minskat statligt ansvar. Ett ökat ansvar för till exempel 
arbetsmarknadens parter lyfts fram som en god lösning.527   

Denna breda övergripande problemformulering bryts sedan ned i flera 
olika mer specificerade problemformuleringar, där olika aspekter av 
huvudproblemet utvecklas vidare. Jag har delat in utredningens problem-
beskrivningar i två underrubriker som står för två olika aspekter av proble-
matiken. Dessa utesluter inte varandra men domineras av olika tecken. I den 
ena är försäkring och försäkringsmässighet tecken som ges en specifik 
innebörd. Problemet handlar om att tillämpningen av sjukförsäkringen är 
för mjuk och att den har blivit ett bidrag snarare än en försäkring. I den 
andra formuleras problemet som att sjukfrånvaron inte beror på sjukdom 
eller nedsatt arbetsförmåga utan på att föreställningar om vad som är 
sjukdom glidit. De höga sjuktalen handlar om moral och hur försäkringen 
tillämpas snarare än om hälsa. Arbetslinjen blir central i problemformule-
ringen om normer och attityder som förändrats och behöver rättas till. I 
denna utredning tolkas rättvisa på ett något annorlunda sätt än i de senaste 
utredningarna.  

Försäkringsmässighet 
I utredningstexten ges begreppet försäkringsmässighet stor betydelse. 
Förståelsen av vad som är försäkringsmässighet är något förändrad i 
jämförelse med tidigare utredningar, men den är fortfarande dominerande 
och central. Problemet med försäkringen beskrivs som att den blivit för mjuk 
och instabil genom att tillämpningen av reglerna glidit och inte fungerar som 
det är tänkt. Det gör att sjuktalen och kostnaderna blir för höga. Hantering-
en av sjukförsäkringen beskrivs som en studie i misslyckanden.528 En 
lösning är att försäkringsmässigheten behöver stärkas, men inte genom 
riskdifferentiering som i tidigare utredningar. En viktig aspekt är för-
säkringen ska bli mer ekonomiskt självständig genom att avgifterna ska 
motsvara försäkringens utgifter. I utsagor om att sjukförsäkringen bör bli 
mer självständig ifrågasätts om staten ska ha så stort ansvar som idag.529 Det 
poängteras att sjukförsäkringen måste bli mer försäkring och mindre bidrag. 

Försäkringsmässighet beskrivs som ett begrepp som getts olika inne-
börder i olika sammanhang. I huvudbetänkandet förs en diskussion om 
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begreppen försäkring och försäkringsmässighet och en av samtalsrapporter-
na ägnas helt åt denna fråga.530 I samtalsrapporten görs en uppdelning 
mellan försäkring och bidrag som två olika företeelser, men det görs även en 
uppdelning mellan olika typer av försäkringar. Dessa uppdelningar mellan 
bidrag och försäkring bygger i stort på liknande uppdelningar som gjorts i 
tidigare utredningar, med vissa förändringar och mer utförligt. 

Bidrag framställs som något av allmänintresse och finansierat via skatt. 
Skattefinansiering ges innebörd att det är någon annan än bidragstagaren 
som betalar. Bidrag tillskrivs starka inslag av omfördelning, en rättighet till 
den som inte arbetar hela tiden där de som betalar eventuellt inte får något 
tillbaka. För bidrag finns inte något krav på samband mellan betalning och 
rättighet. Det finns en föreställning att individen själv kan välja om man 
uppfyller kriterierna för att få bidrag. Grundnivån i sjukförsäkringen 
beskrivs som en form av bidrag, en utfyllnad som staten betalar: ”Ur ett 
försäkringsperspektiv är garantiersättningen att se som en kompletterande 
bidragsdel i den inkomstrelaterade försäkringen.”531 Det här sättet att 
särskilja bidrag och försäkring knyts även till arbetslinjen och vikten av att 
bevara en tydlig koppling till arbetet.532 

Försäkring beskrivs i sin tur som präglad av egenintresse, eller till och 
med dubbelt egenintresse vilket innebär att den försäkrade vill ha både en 
bra och billig försäkring. Försäkringen omfattar ett begränsat kollektiv och 
syftar inte till omfördelning över tid eller mellan olika politikområden. Det 
är bara den som betalar som har rätt till ersättning och det är den försäkrade 
själv som betalar och inte någon annan. Alla försäkringars kärna, dess ”allra 
mest grundläggande natur” och ”de mest centrala egenskaperna” som skiljer 
försäkring från bidrag är att en försäkring hanterar och sprider risker.533 Det 
är bara risker som går att försäkra och risk definierades som att man vet att 
en händelse kan inträffa men inte om eller när den kommer att göra det. I en 
försäkring ska alltså inte den försäkrade själv kunna påverka utfallet.534 En 
annan del av det som karaktäriseras som kärnan i försäkring är att den över 
tid ska gå ihop ekonomiskt och bära sina egna kostnader. Försäkring 
definieras också som en personlig och individualiserad tjänst.  

Denna utredning tar avstånd från förra utredningens förslag om förlängd 
sjuklöneperiod med riskdifferentierade premier. Den innebörd som nu läggs 
i ökad försäkringsmässighet ser jag ändå som en snäv definition av 
försäkring. Det finns emellertid uttryck även för en alternativ tolkning av 
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försäkring. Med en bredare definition av vad som är försäkring kan risker 
omfördelas mellan olika politikområden. Det innebär enligt min tolkning att 
det som kallas bidrag kan ses som en form av försäkring. Men det är alltså 
den snävare definitionen av försäkring som dominerar. 

Uppdelningen mellan försäkring och bidrag följs av en kategorisering av 
olika typer av försäkringar. Försäkringens kärnegenskaper förväntas vara 
gemensamma för olika typer av försäkringar, men det görs en uppdelning 
mellan tre typer av försäkringar: allmän försäkring/socialförsäkring, arbets-
marknadsförsäkring och marknadsförsäkring. Allmän försäkring eller 
socialförsäkring beskrivs som något som skapar social tillhörighet, 
medborgarskap, tillit och social trygghet. Det är en tjänst men tack vare 
obligatoriet får alla vara med och alla behandlas lika. Avgiften ska vara 
riskutjämnande, det talas i termer av att de försäkrade med låga risker 
subventionerar de med höga risker. Det ska inte vara någon individuell 
riskdifferentiering. Arbetsmarknadsförsäkringar utgörs i sin tur av ett mer 
avgränsat kollektiv med starkare men mer avgränsad solidaritet än 
socialförsäkringar. Marknadsförsäkringar präglas enligt utredningen av 
riskdifferentierade avgifter där varje individ betalar en premie som speglar 
individens risk både på individ- och systemnivå.535 

Riskdelningen artikuleras som en av de stora principfrågorna där det är 
viktigt att göra ett vägval. Riskdifferentierade avgifter i form av till exempel 
förlängd sjuklöneperiod avvisas och utredningen talar för större inslag av 
omfördelning. Synen på rättvisa länkas till John Rawls syn på omfördelning 
som rättvisa. Inom denna förståelse av rättvisa framställs differentiering 
mellan riskgrupper som problem, det blir mest rättvist om alla delar på 
riskerna genom obligatoriska samhälleliga anordningar. Det rymmer en 
föreställning om att alla behandlas lika då premierna är enhetliga. Utredarna 
förespråkar (måttlig) omfördelning mellan olika grupper. Inkomstgrupper, 
men även kön och ålder, nämns som faktorer som motiverar utjämning 
mellan grupper istället för riskgruppsindelning. De tar därmed avstånd från 
den individbaserade synen på rättvisa som dominerat i de två tidigare 
utredningarna. I den individbaserade synen på rättvisa betalar den 
försäkrade i högre grad för sin egen risk genom att avgifterna differentieras 
mellan olika grupper försäkrade. Det är en tolkningsram där påtvingad 
omfördelning ses som orättvis, i utredningen länkas den till Robert Nozicks 
syn på rättvisa, som beskrivs som den ekonomiska vetenskapens grundsyn 
på försäkringens teori.536 

Försäkringar innebär spridande av risker och det kan göras på många 
olika sätt men staten lyfts fram som den mest effektiva riskspridningen.537 
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Hur man väljer att fördela ansvaret beskrivs som ett uttryck för värderingar 
och grundläggande sociala normer. I den här utredningen definieras 
socialförsäkringarnas grundprinciper som att de är generella, obligatoriska 
med enhetliga avgifter utan hälsoprövning. Det motverkar fattigdom och 
bidrar till att skapa social tillhörighet, medborgarskap och social trygghet i 
samhället.538 I diskussionen om riskdelning blir finansieringen gruppens 
ansvar och inte främst individens. Men omfördelningen ska vara måttlig, och 
inte så stor som den skulle kunnat vara med staten som ensam ansvarig. 

I dessa diskussioner är det inte bara kön som artikuleras utan även ålder, 
inkomst och så vidare, men kön får tillsammans med andra styra att ansvars-
fördelningen utformas genom att kostnaderna inte ska differentieras mellan 
olika riskgrupper. De försäkrade får gemensamt ansvar för finansieringen 
och normen är att det ska vara en omfördelning mellan de med hög risk och 
de med låg risk.  

Även om försäkringsmässighet är centralt för den här utredningen är det i 
diskussionen om riskdifferentiering av premier inte försäkringsmässighet 
som artikuleras utan istället hänvisas till den svenska modellens grunder i 
omfördelning. Det kan ses som en spricka i den ekonomiska diskursen och 
en nyansering av den hårddragna ekonomiska teorin. De försäkrade positio-
neras till gemensamt ansvar för att bära riskerna. I den här diskussionen 
artikuleras kön tillsammans med ålder, inkomst etc.  

I utsagor om hur socialförsäkringen ska bi mer försäkringsmässig betonas 
framförallt att det måste finnas en tydlig koppling mellan avgift och det som 
nu kallas försäkringstjänst. Försäkringen ska vara ekonomiskt självständig 
genom att avgifterna ska täcka utgifterna och inte vara en del av skatte-
potten. Det innebär att ökade sjukskrivningar ska leda till höjda avgifter eller 
anpassade, det vill säga sämre, villkor i försäkringen. Det betonas att de 
försäkrade på så sätt får betala mer genom att löneutrymmet minskar. Ett 
egenintresse byggs in genom att det inte ska vara ”någon annan” som betalar 
för försäkringen. Rättigheter i försäkringen kräver att man betalar avgift, 
avgifterna är en individuell betalning för en individuell försäkringstjänst. 
Den som inte har arbetsinkomst har inget att försäkra och ingen rätt till 
ersättning. Individen ska själv ta det aktiva ansvaret för sin framtid och 
försörjning och det ska vara en starkare koppling mellan privatekonomi och 
sjukfrånvaro.539  

En försäkringsmässig självständig sjukförsäkring. Det måste göras tydligt för alla 
inblandande, inklusive de försäkrade själva, att den allmänna sjukförsäkringen är 
en försäkring. Avgörande är då att det står klart att det är försäkringstagarna 
själva som ur löneutrymmet kommer att få bekosta försäkringen. Utgifterna måste  
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täckas av avgifter, rättigheter kräver avgifter och det måste märkas i löneför-
handlingarna om kostnaderna går upp eller ned. På så sätt byggs de försäkrades 
egenintresse av såväl en bra försäkring som ett rimligt pris in i hanteringen.540 

Ökad försäkringsmässighet beskrivs som en nödvändig förändring av 
ansvaret för försäkringens finansiering. Det är viktigt att: ”… det faktiska 
ekonomiska ansvaret flyttas från skattebetalarkollektivet till avgifts-
kollektivet.”541 När sjukförsäkringen beskrivs som en arbetsmarknadsfråga 
placeras det ekonomiska ansvaret hos parternas förhandlingsutrymme. Det 
ska ge drivkrafter att förvalta försäkringen väl. Men det finns även en stark 
betoning på att individen ska ta det aktiva ansvaret för sin försörjning och 
sin framtid genom att sjukförsäkringen ska finansieras ur löneutrymmet. Att 
behandla sjukförsäkringen som försäkring är tänkt att innebära positiva 
drivkrafter för individen. Ökat eget ansvar förväntas leda till lägre sjuk-
frånvaro då det blir tydligare vad sjukfrånvaron kostar. Det är viktigt att 
avgifterna ska ses som betalning för en försäkringstjänst och inte en del av 
skattepotten. 

