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Ljusnande framtid eller långt farvälett

isvenska välfärdsstaten jämförande belysningDen

STARKAGNETA

bilder vi använder i det dagliga språket mycketDe sägersom om
titeln vi valt för denna bok finns 0rdhur vi tänker. tvåI som som

skymning, skuggaförknippar ljus eller mörker medänsnarare --
framtiden ljusnar det bättre densådant Om är änär gott.som om

belyser bättre fördunklar.mörknar. forskare de Geor-Att är än att
Lakoff och Mark Johnson har visat hur starka de1980 meta-ge

vi dagligen använder och hur de hängerforer, bilder, är som sam-
upplysningari Vi synar lämnarargument,stora system.man

lyfter fram fakta i ljuset och tittartill den frågar, närmaresom
på problemen.

metaforer förlorar daglig användningMånga näragenom nog
ljus-syn-begrepp, och får liv.sin karaktär bild ännu ett egetav

levande varelse, krävt både ned-Marknaden har, nästan som en
åtgärder under tid. ocksåskärningar och andra Mensenare

metafor, för tanken till vissa företeelser ochmarknad är somen
omöjliga marknad för-andra företeelser tänka. Mednästangör att

knippar samarbete, individuella aktörervi konkurrens snarare än
gruppverksamheter, rationella övervägandensnarare snarareän

känslor, målinriktad verksamhetimpulser eller snarare änän var-
val traditioner ellereller slump, medvetna snararedagsvanor än

få,och utbyten gåvor. Mycket någon,rutiner snarare än om ens
Ändåmarknad i verkliga livet.någonsin upplevt sådanhar ären

utsträcks innefatta äk-marknaden, ochdet den är attsomsom
för idéer.tenskapsmarknaden och marknaden

jämförelser, ochbok där författarna sysslar medDetta är en
för jämförelser. Olika länder jämförs, landmed grunderna samma

jämförs, tolkningar begrepp jämförs. Vi harvid olika tidpunkter av
vilket både beror vad vi behandlar ocholika utgångspunkter, på

vi från olika samhällsvetenskapligakommer Statsveta-ämnen.att
och nationalekonomer olikasociologer, företagsekonomer harre,

vilket tydligt framgår här.utgångspunkter,



StarkAgneta

Inbjudan till i forskargruppen Jämförande genusstudier vidoss
universitetStockholms skriva denna volym till Kvinnomakt-att

utredningen kom från G. Jönasdöttir. SivAnna Gustafsson, profes-
i nationalekonomi i Amsterdam, tackade vänligt till attsor

medverka. Vår avsikt visa mångfald och bredd i forskningär att
med genusperspektiv välfärdsstaten i vid mening, än attom snarare
presentera tes.en gemensam

två bidrag i bokenI nedskärningar Nedskärningarär ett tema. är
dramatiskt ord, med motsvarigheter på andra språk. kallasDetett

inte nedmultning, krympning, nedsmältning, alla med asso-
ciationer till gradvisa kallasDet inte heller beskärning,processer.

positivt laddat trädgårdsord.ett
Diane Sainsbury och Margreth Nordgren jämför nedskämings-

politikens effekter jämställdhetenpå i Danmark och Storbritanni-
finnerDe de två ländernas olika nedskämingsstrategier haratten.

olika följder, olikheter viktiga för jämställdheten. I Dan-ärsom
harmark ökningen ökningen de sociala utgifterna i statsbud-av av
varit mindre i Storbritannien, samtidigt den danskaängeten som

Årfattigdomsbekämpningen varit framgångsrik. 1995mer var ar-
betslösheten lägre i Danmark, och situationen för de danska kvin-

betydligt bättre.norna
Arbetet, både det betalda på arbetsmarknaden och det obetalda,

Åsautgångspunkt för Starks och bidrag. Mark-Agneta Regnérsär
nadsarbete, familjearbete, offentligt finansierat arbete och ideellt
arbete bildar tillsammans olika i olika länder,mönster ärett som
och starkt präglat både vad gäller denär genussystemet,som av

behöver få utfört,något arbete den utför arbetet och densom som
betalar. visar människor utanförDe arbetskraften inte be-attsom

skrivs tillfredsställande i dagens svenska statistik, och de snabbaatt
förändringar skett under 1990-talet kräver analyser.som nya