I uppdelningen mellan försäkring och bidrag konstrueras som tidigare 
försäkringstagaren och bidragstagaren. Försäkringstagaren positioneras som 
en person som arbetar och har inkomst, betalar avgift men saknar möjlighet 
att påverka om ersättning betalas ut. Försäkringstagaren agerar i egen-
intresse genom att vilja ha en bra och billig försäkring. Det är stark betoning 
på att det är arbetsinkomsten som ska försäkras. De som inte har en 
arbetsinkomst och alltså inte betalar avgift till försäkringen har inte något att 
försäkra, och har inte rätt till sjukförsäkring. Bidragstagaren positioneras 
som någon som väljer att få bidrag, men kunde ha valt annorlunda. Bidrags-
tagaren betalar inte själv och blir föremål för allmänintresse. 

Den grundläggande problemformuleringen i utredningen – för mycket 
bidrag och för lite försäkring – kan tolkas som att det är för många bidrags-
tagare inom sjukförsäkringen. För många som får sjukpenning fast de inte 
borde. Det kan knytas till överutnyttjandediskursen där vissa sjukskrivna 
positioneras som bidragstagare som felaktigt får sjukpenning.542  

I beskrivningen av problemet med att försäkringen är för mycket bidrag 
finns tystnad om att det är ett könsrelaterat problem genom att ökningen av 
sjukskrivna domineras av kvinnor. Min tolkning är att uppdelningen mellan 
bidrags- och försäkringstagare innebär att könade grupper särskiljs, och 
dessa könade kategorier tillskrivs olika statuspositioner. Det kan tolkas som 
att kategorin bidragstagares könade bas osynliggörs. Det handlar om att det 
finns för många kvinnliga ”bidragstagare” som inte anses ha rätt till 
sjukpenning och som därmed tillskrivs en marginaliserad position inom 
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försäkringen och ansvaret för deras försörjning förläggs till andra system. 
Det egna ansvaret ökar och de könade (om än något otydligt) kategorierna 
bidragstagare och försäkringstagare snävar in vad försäkring är.  

Inom den här tolkningsramen marginaliseras de som inte lönearbetar 
ytterligare, vissa grupper exkluderas helt. Utredningen vill eventuellt 
utesluta grupper som studenter och arbetslösa för att hårddra arbetslinjen. 
Det innebär att obligatoriet snävas in.  

Tolkning av sjukdom 
I en av sina rapporter, Sjuk eller ledsen?, framträder delvis motstridiga 
beskrivningar av vad som ska ses som sjukdom ur försäkringsrättsligt 
perspektiv.543 Man kan säga att det i texten pågår en kamp mellan två 
tolkningsramar som illustreras av titeln: Sjuk eller ledsen? I rapporten 
utvecklas resonemangen och det är den mest omfattande texten om synen på 
sjukdom under den tidsperiod jag undersöker.  

I denna text problematiseras de symtombaserade diagnoserna och blir 
föremål för en omfattande granskning. I rapporten konstateras att symtom-
diagnoserna är den diagnosgrupp som ökat mest och de beskrivs som en 
speciell utmaning för sjukförsäkringen eftersom de befaras ge konsekvenser 
för sjukförsäkringens uppbyggnad. Frågan handlar om symtomdiagnoser ska 
ses som sjukdom eller som en naturlig del av livet.  

I det som jag tolkar som den dominerande tolkningsramen i samtals-
rapporten Sjuk eller ledsen? formuleras problemet med symtomdiagnoserna 
som svårigheter att göra det som benämns objektiva medicinska fynd. De 
symtombaserade diagnoserna inom sjukförsäkringen knyts till de två stora 
diagnosgrupperna psykiska sjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar. Det 
är diagnoser där det saknas objektiva undersökningsfynd. Den lättare 
psykiska ohälsan har ökat och knyts till kvinnor. Diagnosgruppen psykisk 
ohälsa beskrivs som den grupp: 

… som haft den mest dramatiska utvecklingen inom sjukförsäkringen… /---/ 
Ängslan, oro, ångest, trötthet och sömnbesvär har ökat sedan slutet av åttiotalet och 
extra kraftigt sedan andra halvan av nittiotalet. Särskilt påtagligt har ökningen 
varit för yngre och kvinnor – ett mönster som väl stämmer överens med 
utvecklingen av sjukskrivningarna.  
   Även för den grupp, kvinnor inom offentlig sektor, som haft den kraftigaste 
ökningen av sjukfrånvaro finns en tydlig återspegling i levnadsnivåundersök-
ningarna. I en studie av fackförbundet Kommunal framgår att ökningen av 
värkproblem och psykiska besvär har varit påtagligt för deras medlemmar.544  
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Den här kopplingen mellan kvinnor och psykisk ohälsa görs i en genomgång 
av sjukdom hos befolkningen. I samtalsrapporten presenteras inte någon 
fördjupad analys och de efterföljande diskussionerna om symtomdiagnoser 
är helt utan kopplingar till kön.   

Tolkningsramen med krav på objektiva medicinska fynd vävs samman 
med tolkningsramen om försäkringsmässighet i påståendet att ett 
grundläggande kriterium för en försäkring är att den försäkrade inte ska 
kunna välja att få ersättning: ”En försäkring förutsätter tydliga kriterier för 
när en skada har inträffat och kontroll (skadereglering) av om så har 
skett.”545 Försäkringens krav på tydliga kriterier för ersättning gör att det 
även måste finnas tydliga, objektiva kriterier för vad som är sjukdom. Något 
som enligt utredarna saknas inom de symtombaserade diagnoserna: ”Genom 
att läkaren helt blir tvungen att förlita sig till patientens berättelse skapas ett 
utrymme för den som så vill att ’välja’ sjukskrivning.”546 Den subjektiva 
dimensionen av sjukdom, de besvär en person själv upplever, som inte kan 
verifieras objektivt reduceras till ett val för individen när den ekonomiska 
tolkningen av vad som är försäkring är verksam samtidigt som den 
medicinska tolkningsramen.  

Symtomdiagnosernas sjukdomslegitimitet undergrävs även genom 
påpekandet att det strider mot socialstyrelsens förordningar att läkaren inte 
har någon specifik kunskap eftersom de inte går att styrka med objektiva 
fynd: 

Läkaren har svårt att intyga något som han/hon inte har möjlighet att styrka genom 
objektiva fynd. Att ändå intyga att sjukdom föreligger skulle kunna strida mot 
socialstyrelsens förordning där det framgår att läkaren skall ’noga se till att man 
endast uttalar sig om förhållanden, som man har tillräcklig kännedom om’. Läkaren 
Jörgen Malmqvist beskriver denna situation i ett inlägg i läkartidningen som att ’Om 
objektiva fynd saknas – ingen ovanlighet! – har läkaren ingen oberoende professio-
nell kunskap om just denna patients tillstånd.’547 

Det finns en föreställning om att när läkaren inte kan göra objektiva fynd är 
hon inte kunnigare än andra och därmed har symtomdiagnoser inte någon 
medicinsk legitimitet. I texten återkommer föreställningar om att symtom-
diagnoserna är besvärliga, svåra att styrka och att de endast utgår från 
patientens berättelse. De ses som ett hot mot sjukförsäkringen, som 
”sjukförsäkringens sorger och bedrövelser”, något sjukförsäkringen behöver 
räddas från.548 Min tolkning är att denna problemformulering bygger på en 
föreställning om en ”ren sjuklighet”. Intertextuella kopplingar görs till 
exempel till en debattskrift från en läkare och forskare som hävdar att 

                                                             
545 Socialförsäkringsutredningen, Samtal om socialförsäkringen nr 7, 2005, sid 9 
546 Socialförsäkringsutredningen, Samtal om socialförsäkringen nr 7, 2005, sid 10 
547 Socialförsäkringsutredningen, Samtal om socialförsäkringen nr 7, 2005,  sid 45-46 
548 Socialförsäkringsutredningen, Samtal om socialförsäkringen nr 7, 2005, sid 61 



 

 160

sjukskrivning har svagt samband med verklig sjuklighet.549 I utredningens 
samtalsrapport beskrivs medikalisering som att en sjukdomsupplevelse får 
en medicinsk diagnos. När symtomdiagnoser länkas till begreppet medikali-
sering lyfts en annan artikel av en läkare fram:  

Kritiken blir här mer att efterfrågan på sjukskrivning pressar försäkringens 
portvakter till medikalisering vilket i sin tur kan skymma de problem som är det 
egentliga upphovet till efterfrågan. Distriktsläkaren Karin Nykvist beskriver det i en 
artikel i läkartidningen som en ’medikalisering av fattigdomen’.550  

Medikalisering brukar användas för att beskriva hur ett tidigare icke-
medicinskt problem definieras som sjukdom. Det används ofta i diskussioner 
om nya diagnoser borde ses som medicinska eller inte. Jag tolkar texten i 
den här utredningen som att begreppet medikalisering används för att 
ifrågasätta om det verkligen handlar om riktig sjukdom. Föreställningen att 
de symtombaserade diagnoserna döljer det ”egentliga” problemet, som inte 
har med sjukdom att göra. I citatet ovan länkas det egentliga problemet till 
fattigdom och försörjningsproblem. En klassproblematik, som i övriga delar 
av texten länkas till arbete och arbetsmarknaden. I samtalsrapporten 
beskrivs processen som en ond cirkel där de försäkrade börjar kämpa för sin 
sjukroll som blivit nödvändig för försörjningen. Sjukdomen och inte arbetet 
blir centrum. Utredarna vill nyansera det de kallar idén om sjukdom, dvs att 
den naturliga gången är från frisk till sjuk och tillbaka till frisk:  

Här ligger ett av de stora problemen med många symtombaserade diagnoser. En 
sjukdom som aldrig fått sin objektivt bekräftade start kan heller aldrig få sitt 
objektivt bekräftade slut. Idén om frisk-sjuk-frisk passar inte för dessa, i många fall, 
mer eller mindre kroniska tillstånd.551 

De symtombaserade diagnoserna länkas till kroniska tillstånd och till att 
förväntningar om en framtid utan besvär är orealistiska. Symtomdiagnoser-
na passar alltså inte in i sjukförsäkringen som i allt högre grad ska bygga just 
på tydliga sjukdomskriterier och hårdare bedömningar. Det öppnar upp för 
frågan om det går att tillämpa ett snävare sjukdomsbegrepp. I föreställ-
ningen om sjukdom görs på så sätt skillnad mellan ren sjukdom och det som 
beskrivs som en naturlig del av livet, till exempel smärta, trötthet, yrsel, 
sömnsvårigheter, mag-tarmproblem, huvudvärk och koncentrations-
svårigheter.552  

Problemet med höga sjuktal förläggs till bristande matchnings-
mekanismer på arbetsmarknaden, det finns arbeten för de flesta oavsett 

                                                             
549 Socialförsäkringsutredningen, Samtal om socialförsäkringen nr 7, 2005, sid 14 
550 Socialförsäkringsutredningen, Samtal om socialförsäkringen nr 7, 2005, sid 14 
551 Socialförsäkringsutredningen, Samtal om socialförsäkringen nr 7, 2006, sid 48 
552 Socialförsäkringsutredningen, Samtal om socialförsäkringen nr 7, 2005, sid 18 
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sjukdom.553  Tolkningsramar om försäkringsmässighet och objektiva 
medicinska fynd vävs samman i diskussionen om att personer med 
symtomdiagnoser ska jobba trots krasslighet.  

Den position som personer med symtomdiagnoser tillskrivs innebär att de 
befinner sig i ett ”diagnosernas gränsland” där de kämpar för sin försörjning 
i en destruktiv process utan utväg. De ser ”det sjuka” som något tryggt 
medan omvärlden, det vill säga arbetslivet, är hotfull och riskfylld. Den 
försäkrade väljer själv sjukdom, en sjukdom som saknar medicinsk 
legitimitet och egentligen handlar om andra problem än hälsa. Den själv-
upplevda dimensionen av sjukdom misstänkliggörs genom att den framställs 
som ett val, något som den försäkrade själv råder över. Sjukförsäkringens 
ansvar snävas in.  

Kön lyfts fram i problemformuleringen men inte i diskussionen om 
lösningens konsekvenser, gruppen som ska marginaliseras eller exkluderas 
saknar kön. Ställningstagandet blir att symtomdiagnoserna inte ska 
uteslutas ur försäkringen, det bedöms inte möjligt, men de ska begränsas 
genom fastare tidsramar. I utsagor om begränsningar genom sjuktider och 
nya normer är utredningstextens problemformuleringar och lösningar utan 
kön.  

Den medicinska tolkningsram jag beskrivit ovan, med en syn på sjukdom 
som något objektivt är framträdande. I texten artikuleras emellertid även en 
konkurrerande förståelse av sjukdom. En mer socialmedicinsk tolkningsram 
med bredare syn på vad som var sjukdom får genomslag i diskussionen om 
vissa diagnoser som symtomdiagnoser helt borde uteslutas ur sjukförsäk-
ringen. I den diskussionen framställs sjukdom som något komplicerat och 
större vikt läggs vid den egna upplevelsen av sjukdom. En sjukdom som är 
svår att objektivt verifiera behöver inte vara mindre verklig och det är inte 
bara symtomdiagnoserna som är problematiska. I denna förståelse av 
sjukdom betonas att diagnoser formas av en viss tids och kulturs aktuella 
bilder av sjukdom och ohälsa. Medikalisering ges en annan innebörd då 
bilden av att patienten själv väljer sjukskrivning kontrasteras mot att många 
känner sig misstrodda och kränkta i sjukskrivningsprocessen. Betoning 
ligger på att bekräftelsen av symtom och upplevelser är centralt för att nå bra 
behandlingsresultat och att diagnosen kan vara en bekräftelse som blir en 
väg ut ur en destruktiv sjukroll även om det inte finns behandling.554 Frågan 
ställs om det från sjukförsäkringshåll är fruktbart att försöka göra skillnad 
mellan vad som kan betecknas som en naturlig del av livet och vad som kan 
ses som symtom på sjukdom. Ett annat förhållningssätt gestaltas i idén om 
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att det kanske kan räcka med att se vad symtomen innebär för arbets-
förmågan.555  

I denna tolkningsram uttrycks en mer holistisk syn på sjukdom och det 
argumenteras för att förändringar på arbetsmarknaden och i arbetslivet i 
någon mån borde räknas in i underlaget vid bedömning av rätten till 
sjukpenning. Som orsak till kvinnors ökade sjukfrånvaro nämns föränd-
ringar i arbetslivet i de kvinnodominerade och hårt sjukfrånvarodrabbade 
kommunerna under 1990-talet. Det sker dock inte någon fördjupning i 
denna orsaksförklaring, vilket motiveras med att det saknas utrymme för 
det.556  

Inom den socialmedicinska tolkningsramen blir det omöjligt att dra 
skarpa gränser mellan arbetsmarknaden, sjukförsäkringen och levnads-
förhållanden i stort. Denna tolkningsram framträder i diskussionen om 
symtomdiagnoser skulle uteslutas helt ur sjukförsäkringen. Det bedöms inte 
som rimligt mot bakgrund av den komplexa problematiken och med en 
artikulation av bland annat könsfrågor. Ansvaret förblir därför gemensamt 
även för dessa diagnoser. Symtomdiagnoserna bedöms som en del av det 
offentliga ansvaret som sjukförsäkringen utgör, något annat är inte 
”önskvärt, legitimt och rimligt”.557 I den socialmedicinska tolkningsramen 
anknyts till könsproblematik, även om det poängteras att sådana frågor inte 
hör hemma i denna utredning. 

I den dominerande medicinska tolkningsramen misstänkliggörs symtom-
diagnoser liksom den försäkrades egen uppfattning om sitt hälsotillstånd. De 
ökande sjuktalen framställs inte som en effekt av ökad sjukdom utan knyts 
till arbetsmiljö och förändrade attityder. Problem som ska hanteras utanför 
sjukförsäkringen. Dessa sjukdomar hänvisas till andra system, de ska 
hanteras genom rehabiliteringsbidrag, arbetsmarknadslösningar etc. De 
personer som får symtomdiagnoser, ofta kvinnor, tillskrivs därmed en 
position som inte riktigt sjuka och misstänkliggörs och placeras utanför 
sjukförsäkringen.  

Förändrade normer och attityder till sjukdom 
I huvudbetänkandet lyfts det fram som ett problem att begreppen sjukdom 
och arbetsförmåga är oklara. Med förväntningar om att strama upp 
beviljandet och forma gemensamma normer och förväntningar hos de 
aktörer som är inblandade presenteras tre idéer. Den första är att sätta en 
tydlig tidsgräns för sjukpenningen, den andra att införa riktlinjer för rimliga 
sjukskrivningstider och den tredje att införa en ny modell för bedömning av 
arbetsförmåga i relation till hela arbetsmarknaden. Bedömningen av 
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arbetsoförmåga i relation till hela arbetsmarknaden beskrivs som politisk: ”I 
grunden är det ingen vetenskap utan en rent politisk bedömning vilka 
funktionsnedsättningar som ska vara tillräckliga för att man ska bedömas 
som arbetsoförmögen i relation till hela arbetsmarknaden.”558 Syftet är att 
strama upp rätten till varaktig ersättning och stärka rätten och möjligheterna 
till arbete. Det ska göras genom att fastställa normer enligt schabloniserad 
bedömning för hur grav funktionsnedsättning som ska krävas för att 
arbetsförmågan ska bedömas som nedsatt. Detta ska kombineras med ett 
krav på omställning.559 Det uttrycks en förväntan om att på en bättre 
fungerande arbetsmarknad kommer allt fler att kunna arbeta trots besvärliga 
sjukdomar genom att de hittar rätt arbete.560 

Problemformuleringen handlar om att normer och attityder förändrats på 
såväl individnivå som systemnivå. Ökningen av sjukfrånvaron beror på att 
normer och attityder förskjutits. Det beskrivs som en spänning mellan 
arbetsmoral och arbete som rättighet, där problemet är att de försäkrades 
förväntningar har glidit. De ska inte förvänta sig att bli sjukskrivna för att de 
är lite krassliga, utan måste motiveras att arbeta trots ohälsa. Lösningen är 
att införa ett restriktivare regelverk med begränsningar av sjukskrivnings-
tider. Normerna måste förändras så de försäkrade inser att de måste arbeta 
trots krasslighet. De normer och attityder som tillskrivs den (könlöse) 
sjukskrivne är att sjukskrivning ses som livets goda och arbete som något 
negativt. Ansvaret förskjuts till den försäkrade som ska arbeta trots ohälsa, 
det kan alltså tolkas som en exkludering ur sjukförsäkringen av dessa med 
fel attityd. 

Det måste därför formas en ny bild av hur försäkringarna ska fungera 
genom bättre information till de försäkrade. Utredarna uttrycker det som att 
förväntningarna om det goda måste förändras och det måste skapas nya 
förväntningar, nya normer om ett bättre liv utanför försäkringen. Den 
försäkrade ska inte förvänta sig att vara sjukskriven utan arbeta trots 
krasslighet, ohälsa eller sjukdom. Att jobba trots sjukdom innebär enligt 
utredningen att stärka arbetslinjen.561  

Sjukskrivningsprocessen framställs som instabil. Det finns en idé om att 
sjukförsäkringen är felaktigt utformad, och den felaktiga utformningen styr 
individernas normer och attityder. Normer och attityder kan ändras genom 
att försäkringen stabiliseras genom hårdare regelverk med incitament att 
arbeta trots ohälsa. Det kan göras genom tidsbegränsad sjuktid och riktlinjer 
för sjukskrivningstid för olika diagnoser. 
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I diskussionen om normer refereras till forskare som studerat hur för-
ändrade normer påverkat sjukfrånvaron. En av dem är en förklaringsmodell 
om att drivkrafterna att arbeta blir allt svagare i välfärdsstaten eftersom 
känslan av skuld och skam i att bryta mot normerna försvagas då allt fler 
lever på ersättning. En annan är etnologisk studie av lokala och regionala 
sjukskrivningskulturer. Det handlar om att normer om sjukskrivning 
påverkas av erfarenheter i omgivningarna och influerar de försäkrade, 
handläggare på försäkringskassan samt läkare.562  

Trots att det hårdare regelverket kommer att drabba grupper av kvinnor 
görs det inte någon koppling till analyser av varför just kvinnors attityder 
skulle ha förändrats. Tolkningsramen om förändrade attityder kan knytas till 
den bredare samhällsdiskursen om överutnyttjande av sjukförsäkringen.563 

En målsättning är att fler ska uppleva det problematiskt om en kollega 
eller granne är sjukskriven, inte för att öka pressen på den sjukskrivne utan 
för att öka kraven på arbetsgivare med flera så att den sjukskrivne kan få 
hjälp att börja arbeta igen. Det beskrivs som att dagens hyckleri ska ersättas 
med en klar och tydlig ordning.564 Den nya ordningen förväntas leda till att 
fler blir arbetslösa, men det ses som något positivt eftersom den arbetslöse 
bedöms stå närmare arbetsmarknaden än den sjukskrivne. Det ska ses som 
en halv seger att gå från att vara sjukskriven till att vara arbetslös.565 Den nya 
ordningen i sjukförsäkringen blir också en könsordning. 