Ingegerd Municio följer det svenska tillLarsson stödet barnfa-
miljer under år, och jämför förändringar i50 detta stöd och hur de
motiverats under olika perioder. visarHon både barnatt synen
och den framtida ekonomin förändrats under Underår.senare
lång tid framställdes förbättringar för familjer med barn önsk-som
värda, de tillbakamåste stå i på bättre ekonomi. Attväntanmen
samhället för allahar barn betonades också. nedskär-Deett ansvar
ningar under år gjorts, med hänvisningar till det statsfi-som senare
nansiella läget, har däremot inte frånpresenterats avstegsom

l Forskargruppen, finansieras Riksbankens Jubileumsfond, har också tillsom av
sig knuten forskarskola delfinansieras Forskningsrådsnämnden.en som av
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stället har för-framtiden.förbättringar, skjutna på lönskvärda
framhållits.försörjningen barnenföräldrarnas primära avansvar

mödrarseffekter på derasfamiljepolitikensfödelse ochBarns
Sivoch Storbritannien jämförsTyskland, Sverigeyrkesarbete i av

mel-också viktiga likheterfinner skillnaderGustafsson. Hon men
förvärvsarbetslivtill detfött barn återvänderlan kvinnornär som

tillbakamödrar gårfödelse. mångalämnat vid barnets Hurde som
hossig mellan länderna,förvärvsarbete skiljer åttill mönstrenmen

likartade.dem detgör ärsom
policy, lag-sista kapiteli bokens EU:sBarbara Hobson tar upp

ochEG-domstolens tolkningarregelverk liksomochstiftning ut-
svenskajämställdhet och jämför dessa med dei frågorslag rörsom

vilka områdenjämför både grunderna ochmotsvarigheterna. Hon
diskrimi-feministiska teorierdiskuterari fokus. Honsatts omsom

antagandengrundläggandetill EG-domstolensi förhållandenering
jämställdhet. EG-dom-skillnader ocheftersatt,är omom vem som

vadgäller bestämmaaktör detallt viktigarestolen när attär en
föremål förområden kanvilkajämställdhet ochär na-varasom

Hob-utformas. Barbaradessa kanhurtionell lag och policy, samt
osäkerheterrisker ochoptimistiska.inte Honslutsatser är sersons

fak-där kvinnorupprätthållamöjligheternavad gäller statatt en
betaltdelta, kombineraharformellttiskt- inte bara rätt attatt-

ris-socialaaktivt forma sina villkor.och Deobetalt arbeteoch att
familjeninomför omsorgsarbetedekvinnorker närtar ansvarar

olika inslagen ijäm-definiera deDomstolensbeaktas inte. sätt att
HobsonKalankemålet, Barbaramärktes iställdheten, först sersom

utgångslägemedförhållande tillproblematisk i sämregruppersom
andra.än

frågan.inteeller långt farväl Vi besvararframtidLjusnande ett
alternativ. Väl-val mellan tvåhandlar det inteFörmodligen ettom

i efter-och förstförändrasfortsättafärdsstaten kommer attatt
hände, ochtydligt vad detnågorlundahand kan vi närvar somse

råda enighet.detta kommer dethellerhände. intedet Men attom
Många teckenuppmärksam.anledningfinns dock ärDet att vara

de talatssker heller inte alltidförändringarnaoroande. De närstora
bieffekter till andrakommithar i ställetdem. Demest somom

beslut.
uppgivna motiv måsteskett medförändringar harViktiga som

exempel: flerbarnstilläggetendade verkliga. Ettvarit andra närän
statsfmanserna stod ibesparingsdebattienslopades år 1995, när

litet med det akutanedskärning myckethade dennacentrum, pro-
för tillkommande,infördesförändringenEftersomblemet göra.att

statskassanväsentlig förblir besparingenbarninte för födda,men
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först efter år 2000 och fullt genomförd först år 201 akut be-I en
sparingsdebatt alltså hänsyn till ganska avlägsen framtidstogs en
statsbudget, med förhållandevis besparingsbeloppsmå för staten,

betydelsefulla belopp för flertalet de familjerna.berördamen av
Dock behöver det inte fråga överlagt beslut. Detettvara om

kan naturligtvis i stället bero den brådska karakteriseratpå som
ganska många förändringar i välfárdssystem olika inteslag, ochav
endast i börSverige. Kanske också denna brådska analyseras, som

strukturell företeelse dramatisk tillfällig nöd-änen snarare som en
vändighet.