Summering  
Balansen mellan omfördelning via ett gemensamt ansvar och ökad försäk-
ringsmässighet genom ökat ansvar till arbetsgivare och individ förskjuts 
något i denna utredning. Rättvisa och försäkringsmässighet omformuleras 
och differentiering av avgifter mellan riskgrupper ifrågasätts.  

Den ekonomiska tolkningsramen bärs i denna utredning av en problem-
formulering om att sjukförsäkringen blivit för mycket bidrag och för lite 
försäkring. Försäkringstagare ska skiljas från bidragstagare som inte har rätt 
till ersättning. Tillämpningen ska stramas upp genom att göra sjukförsäk-
ringen mer försäkringsmässig, det innebär att försäkringen ska bli 
ekonomiskt självständig och att avgiften tydligare ska knytas till ersätt-
ningen. I en självständig försäkring ska högre sjuktal på så sätt finansieras 
genom högre avgifter för de försäkrade. Något som i praktiken skulle betalas 
via minskat löneutrymme. Ett ökat ansvar för de försäkrade ska alltså lösa 
problemet med höga sjuktal.  
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När en ekonomisk tolkningsram om striktare försäkringsmässighet 
samverkar med en tolkningsram om medicinsk objektivitet positioneras 
könade kategorier försäkrade som någon annans ansvar, inte sjukför-
säkringens ansvar. Problemet som ska lösas med att ansvar läggs utanför 
sjukförsäkringen är att till exempel symtomdiagnoser inte är riktiga 
sjukdomar. Den medicinska tolkningsramen domineras av en förståelse av 
sjukdom som något objektivt verifierbart. Den försäkrade med symtom-
diagnos tillskrivs därmed en position som inte riktigt sjuk utan krasslig och 
ledsen. Det berättigar inte till sjukpenning. I dessa resonemang görs inte 
kopplingar till kön, trots att det lyfts fram att kvinnor är överrepresenterade i 
denna typ av diagnoser. Kön blir mer synligt i tolkningsramar om omfördel-
ning och socialmedicin, där artikuleras ett delat ansvar som jag tolkar som 
en inkludering i sjukförsäkringen. I den här utredningen saknas analyser av 
konsekvenser för jämställdhet. Ansvarsförskjutning till mindre kollektiv och 
individ ska lösa problemet med att de försäkrade stannar hemma istället för 
att gå till arbetet när de är lite krassliga. De positioneringar som formas när 
ansvaret differentieras mellan stat, mindre försäkringskollektiv och individ 
känns igen från utredningarna i början på tjugohundratalet. Bidragstagaren 
och försäkringstagaren positioneras hierarkiskt. Bidragstagaren är inte 
riktigt sjuk, utan snarare ledsen med felaktig attityd, väljer sjukdom och är 
del i ett större kollektiv där finansiering sker via skatter utan tydligt eget 
ansvar för finansieringen. Försäkringstagaren positioneras istället som 
objektivt verifierbart sjuk, väljer inte att vara sjuk utan tar eget ansvar och är 
del i ett avgränsat kollektiv som bär sina egna kostnader.  
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~Kapitel 6 ~ 

Diskussion och summering 

Reformer i sjukförsäkringen har över tid präglats av olika idéer och före-
ställningar om kön. I den här studien har jag identifierat tre övergripande 
tolkningsramar som på olika sätt bidrar till att forma könade positioner i 
utredningstexterna. I de texter jag studerat har dessa tolkningsramar 
dominerat under olika perioder men finns i större eller mindre grad under 
hela undersökningsperioden. De ansvarsförskjutningar mellan stat, marknad 
och familj som jag analyserat i texterna ska lösa olika typer av problem och 
fördelning av ansvaret för sjukförsäkringen har på olika sätt bidragit till att 
forma könade positioner.   

Försörjarens behov som tolkningsram 
I utredningstexterna dominerar under den första perioden en tolkningsram 
där familjeförsörjarens behov av ersättning vid sjukdom framställs som 
centralt i diskussioner om fördelning av ansvar för ersättning vid sjukdom. I 
texterna finns uttalade idéer om skillnader mellan könen. Denna 
komplementära syn på könen uttrycks som att kvinnor och män har olika 
uppgifter och behov. Hemarbetet tillskrivs lägre värde än förvärvsarbete 
genom att det inte förväntas bidra till försörjningen. De hemarbetande 
kvinnorna beskrivs som problem och deras behov av sjukförsäkring ifråga-
sätts. Olika grupper tillskrivs skilda behov av sjukförsäkring och försäk-
ringen får därför olika syften och utformning för grupper av försäkrade. 
Ansvarsfördelningar bidrar till att särskilja och dra gränser mellan 
försäkrade som därmed får olika försäkringsskydd. 

I texterna diskuteras förslag på reformer inom sjukförsäkringen. I förslag 
om anslutning, villkor och avgifter differentieras ansvaret för försäkringen 
mellan stat, marknad och familj så att grupper tillskrivs olika positioner. När 
ansvaret för försörjningen, uttryckt i ersättningsnivån, för de förvärvs-
arbetande förläggs till staten, så läggs det för de hemarbetande kvinnorna till 
familjen. När ansvaret för de hemarbetande kvinnornas avgifter läggs på 
staten betonas vikten av det egna ansvaret för förvärvsarbetande. De 
hemarbetande kvinnorna positioneras ofta som gifta, hemarbetande och 
försörjda understödstagare med svårbestämda behov och med ett arbete som 
inte är möjligt att värdera i pengar.  Män positioneras som medlemmar, 
ersättningstagare, förvärvsarbetande eller företagare och med behov att 
upprätthålla sin standard och position som försörjare vid sjukdom.  

Under perioden förändras sjukpenningförsäkringen från att utgå från en 
mycket stark familjebas till en mer individuellt formulerad försäkring, men 
fortfarande starkt knuten till familjen. De hemarbetande kvinnorna får ökat 
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eget ansvar under perioden, där ansvaret för försörjningen huvudsakligen 
ligger hos mannen. Vissa typer av eget ansvar är speciellt viktiga och 
tillskrivs speciell status, till exempel att den försäkrade betalar avgift. Staten, 
marknaden och familjen kan sägas utgöra tre arenor där ansvaret för 
försörjning vid sjukdom fördelas på olika sätt. Värderingen av ansvaret blir 
viktigt för hur hierarkin formas och därmed för konstruktionen av de könade 
positionerna. I socialvårdskommitténs betänkande från 1944 ges till exempel 
försörjarens ansvar för finansieringen via egen avgift en statusposition i 
relation till värderingen av de hemarbetande kvinnorna där ansvaret ligger 
på staten och tillskrivs understödskaraktär.  

Förvärvsarbetande kvinnor och deras villkor får lite utrymme under den 
första perioden. Sjukförsäkringen utformas framförallt efter den manliga 
familjeförsörjarens behov. De dimensioner av ansvar som jag undersökt har 
bidragit till att forma könade positioner med olika status där kvinnor 
tillskrivs en marginaliserad position inom sjukförsäkringen. Även om för-
ändringar görs under perioden så tenderar särskiljningen att återupprepas i 
nya former. 

Likabehandling som tolkningsram 
Under den andra perioden finns tolkningsramen om familjeförsörjarens 
behov kvar men utredningstexterna präglas i allt högre grad av idéer och 
föreställningar om likabehandling. I texterna uttrycks det som att kvinnor 
och män har allt mer lika villkor både på arbetsmarknaden och i hemarbetet. 
Fler risker som sammanhänger med skilda villkor, som könssegregerad 
arbetsmarknad och könade skillnader i ohälsa, inkluderas i försäkringen 
genom att större ansvar läggs på staten. De olika utredningarna har haft 
olika syften och inriktningar och tolkningsramen om likabehandling är inte 
lika tydligt uttryckt i allt material men sammantaget är det en stor 
förändring jämfört med den första perioden.  

När likabehandling blir centralt förläggs mer av ansvaret för försörjning 
vid sjukdom till staten, något som innebär att män, men också kvinnor, 
inkluderas och ges lika rättigheter i vissa avseenden. Positionerna för 
kvinnor och män breddas så att kvinnor i högre grad positioneras som 
försörjare och män även som ansvariga för hemmet. Det är gränsbrytande 
samtidigt som det synliggör att kvinnor inte har samma arbetsvillkor som 
män och att vissa grupper av kvinnor inte kan försörja sig på sin lön. 
Normen om heltid som bas förändras då beräkningsgrunden ändras så de 
deltidsarbetande kvinnorna får högre ersättning. De könade positionerna 
försörjare och försörjd rubbas genom att det öppnas upp för nya positione-
ringar. Hemarbetande positioneras liksom tidigare som försörjda.  

Under perioden problematiseras sjukdomsbegreppet som föreslås 
anpassas till ett utvidgat socialmedicinskt sjukdomsbegrepp. Därmed ökar 
statens ansvar för risker som i högre grad kan knytas till kvinnor än män. En 
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förändring från tidigare period är att ansvar som förskjuts till staten ofta 
inkluderar grupper som ges lika rättigheter som majoriteten av de 
försäkrade. Ansvar som förläggs till arbetsgivaren eller familjen marginali-
serar istället vissa grupper försäkrade, i dessa diskussioner talas inte i termer 
av kvinnor och män. Överlag är kön inte lika synligt i texterna under denna 
period som under den förra. Det finns också exempel där könsneutrala 
förhållningssätt döljer skillnader i villkor. Utredningens könsneutrala analys 
kan förstås ur perspektivet av att det rådde det Yvonne Hirdman kallar ett 
jämställdhetskontrakt eller det Diane Sainsbury kallar den individuella 
försörjar-omsorgs-regimen. En samhällsdiskurs där både kvinnor och män 
förväntas löne- och hemarbeta. Sociala rättigheter knyts till individen istället 
för till familjen och jämställdhet blir norm och strävan efter könsneutralitet 
följer i dess spår. Det kan ha inneburit att skevheter som baseras på kön 
osynliggörs och inte lyfts fram som problem. Kathy Davis menar till exempel 
att jämställdhetsdiskursen suddar ut kvinnors historia av att försöka 
förändra sina kroppar för att passa med kulturella diktat om femininitet.566  

Vissa spår av enförsörjardiskursens kvarstår och där läggs ansvar på 
familjen. Ansvaret för försörjning av barn lyfts dock ut ur sjukförsäkringen 
till andra delar av socialförsäkringssystemet. Individen blir i allt högre grad 
bas. Hemmamakeförsäkringen fortsätter att särskiljas från normen genom 
differentiering av ansvar och den ifrågasätts allt mer under perioden.  

Ekonomi som tolkningsram 
Under den tredje perioden ges ekonomiska tolkningar av problem med 
bristande försäkringsmässighet allt mer utrymme och samspelar på olika 
sätt med idéer om likabehandling och omfördelning. Det övergripande 
problemet i de utredningar jag studerat är de ökande sjuktalen och de 
kostnader de för med sig. I början av 2000-talet blir problembeskrivningen 
om kön allt mer framträdande då problemen knyts till de ökande sjuktalen 
där kvinnors sjukfrånvaro ökat mer än mäns. Det är främst arbetsvillkor hos 
anställda i vård och omsorgssektorn som problematiseras. I problembilderna 
synliggörs olika villkor i arbetslivet och skillnader i hälsa och förhållnings-
sätt. Hemarbetet och familjen omgärdas av tystnad och fokus ligger helt på 
arbetsmarknaden och lönearbete. Fokuseringen på arbetslivet innebär att 
hushållssfären och maktrelationer inom denna liksom samspel mellan 
privatliv och arbetsliv utelämnas. Inom den individuella diskursen ses lika 
fördelning av plikter som försörjning och omsorg som ideal. Många 
differentieringar av sociala rättigheter mellan kvinnor och män försvinner 
genom att de knyts till individen och inte till familjen, familjeförsörjaren 
eller civilstånd.567 

                                                             
566 Davis 2002 
567 Sainsbury 2011, sid 176. 
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Under perioden lyfts olika villkor i arbetsliv och hälsa för kvinnor och män 
fram. Höga sjuktal knyts till dålig arbetsmiljö och förändrade attityder och 
normer. Det ska i förslagen om utökad sjuklöneperiod lösas med ökade 
ekonomiska drivkrafter i form av riskdifferentiering. Inom den ekonomiska 
tolkningsramen görs omtolkningar av vad som är försäkringsmässighet och 
rättvisa. Det får betydelse för hur ansvar förskjuts för olika delar av 
försäkringen. Begreppet försäkringsmässighet länkas till utformningen av 
marknadsbaserade försäkringar. Förslag om att ansvar ska förskjutas till 
arbetsmarknaden och individen delar upp arbetsplatser och försäkrade 
utifrån risk för sjukfrånvaro. Omfördelningen ska begränsas och rättvisa och 
jämställdhet blir att de försäkrade ska ta större ansvar för sin egen risk. 
Gränsen mellan försäkring och bidrag börjar diskuteras igen och de könade 
positionerna bidragstagare och försäkringstagare återskapas. Även om de nu 
är mer otydligt länkade till kön än i den första perioden. Uppdelningen i 
försäkring och bidrag förstärks och innebär en gränsdragning där ansvaret 
för kategorin bidragstagare läggs utanför sjukförsäkringen.   

Sjukdomsbegreppet problematiseras utifrån idéer om att allmän ohälsa 
felaktigt fått status som sjukdom. Arbetsmarknadsproblem och allmän 
ohälsa är inte sjukdom. Förslagen innebär att likabehandling ska göras 
utifrån ett snävare sjukdomsbegrepp där ersättning för till exempel symtom-
diagnoser begränsas i tid eller inte omfattas av sjukförsäkringen. Det innebär 
att vissa försäkrade positioneras som att de inte är riktigt sjuka. Det är en 
könad differentiering då diagnoser vanliga hos kvinnor marginaliseras inom 
försäkringen. I den ekonomiska tolkningsramen reproduceras till viss del 
ordningen om att kvinnors risker i större utsträckning är privata än mäns, 
om än med nya medel. Inom sjukvården sker vid denna tid en liknande 
samverkan mellan den medicinska diskursen och diskursen om lika 
rättigheter, som resulterar i att patientens position förskjuts till kund.568 

Inom 2000-talets marknadsdiskurs skrivs i utredningarna fram ett hot 
mot sjukförsäkringen där den måste räddas från en allt större efterfrågan 
från de försäkrade. Överutnyttjandediskursen öppnar för att det politiska 
problemet är att försäkringen ska skyddas från de försäkrade.569 Kostnader-
na är för höga och legitimiteten urholkas. Sjukförsäkringen framställs som 
en tjänst vilket indirekt positionerar de försäkrade som kunder vars 
efterfrågan hotar försäkringen och de måste regleras genom tydligare regler, 
hårdare prövningar och information.  

 

                                                             
568 Nordgren 2004 
569 Johnson 2010 
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Kvinnor som problem 
I de texter jag analyserat har kvinnor problematiserats på olika sätt men det 
har framförallt gällt kvinnor verksamma inom arbeten hemmet, vård och 
omsorg. En likhet mellan den första och den tredje perioden är att 
uppdelningen mellan försäkring och understöd eller bidrag blir viktig när 
kvinnor positioneras som problem i sjukförsäkringen. Under den första 
perioden är det arbete i hemmet som framställs som ett problem, 
hemarbetet är inte ett riktigt arbete och kan inte berättiga till sjukförsäkring. 
När sedan delar av hemarbetet blivit lönearbete, problematiseras under den 
sista perioden i undersökningen istället förändrade attityder och de 
symtomdiagnoser många kvinnor inom vård och omsorgssektorn sjukskrevs 
för.  

Den första periodens idéer och föreställningar om kön som skillnad i 
kvinnors och mäns uppgifter och behov präglar differentieringarna av 
ansvaret på flera olika sätt. Dessa differentieringar av ansvar formar könade 
positioner där män tillskrivs position som försäkrad försörjare och kvinnor 
försörjd understödstagande. Under den andra perioden framställs kön som 
något neutralt, likhet och omfördelning eftersträvas genom att det gemen-
samma ansvaret utökas via staten. Under den andra perioden problemati-
seras inte kvinnor på samma sätt som i de två andra perioderna, i stället 
framställs män som missgynnade och diskriminerade. Det innebär dock 
problem då skillnader i livsvillkor mellan kvinnor och män inte gjorts tydliga 
i den i vissa fall skenbart könsneutrala tolkningsramen. Under den tredje 
perioden framträder en allt starkare ekonomisk tolkningsram som präglas av 
idéer om försäkringsmässighet och ekonomiska drivkrafter. Kön lyfts fram i 
diskussioner om skilda villkor, villkor som ska ändras med ekonomiska 
drivkrafter och genom allt större ansvar läggs på individ, arbetsmarknad och 
andra socialpolitiska system. Det blir tydligt att vissa grupper som huvud-
sakligen består av kvinnor inte är en självklar del av sjukförsäkrings-
systemet. När behovet av sjukförsäkring ökar förändras systemet genom att 
förskjuta fördelningen av ansvar till andra arenor. Positionerna som 
försäkringstagare och bidragstagare återkommer i ny skepnad. Nu inte lika 
tydligt könade men marginaliserande för dem som inte uppfyller normen om 
lönearbete och objektivt verifierbara sjukdomar. De som faller utanför denna 
norm är inte sjukförsäkringens ansvar. Ansvaret förskjuts till individen eller 
andra socialpolitiska åtgärder. Att det görs skillnad mellan försäkring och 
bidrag på 2000-talet är intressant och kan kopplas tillbaka till 1940-talets 
diskussioner om hur ansvarsfördelningen för försäkringen skulle utformas. 
Gränser som där dras mellan socialförsäkring och understöd baseras på och 
reproducerar föreställningar om kön och klass. Skiljelinjen mellan 
socialförsäkring och understöd innebär att avsaknad av finansiellt ansvar 
positionerar individen som passiv, beroende och försörjd. Att vara försäkrad 
blev något aktivt där den försäkrade själv bidrar. Dessa kategorier blir 
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könade i likhet med det Nancy Fraser beskriver som att socialförsäkringar 
konstruerar mottagarna som rättighetsbärande individer där den ideal-
typiske mottagaren är en man, medan bidragen formulerar sina mottagare 
som klienter med en kvinna som idealtypisk mottagare.570 

Att benämna kvinnor som grupp kan ses som ett sätt att synliggöra skilda 
strukturella villkor. Den manliga normen innebär att mannen är mall för den 
politiska människan och medborgaren, men att män inte behöver definieras 
som könskategori. Män har ofta saknat kön i politiken, att kvinnor benämns 
som kön men inte män gör att kvinnor pekas ut som avvikare medan män 
blir normala.571 En risk är också att gruppen kvinnor homogeniseras och att 
skillnader inom gruppen inte uppmärksammas. Att inte benämna kön 
innebär å andra sidan att risker som är specifikt bundna till en viss grupp 
försäkrade, i det här fallet kvinnor, tystas ned. Inom forskning om föränd-
ring av välfärdssystemen är just en sådan tystnad och osynliggörande av 
vissa gruppers nya risker ett sätt att förändra välfärdssystemen. Nya risker 
som inte täcks av försäkringen eller som ger dyrare avgift innebär att 
individen får bära en större del av ansvaret. På så sätt kan förbiseende av 
förändrade livs- och arbetsvillkor göra att nya typer av risker inte inkluderas 
i det offentliga systemet.572  

Lagstiftningens könsneutrala utformning anses vara ett viktigt instrument 
för jämställdhet, även om detta är omdiskuterat.573 Den könsneutrala 
lagstiftningen förutsätts omfatta både kvinnor och män, problemet är att 
könsneutrala individer inte existerar och att maktrelationerna mellan könen 
osynliggörs när man inte talar om kön.574 Könsneutralitet är således ofta en 
illusion då det bygger på ett felaktigt antagande om att könsarbetsdelning 
och livsvillkor är lika. Det innebär risk att den rådande könsordningen 
förstärks snarare än förändras. Det har visats, bland annat av Kvinnomakt-
utredningen 1998, att den könsneutralt utformade socialförsäkringen inte 
medfört ökad jämställdhet eftersom samhällsstrukturerna som den baseras 
på inte är jämställda. Dilemmat är att en könsbunden lagstiftning också 
innebär en stigmatisering, något lagstiftaren velat undvika.575  

 

                                                             
570 Fraser 1989, sid 149f 
571 Eduards 2002, sid 39,  1998, 1993 
572 Taylor-Gooby 2004, Hacker, Jacob S: “Privatizing Risk without Privatizing the Welfare State: The Hidden 
Politics of Social Policy Retrenchment in the United States”. American Political Science Review, vol 98, 2004, 
nr 2, sid 243-260 
573 Mannelqvist 2003 
574 Wendt Höjer mfl, 2001, sid 73 
575 Mannelqvist 2003 
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Omfördelning vs försäkringsmässighet 
I diskussionerna om sjukförsäkringens utformning har principer om 
försäkringsmässighet och omfördelning ställts mot varandra. Vad som anses 
vara försäkringsmässigt och hur omfördelning ska göras har varierat över 
tid. I dessa diskussioner har jämställdhet och rättvisa blivit centrala begrepp 
som getts olika innebörd i de olika tolkningsramarna. Under den första 
perioden låg tyngdpunkten på omfördelning för att under den sista perioden 
ha tyngdpunkten på försäkringsmässighet. Det är ett uttryck för hur omför-
delningsambitionerna i sjukförsäkringen begränsats och omformulerats.  
Under den första perioden talas bara undantagsvis om jämställdhet. Då i 
meningen att kvinnors arbete ska uppvärderas och ses som bidrag till 
försörjningen. Under andra perioden beskrivs jämställdhet som omfördel-
ning och könsneutral likabehandling. Sedan 1970-talet har könsneutralitet 
använts för att uppnå jämställdhet och jämställdhet blev ett viktigt 
kännetecken för den svenska socialförsäkringen. Under tredje perioden i den 
ekonomiska tolkningsramen var kvinnors lönearbete i fokus för jämställd-
heten. Jämställdhet skulle inte nås genom ökad omfördelning utan genom 
ökad försäkringsmässighet med ekonomiska incitament och ökat ansvar för 
arbetsgivarna eller individen. Omfördelningen begränsas i mer utpräglat 
försäkringsmässiga system och i den ekonomiska tolkningsramen omdefinie-
ras vad som menas med jämställdhet. Jämställdhet blir i högre grad att ta 
ansvar för sina egna risker genom starkare ekonomiska drivkrafter. Att 
utmana könstrukturer genom ökat ansvar till arbetsgivaren visar sig 
problematiskt då det kan leda till diskriminering vid rekrytering.   

En form av försäkringsmässighet illustreras i diskussionen om sjuklön. 
Sjuklön innebär att ansvar flyttas till arbetsgivaren. Frågan har diskuterats 
under lång tid och det har varit olika problem som förflyttningen av ansvar 
till arbetsgivaren förväntas lösa. På 1980-talet var det först olika kompen-
sationsnivåer i sjukklassystemet och alltför omfattande administration som 
var problemet. Senare blev arbetsmiljön den huvudsakliga problem-
formuleringen. Kön började problematiseras i utredningarnas diskussioner 
om sjuklön i början på 1990-talet. Det var också den tid då kvinnors 
sjukfrånvaro ökade och började lyftas fram som problem. Ett problem som 
förskjutningen av ansvar till arbetsgivaren skulle hjälpa till att lösa. Baserat 
på att det i hög grad var kvinnor inom vård- och omsorgssektorerna som var 
långtidssjukskrivna innebar sjuklöne- och medfinansieringsreformerna i 
praktiken att avgifterna indirekt differentierades efter kön. En sådan 
könsbunden avgift innebar särbehandling av ett kollektiv där individerna 
fick större ansvar att betala för sin egen risk genom minskat löneutrymme 
och omfördelningen minskar. Om det ses som rättvisa eller inte beror på 
tolkningsramen. I en tolkningsram där rättvisa är att alla i högre grad tar 
ansvar för sin egen risk leder minskad omfördelning till ökad rättvisa. I en 
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tolkningsram där rättvisa är solidaritet i form av att de friska tar ansvar för 
de sjuka blir minskad omfördelning diskriminering.  

En effekt vid differentiering av avgifter är att att arbetsgivare gör hårdare 
urval vid rekrytering. Tidigare studier har visat att problem uppstått i länder 
där lång sjuklöneperiod införts.576 Det har inneburit att risken för 
diskriminering vid anställning ökat samt att det skapats ett ökat antal 
tidsbegränsade anställningar. Detta kan ses som en form av statistisk 
diskriminering vilket innebär att arbetsgivaren pga svårigheter att få 
fullständig information om en arbetssökandes produktivitet gör bedöm-
ningar utifrån en känsla av osäkerhet inför vissa grupper. Det kan vara att 
kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och att kvinnor därför kan ses som 
mer riskabla att anställa. Utformningen av försäkringen kan också påverka 
lönebildningen genom att en kvinna kan få lägre lön än vad en man med 
likvärdiga kvalifikationer skulle ha fått. Den lägre lönen blir ett sätt att 
kompensera för risken för de ökade kostnader för arbetsgivaren som 
förväntad högre frånvaro medför. Denna typ av diskriminering beskrivs som 
ett kostnadsrationellt handlande av arbetsgivarna.577  

I de utredningar där det läggs förslag om förlängd sjuklön diskuteras 
också åtgärder mot diskriminering. De ekonomiska incitamenten i form av 
förlängd sjuklöneperiod kan tolkas som att kvinnor får ta större ansvar för 
sina risker. Individen får bära ansvar för strukturella problem med 
könssegregerad arbetsmarknad och hälsoproblem som med stor sannolikhet 
har sin grund i ojämlika villkor. För att undvika att strukturella problem 
läggs på individen måste till exempel könsstrukturer som i hög grad 
påverkar individens möjligheter problematiseras. Inom sjukförsäkringen har 
man kunnat se mönster av hur kvinnor med ohälsa i högre grad än män 
söker sin försörjning utanför sjukförsäkring eller förtidspension. Det kan till 
exempel vara att jobba deltid och leva på låg inkomst eller bli försörjd av 
maken. Jämställdhetsutredningen konstaterar till exempel att kvinnors 
kollektiva problem i arbetslivet får lösas av kvinnor individuellt och otrygga 
anställningar, deltidsarbete och sjukskrivningar kan ses som utslag av den 
ojämställdhet som präglar arbetsmarknaden, men också som individuella 
lösningar på strukturella problem.578 När sjukfrånvaron ökar blir kostnaden 
tydlig och ett problem. Frågan är om det är rimligt att kvinnor ska betala mer 
för risker som beror av ojämlika villkor? I den sista utredningen som ingått i 
den här studien tonades riskdifferentieringen av kostnaderna genom olika 
former av sjuklön ned. Istället presenteras idéer om att differentiera 
försäkringen genom att förskjuta ansvaret för könade diagnoser som 
symtomdiagnoser från sjukförsäkringen.  

                                                             
576 Nyman, Kjell mfl, Den svenska sjukan. Ds 2002:49  
577 Jämför med resonemang om statistisk diskriminering i: Thoursie 2005, Höglund 1998, sid 11ff 
578 SOU 2005:66, sid 20 
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Det kan vara svårare att driva jämställdhetspolitik i frågor som inte självklart 
kopplas till jämställdhetsbegreppet.579 Sjukförsäkringsfrågor hör inte till det 
som setts som traditionella jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsanalyserna i 
de flesta utredningar som jag har undersökt är också mycket kortfattade eller 
helt frånvarande. Köns- eller jämställdhetsperspektiv har sällan varit något 
genomgripande angreppssätt i utredningarna om sjukförsäkringens 
utformning. Förhållningssätt till omfördelning och försäkringsmässighet 
behöver relateras till innebörder av jämställdhet. Även om omfördelning 
knutits till jämställdhet är inte ökad omfördelning oproblematisk. En fråga 
är till exempel om omfördelning från män till kvinnor via sjukförsäkringen 
förstärker löneskillnader. Omfördelning har diskuterats i feministisk 
litteratur och ett förhållningsätt är att se omfördelningen som att det ger en 
position att agera utifrån. Trots att staten inte kunnat bryta ojämn 
maktordning mellan könen så har underordningen under staten sagts ge 
bättre position och nya resurser för mobilisering, protest och politiskt 
inflytande eftersom det ökade ekonomiska oberoendet och de ökade 
valmöjligheterna trots allt ger ett större handlingsutrymme för föränd-
ring.580 

Arbete och försörjning 
Vad som ska ses som arbete och försörjning är viktigt för tillhörigheten till 
sjukförsäkringen och de ansvarspositioner som formas. Det blir även centralt 
för vad som ska försäkras. En iakttagelse från den första perioden i 
undersökningen är att de lönearbetande kvinnorna och deras villkor får 
väldigt lite utrymme i dessa utredningar. Problematiseringen som görs i 
utredningarna handlar i hög grad om familjeförsörjare och företagare (män) 
och hemarbetande kvinnor. Därmed görs också en tydlig uppdelningen 
mellan hemsfär och offentlig sfär som präglas av bekönade föreställningar 
om kvinnors och mäns uppgift och plats i samhället. Makten att dra gränsen 
mellan dessa sfärer blir ett sätt att forma villkor och positioner.581 Att de 
hemarbetande kvinnorna ses som problem i konstruktionen av sjukförsäk-
ringen kan förstås som ett uttryck för att när männen och deras arbets-
mönster är det självklara, så blir kvinnors arbete och villkor avvikande.582 
Den så kallade enförsörjardiskursen innebär att hemarbetande kvinnor blir 
ett problem i sjukförsäkringssammanhang medan lönearbetande kvinnor 
blir i princip osynliga. Tidigare forskning om kön och arbete har också visat 
att kvinnors arbete såväl i som utanför hemmet har osynliggjorts. Kvinnor 
har tvingats anpassa sig till mannens arbete. Det är vanligt att arbetet 
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kvinnor utför inte beskrivs som arbete utan som att de hjälper till. Kvinnors 
hårda arbete i jordbruket räknades inte heller som arbetskraft i 
statistiken.583 Yvonne Hirdman sätter in det i ett sammanhang hon kallar 
den äldre patriarkala situationen, där flickors och kvinnors arbetskraft var 
en självklarhet, mindre värd, tillfällig och den kunde ses som en ”fri 
nyttighet”.584 

För de förvärvsarbetande är inkomsten försäkrad, medan det inte ses som 
möjligt eller nödvändigt att försäkra hemarbetande kvinnors inkomst. För 
dem försäkras utgifter som följer med sjukdomen. Konflikten mellan arbete 
och familj uttrycks i idéerna om att uppvärdera hemarbetet. I dessa 
diskussioner länkas till den tolkningsram som tidigare uttryckts av de 
kritiska kvinnoförbunden med föreställningar om att hemarbetet behöver 
uppvärderas och omfattas av bättre socialpolitiska förmåner. Det domine-
rande förhållningssättet är att hemarbetande tillhör en förgången tid och 
inte behöver ingå i den allmänna sjukförsäkringen. Huruvida man ska arbeta 
för ett system som snart kommer att vara borta är en fråga som även tidigare 
varit uppe när det gällt hemarbetets organisering. På 1920- och 1930-talen 
handlade det om hembiträdenas situation.585 Nu handlar det om att ta hand 
om barn och hushåll i det egna hemmet – är det fritidssysselsättning eller 
arbete? Tendenserna i materialet under den här perioden är att hemarbetet 
allt mindre ses som ett riktigt arbete. Därför blir det också mer och mer 
tveksamt om de hemarbetande ska omfattas av en allmän sjukförsäkring 
över huvud taget. Hemarbetet blir allt mer en privat och inte en politisk 
fråga.  

Under den andra perioden finns delar av tolkningsramen om försörjarens 
behov kvar. Men starka inslag av likabehandling innebär en förändring som 
rubbar positionerna försörjare och försörjd genom att både män och kvinnor 
hemarbetar och förvärvärvsarbetar. Utökat statligt ansvar omgärdas av en 
uttalad strävan mot jämställda positioner inom grupperna hemarbetande 
och förvärvarbetande. Bara förvärvarbetande positioneras som försörjare. 
Under den tredje perioden är hemarbetet frånvarande i diskussionerna om 
sjukförsäkringen. Fokus ligger helt på förvärvsarbete och arbetsplatsen. Det 
kan innebära att könade risker osynliggörs. Dagens reformering av 
välfärdssystem genom privatiseringar inom barn- och äldreomsorg tenderar 
att lägga ökat ansvar på det obetalda arbetet, något som oftast kommer att 
utföras av kvinnor.586 Detta är viktigt eftersom sjuktal och ohälsa i hög grad 

                                                             
583 Nyberg, Anita,Tekniken – kvinnornas befriare? Hushållsteknik, köpevaror, gifta kvinnors 
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585 Calleman, Catharina: Ett riktigt arbete? Om regleringen av hushållstjänster. Säter: Pang, 2007. 
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586 Brodin 2005, Johansson, Vicki: Där könsmakten ändras. Om män och kvinnor i starka och svaga 
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kan kopplas till könsmaktordningar och könsarbetsdelningen som effekter 
av reformer i arbetsliv och välfärd.587 I utredningar från början av 2000-talet 
framställs arbete inom vård- och omsorg som det mest ohälsosamma 
arbetet. Under den här perioden framställs inte problemen som de 
försäkrades behov av försörjning från sjukförsäkringen. Arbetslinjen blir allt 
tydligare och positionerna bidragstagare och försäkringstagare tillskrivs 
olika rätt till försörjning från försäkringen.  

Föreställningar om sjukdom  
En iakttagelse som forskare gjort är att kvinnor oftare än män tillskrivits 
sjuklighet, svaghet och bräcklighet. Kvinnors normaltillstånd har medikali-
serats oftare än mäns, medan mannen har normaliserats.588 I sjukförsäk-
ringssammanhang, där sjukdomsbekräftelsen är det som innebär grund för 
ersättning, tenderar kvinnors besvär att ses som normala eller hänvisas till 
sociala och generella livsproblem. Avvikelsen från normaliserad sjuklighet 
blir att vara, om inte frisk, så i alla fall arbetsför.  

Resonemang i utredningarna om vad som ska ses som sjukdom har ofta 
klätts i könsneutral dräkt, problematisering av det medicinska ur köns-
perspektiv lyfts endast fram vid enstaka tillfällen, som i en bilaga till 
utredningen från 2000. Tolkningsramar med en mer könsbaserad förståelse 
av kvinnors sjukfrånvaro som har funnits i materialet har inte fått genomslag 
i utredningstexterna. Sjukdom har över tid tillskrivits olika innebörder 
beroende på vilka tolkningsramar de olika utredningarna har haft. De 
konkurrerande tolkningsramarna kan grovt beskrivas som den medicinska 
och den socialmedicinska, de representerar en snäv respektive en bred syn 
på sjukdom.  

Den tolkning av sjukdom där det som ses som objektivt medicinskt 
tenderar att leda till att vissa sjukdomar och tillstånd som är kvinnligt 
könskodade marginaliseras. Det görs genom att ansvaret flyttas från 
sjukförsäkringen till arbetsmarknaden, andra socialpolitiska system, eget 
eller familjens ansvar. En mer socialmedicinsk föreställning om sjukdom 
innebär istället att kvinnodominerade tillstånd inkluderas i ökad utsträck-
ning via ett utvidgat statligt ansvar. 

Symtomdiagnoser är vanligare hos kvinnor, dessa diagnoser misstänklig-
görs inom sjukförsäkringssystemet och de som har dem tillskrivs en position 
som inte riktigt sjuka, deras problem handlar om något annat än sjukdom. 
De med psykiska diagnoser har inte omfattats av sjukförsäkringen lika 
självklart som personer med andra diagnoser. En speciell grupp försäkrade 
pekas ut i socialvårdskommitténs betänkande, de med ”nervösa inslag”. Det 
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blir också styrande för förslaget att sänka ersättningen efter en viss tid då 
lång sjukfrånvaro befarades ”konservera” sjukligheten, särskilt vid åkommor 
med nervösa inslag.589 Liknande föreställningar om neuroser eller nervösa 
besvär glimtar fram i utredningar från femtio- och sextiotalen. I socialförsäk-
ringsutredningens betänkande från 1952 knyts neuroser till svårigheter att 
konstatera sjukdom och att det vid sådana tillstånd är risk för missbruk av 
försäkringen.590 Det som här kallas neuroser länkas alltså starkt till 
missbruk av försäkringen, därmed tillskrivs de en position som misstänkta 
fuskare som är svåra att kontrollera. Det påverkar försäkringens utformning 
genom att ersättningen i förslagen ska sänkas efter viss tid, det vill säga att 
ökat ansvar läggs på individen.  

I tolkningsramar som blir tydliga i utredningarna från början av 2000-
talet framställs problemet dels som att det behövs drivkrafter för att 
förbättra dåliga arbetsmiljöer som orsakar höga sjuktal. Dels som att de 
försäkrades attityder, värderingar och egna ansvar för sin hälsa och 
försörjning förändrats. En snävare syn på vad som ska ses som sjukdom 
inom sjukförsäkringen blir dominerande genom starkare betoning på 
objektiva medicinska grunder för rätt till ersättning. Det finns en före-
ställning om att det verkliga problemet med ökande sjukfrånvaro inte är 
sjukdom, utan arbetsmarknadsproblem som medikaliseras. Avgränsningen 
görs genom att problemet med höga sjuktal definieras som arbetsmarknads-
problem istället för hälsoproblem.  

Det arbets- och inkomstbaserade socialförsäkringssystemet är förankrat i 
könsarbetsdelningens isärhållande praktiker och speglar och reproducerar 
den grundläggande konflikten mellan betalt och obetalt arbete och olika 
villkor på arbetsmarknaden. Ansvaret för kvinnors risker läggs i högre grad 
på individen eller familjen än mäns risker som i högre grad definierats som 
ett kollektivt ansvar. De risker som kvinnors livsvillkor lett till, till exempel 
risker i samband med graviditet, förlossning etc har inte väglett utform-
ningen av eller omfattats av socialförsäkringar på samma sätt.  

Könsrelaterad problematik kring arbete har i källmaterialet i hög grad 
knutits till vård och omsorgsarbete, i hemmet och senare i offentlig sektor. 
Kvinnors ansvar för den här typen av arbete har i feministisk litteratur ofta 
kopplats till skapande och upprätthållandet av maktförhållanden mellan 
könen. Samhällets organisering av omsorg är centralt för utformandet av 
könsrelationerna.591 I feministiska analyser av socialpolitiken har det 
hävdats att begreppet arbete också måste inbegripa obetalt arbete och att det 
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måste finnas ett större kollektivt ansvar för omsorgsarbetet.592 Omfattningen 
av hemarbetet är enorm men det har värderats lågt och osynliggjorts. I 
förhållande till sin storlek har det sagts var det minst uppmärksammade och 
lägst värderade av alla arbeten.593 

I mitt material problematiserades hemarbetet i den tidiga perioden men 
försvann i den ekonomiska tolkningsramen. Då var vård och omsorgsarbete 
bara synligt som betalt arbete, men då även problematiserat i och med 
kvinnors ökande sjuktal inom vård och omsorg under 1990- och 2000-talen. 
Det gavs olika förklaringar till detta, en var att se det som att värderingar och 
attityder till vad man kan vara sjukskriven för förskjutits och kommit att 
inkludera tillstånd som inte har med sjukdom att göra. Med en könsbaserad 
tolkningsram skulle de ökande sjuktalen kunna förstås som uttryck för att 
attityder förändrats så att det blir tillåtet att sjukskrivas för det man tidigare 
sett som eget ansvar och kanske arbetat deltid eller slutat arbeta och blivit 
försörjd av sin partner.594 Det vill säga att fler könade risker kom att 
omfattas av det gemensamma ansvaret och en tidigare dold ohälsa synlig-
görs.  

Avslutning 
Allmänna försäkringar som sjukförsäkringen skapar social tillhörighet i 
samhället, att alla inkluderas i samma system har blivit en viktig del av det 
sociala medborgarskapet. Det kollektiva ansvaret i form av sjukförsäkring 
innebär legitimering och bekräftelse på delaktighet i en gemenskap. Syftet 
med undersökningen har varit att studera om förändringar i ansvar för 
sjukförsäkringen kan knytas till idéer och föreställningar om kön och vad 
detta betyder för formandet av könade positioner för de försäkrade. Jag kan 
se att sjukförsäkringen på olika sätt har utformats utifrån könade tolknings-
ramar och att ansvarsfördelningen mellan stat, marknad och familj bidrar till 
att konstruera skilda könspositioner genom att tillskriva försäkrade olika 
positioner. I min studie har jag avgränsat mig till att följa utredningstexter 
fram till och med 2006. Under arbetes gång har jag stött på en rad frågor 
som berör hur olika aspekter om kön samspelar med sjukförsäkringen på 
olika sätt. En fråga som visat sig problematisk i mitt material och som skulle 
behöva utforskas närmare är förhållandet mellan jämställdhetspolitik och 
sjukförsäkringspolitik. Det handlar om innebörder av omfördelning och 
försäkringsmässighet men också hur sjukförsäkringens ansvarsfördelning 
inverkar på till exempel lönebildningsprocesser där kvinnor får lägre lön på 
grund av deras högre risk för sjukfrånvaro. Vad sjukförsäkringen ska syfta 
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till är en politisk fråga, det är viktigt att tydliggöra könade innebörder i 
tillsynes könsneutrala resonemang om hur en försäkring ska se ut.  

Det bör också nämnas att det inte i någon av utredningarna i mitt 
källmaterial diskuterats om våld i nära relationer, trots att hälso-
konsekvenser av våld mot kvinnor är väldokumenterade. Mäns våld, hot och 
trakasserier mot kvinnor lyfts fram som ett stort samhälls- och folkhälso-
problem i olika instanser. Konsekvenserna kan bli stora och kostsamma för 
både individ och samhälle. WHO konstaterar att mäns våld mot kvinnor är 
en av de fem främsta anledningarna till kvinnors ohälsa.595  

Efter 2006 har det genomförts förändringar i sjukförsäkringen som är 
viktiga att studera, liksom att belysa könsinnebörder i hur det privata och 
offentliga samverkar och formar olika villkor för olika grupper försäkrade i 
utformandet av kompletterande försäkringar som avtalsförsäkringar, fack-
liga medlemsförsäkringar och privata försäkringar. 

Ett annat viktigt område att studera är hur förvaltningen, det vill säga 
försäkringskassan, implementerar lagstiftarens ambitioner. Vilka tolknings-
ramar blir vägledande i de beslut som fattas av handläggare och försäkrings-
läkare och hur påverkar det de försäkrades positioner i relation till varandra. 
Speciellt intressant är det att belysa hur försörjningsstrategier vid sjukdom 
och nedsatt arbetsförmåga ser ut för olika grupper.  
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Summary 

This thesis examines how changes in the structure of the welfare state have 
interacted with ideas and beliefs regarding gender. Ideas and beliefs about 
gender have, to a large extent, underpinned and structured important 
aspects of welfare policy. This raises questions as to whether changes in 
welfare policy also interact with changes in ideas and beliefs regarding 
gender. Welfare is organised along the lines of a division of responsibility 
between the state, the market and the family. Feminist research has 
demonstrated a rather strong interaction between the welfare model and the 
gender policy framework of different countries. Different welfare models can 
be seen as an expression of norms and values relating to gender. Earlier 
research also shows that there have been changes in the division of 
responsibility in the organisation of sickness insurance. The aim of this 
thesis is to examine how changes in the division of responsibility between 
the state, the market and the household interact with changing ideas and 
beliefs regarding gender, and what this means for the positions of those who 
are insured. Which ideas and beliefs about gender are articulated in the 
discussions regarding shifting responsibility to the state, to the market or to 
the household? What are the positions of the different groups in these 
discussions, and in what way are these positions gender-defined? 

Analytical Framework 
In the analysis of the text of the inquiries, I have used discourse analysis. 
Discourses can be seen as interpretive frameworks which carry beliefs and 
ideas regarding how the world both is and should be. The interpretive 
frameworks’ descriptions of reality have social consequences because they 
point to certain actions being more feasible or relevant than others in a 
particular situation. Different interpretive frameworks become decisive for 
those policy measures which it is feasible to both propose and realise. I 
investigated how different interpretive frameworks in the inquiry texts have 
been copied or altered, as well as what boundaries they bring with them. I 
have studied how ideas and beliefs about gender, seen in the texts, are rooted 
in the division of responsibility for sickness insurance. The majority of my 
source material is governmental inquiries. 

The division between private and public is largely connected to how 
gender is approached in the organisation of society in general and of the 
welfare system in particular. Feminist research has shown how the division 
between private and public spheres is characterised by gender-defined 
beliefs regarding the nature, purpose and place in society of women and 
men. This division can be seen as socially and politically constructed, with 
the boundaries determined by the historical and social context. The 
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development of the welfare state has led to the drawing of new boundaries 
between the private and the public spheres. Dividing the responsibility for 
welfare between the state, the market and the family creates a certain 
structure and order. Research on welfare models has, in the context of 
feminist theory, analysed the ways in which the design of the welfare system 
affects the relationship between women and men. This demonstrates the 
general pattern by which ideas and beliefs about gender interact with the 
structure of the welfare system. I have analysed gender with the help of the 
division of the responsibility for insurance and how this has created different 
positions for different groups of those who are insured. 

 In this study I have used three dimensions in the analysis of the inquiry 
texts relating to sickness benefit insurance to determine how the division of 
responsibility relates to gender. These dimensions are participation, terms 
and conditions, and finance. 

In order to map out the interpretive frameworks in the texts, I studied that 
which is presented as being the problem and how the division of 
responsibility was thought could solve this problem. Explicitly expressed 
ideas, as well as underlying beliefs and assumptions, were found in the 
genesis of the problems. Different interpretations of the problems carry with 
them tension and conflict relating to values and whether something is 
desirable or not. In the problem descriptions, central themes are linked to 
one another, and the presentation of the problem affects the eventual 
solution. In this process, those who are insured are ascribed different subject 
positions which form the boundaries within which action can take place. The 
investigation also includes the study of how different positions are created in 
a hierarchical relationship to one another. 

The Period 1944 - 1968 
During this period, a dominant interpretive framework emerges from the 
inquiry texts in which the family bread-winner’s requirement for 
compensation in the case of illness is presented as key. In the texts one finds 
pronounced ideas about the differences between the sexes. This 
complementary view is expressed through the differing tasks and 
requirements of women and men. Work in the home is ascribed a lower 
value than employment as there is no perception that it contributes to 
supporting the household. Women working in the home are described as a 
problem and their need for sickness insurance is questioned. 

In the design of the sickness insurance system, the responsibility for 
insurance is differentiated between the state, the market and the family 
resulting in different groups being ascribed different positions. Whereas the 
main responsibility for sickness insurance for employees (men) is placed on 
the state, for women working in the home this responsibility rests with the 
family. When responsibility for women’s contributions is placed on the state, 
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the personal responsibility of men is emphasised. In this way the division of 
responsibility for different parts of the insurance system contributes to the 
construction of separate gender positions. Women are assigned positions as 
married, housewives and supported beneficiaries, whose needs were hard to 
define and as those whose work cannot be valued in monetary terms. Other 
positions for women, for example, as employees, are less common. Women 
in paid employment and their conditions receive very little coverage in these 
inquiries. Men are ascribed positions as employees, businessmen and 
compensation claimants with a need to maintain both their standards and 
their positions as providers in the event of illness. 

During this period, sickness benefit insurance changes. Starting out with a 
very strong family basis, it develops into insurance with a more 
individualised formula, but one that is still strongly linked to the family. 
Women working in the home gain increased personal responsibility during 
this period, but they are encompassed throughout by various special 
solutions where the responsibility for providing for the household lies 
predominantly with the man. Without exception, this period is characterised 
by the responsibility for sickness insurance increasingly being placed on the 
state. Nevertheless, certain types of personal responsibility are particularly 
important and are given a special status, for example, that those who are 
insured pay a fee. Different groups are ascribed different needs for sickness 
insurance, and the insurance is, therefore, given different purposes and 
designs for different categories of those who are insured. Different ways of 
dividing the responsibility contribute to create a separation and boundaries 
between different categories of those who are insured, who thus receive 
differing protection from their insurance. 

Sickness insurance is designed, predominantly, to meet the needs of the 
male bread-winner. The dimensions of responsibility that I investigated have 
contributed to create gender-defined positions with differing status, in which 
women are ascribed a marginalised positions within the sickness insurance 
system. Even though changes were made during this period, the tendency 
was for separation to re-emerge in new forms. 

The Period 1969 - 1990 
The interpretive framework dominant in the second period is characterised 
by ideas and beliefs encompassing equal treatment and the increasingly 
similar conditions for women and men, both in the labour market and with 
reference to work in the home. The different inquiries had different aims and 
objectives and the interpretive frameworks are not as clearly expressed; 
however, there is a big change, when compared to the first period. 

Within the interpretive framework of equal treatment, more of the 
responsibility for support in the case of illness is assigned to the state. This 
means that men, but also women, are included and given the same rights, in 
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certain respects. The positions for women and men are broadened in that 
women are, to a greater extent, seen as bread-winners, and men are even 
seen as responsible for the home. This breaks down barriers, while, at the 
same time, highlighting that women do not enjoy the same working 
conditions as men and that certain groups of women cannot support 
themselves on their own salary. The norm with full-time working as its basis 
is upset, and women working part-time are included. The gender-defined 
positions of provider and provided for are broken up as new positions are 
opened up: women as wage-earners and bread-winners, and men as those 
who work in the home and are supported. A number of the hazards that go 
along with the separate conditions, such as a gender-segregated labour 
market and gender-defined differences in ill health, are included in the 
insurance system through a greater responsibility being placed on the state.  

During this period the definition of disease is regarded as a problem, 
which suggests the adaptation to an expanded view of what constitutes 
disease, and thus the state’s increased responsibility for the risks associated 
with women. A change from the previous period is that the responsibilities 
transferred to the state often include gender-designated groups. They are 
given the same rights as the majority of those who are insured. 
Responsibilities that are assigned to the employer or the household, instead, 
marginalise certain groups of those who are insured, and in these 
discussions, these groups are not referred to in terms of women and men. 
Gender is, without exception, not as visible in the texts from this period, 
compared to those from the first. There are also examples where gender-
neutral attitudes disguise differences in conditions. 

Certain traces of the single provider discourse remain and there the 
responsibility rests with the family. The responsibility for supporting child-
ren, however, is moved from sickness insurance to other parts of the social 
insurance system. The individual becomes the basis to a much greater 
extent. Home partner insurance continues to diverge from the norm through 
differentiation of responsibility, and this is questioned increasingly during 
this period. 

The Period 1991 - 2006 
During this period, an economic interpretive framework of equal treatment 
and redistribution is replaced with one of insurability. An economic 
interpretive framework is given much greater space during this period. The 
overarching problems, in the inquiries I studied are the increasing rates of 
sickness and the costs that go along with that. In the descriptions of these 
problems, gender becomes all the more evident when the problems are 
connected to the growing sickness rate in which women’s rate of absence due 
to ill health has grown more than that of men. It is, principally, the working 
conditions of those employed in the caring sectors which are considered to 
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be the problem. In the formulation of the problems, varying working 
conditions and differences in health and attitudes are brought to the fore. 
Work in the home is made invisible, and the focus lies on the labour market 
and paid employment. 
High rates of illness are linked to a poor working environment, something 
which, it is mainly suggested, can be solved through increased financial 
incentives in the form of risk differentiation. Within the economic 
interpretive framework there is a reinterpretation of the meanings of 
insurability and justice. This has consequences for how responsibility is 
assigned for different parts of the insurance system. The concept of 
insurability is linked to the design of market-based insurance schemes and 
differentiation is constituted when responsibility is assigned to the labour 
market or the individual. Redistribution is limited, and justice and equality 
are replaced by a greater responsibility being taken by those who are insured 
for their own risks. The boundary between insurance and benefit begins to 
be discussed once again. The gender-defined positions of beneficiary and 
policy holder return; however, they are now less clearly linked to gender than 
they were in the first period. The separation between insurance and benefit 
becomes wider and leads to a boundary being drawn, with the responsibility 
for the category ‘beneficiary’ placed outside of the sickness insurance system. 

How disease is defined is regarded as a problem, based on notions that 
general ill-health has been given the status of a disease. Problems with the 
labour market and general ill-health are not diseases. The proposal is that 
equality of treatment will emerge from a tighter definition of disease, where 
compensation for, for example, symptomatic diagnoses is either time-limited 
or not covered by sickness insurance. This means that certain of those who 
are insured are given the positions which implies that they are not actually 
sick. This is a gender-defined differentiation when diagnoses that are 
common amongst women are marginalised within the insurance system. 

Conclusion 
The ideas and beliefs about gender articulated in the discussions regarding 
sickness insurance have varied during the periods investigated. Shifting the 
responsibility between the state, the market and the household is meant to 
solve various problems. The interpretive frameworks I have described, which 
were dominant during certain periods, have always coexisted alongside other 
opposing interpretive frameworks.  

Women have been regarded as a problem for different reasons. This has, 
primarily, concerned those women working in the home or in the caring 
sectors. One similarity between the first and the third periods is that the 
division between insurance and benefit became important when women 
became a problem for the sickness insurance system. In the later period the 
gender-defined roles of policy holder and beneficiary returned in a new 
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guise. This time, not so clearly linked to gender, yet still marginalising those 
who did not fit the norm of paid employment and objective verifiable 
disease. It is not the responsibility of sickness insurance to cover those who 
fall outside of this norm. Responsibility, instead, rests with the individual, 
the family or other social policy measures, which contributes to creating 
marginalised positions. 

The division of responsibility for health insurance has, in various ways, 
worked to create a hierarchy and to maintain the separation between 
different categories, and thus has contributed to creating gender-defined 
positions. The design of the health insurance system is shaped by gender-
defined interpretive frameworks relating to need, work and support, as well 
as disease. The division of responsibility between the state, the market and 
the household contributes to creating separate gender positions by dividing 
different positions with different value of responsibility. 
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