Litteratur

Lakoff, George Johnson, Mark 1980 Metaphors live by. Chicago: Thewe
University of Chicago Press



nedskärningarna tecken.1

nedskärningamas tecken.I

Välfärdsstaten och jämställdheten

SAINSBURYDIANE MARGRETH NORDGREN

Välfárdsstaten, nedskärningar jämställdhetoch1

Välfárdsstatens framväxt hör till nittonhundratalets föränd-stora
ringar. har kantats med kontroverser och politiska strider.Den

stridsfrågoma fördelningspolitiken förhål-Några har ochrörtav
landet mellan och ekonomin. Tvister fördelningspoliti-staten om

handlat vilkaken har huvudsakligen skall få och vilkaom som som
skall uppmärksamhetenbetala. den på fördelningsfrå-Trots stora

har det svenska välfärdssystemets konsekvenser för kvin-gorna
ekonomiska mindre oftaoch stått i förmäns centrumnors resurser

intresset. avsaknad grundläggande analys har åsikterI av en om
välfärdsstatens tördelningseffekter med hänsyn till könen isär.gått

frågan:dagens debatt ställs utjämnar välfärdsstaten inkomst-I t.ex.
skillnaderna kvinnor och eller förstärker den demmellan män

förhållandet mellanDebatten och ekonomin harstatenom
inflytandetskretsat kring det statliga fördelar och nackdelar. Dis-

kussionen har präglats allmän förskjutning från tilltro tillav en
På 60-talet troddeskepsis många statliga åtgärdermot staten. att

kunde få marknaden fungera bättre eller de kunde tillrättaatt att
marknadskraftema fel. uppfattning förde slog Dennanär utsattes

påfrestningar 70-talet. ekonomiska tillväxtenpå Denstora gav
vika för stagflationen kombinationen inflation och ekonomiskav
stagnation. Kritiken välfärdsstaten hårdnade och flera bedö-mot

ansåg välfärdsstaten orsaken till de ekonomiskaatt varmare pro-
välfärdsstatenblemen. Enligt dem i kris och nedskärningarvar var

nödvändiga för bemästra krisen.att
idag likapå nedskärningar aktuella någonsin.Kraven är som

Samtidigt uppfattning alla nedskärningarsprider sig atten om mer
eller mindre har verkningar. Inför framtida politiska beslutsamma

det viktigt förstå dels hur den svenska välfárdsstaten hittillsär att
har främjat ekonomisk jämställdhet mellan könen, dels hur olika
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nedskärningsåtgärder påverkar förutsättningarna för uppnåatt
jämställdhet.

här kapitletDet har två syften. första belysaDet hur denär att
svenska välfärdsstaten har påverkat fördelningen ekonomiskaav

mellan kvinnor och jämförande och historisktmän ettresurser ur
perspektiv. andra kartläggaDet antal länders nedskär-är att ett
ningsstrategier för åskådliggöra hur de framtida alternativen iatt
den svenska politiken kan inverka jämställdheten. Flera länder
förde ambitiös nedskämingspolitik under 80-talet. Genom atten
studera de olika åtgärderna och deras konsekvenser för ekonomisk
jämställdhet, kan vi klargöra vilka nedskärningarsorters som
starkt undergräver jämställdhet och vilka mindre negativaärsom
eller könsneutrala.

syften kapitletsDessa uppläggning. inlederVi med dis-styr en
kussion den svenska välfärdsstaten och jämställdheten. Iställetom
för ingående empirisk analys hur den välfärds-svenskaatt ge en av
politiken kontantöverföringar och skatter bidragit till för-genom
delningsmönstret i kvinnors och ekonomiska vimäns tarresurser,
den svenska välfärdsstatens grunddrag utgångspunkt och disku-som

hur de främjat jämställdheten mellan könen. Sedan behandlarterar
vi könsperspektiv nedskämingspolitiken i länder. Hurett ettur par
har nedskärningarna drabbat kvinnor och respektive påverkatmän
deras ekonomiska kvinnor ochresurser Har drabbats likamän
hårt

svenska välfárdsstaten och2 Den jämställdheten

författareMånga har försökt skildra det kännetecknan-äratt som
de för välfärdsstatenden svenska och de andra nordiska länderna
t.ex. Allardt, Esping-Andersen1986; Korpi, Sainsbury,1987;
1988; Kuhnle, 1990; Petersson, 1992; Stephens, 1996. De utmär-
kande dragen hos den svenska välfärdsstaten kan sammanfattas i
följande punkter:

Full sysselsättning har varit överordnat mål. Aktivaett ar--
betsmarknadspolitiska åtgärder huvudmedel för nåutgör att
detta mål, medan arbetsmarknadspolitiken i de flesta andra
länder har bestått passiva främståtgärder, arbetslöshetser-av
sättning.
Kontantöverföringar eller transfereringar kompletteras av-

inslag offentliga tjänster omfattar hela be-ett stort av som
folkningen. Utgifter för offentliga tjänster såsom sjukvård,-
äldre- och barnomsorg, arbetsmarknadsutbildning utbild-samt
ning utgifteroch för kontantöverföringar förhar svarat-
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vissa områ-%. Inomandelar 20-25BNP,likanästan stora av
vilket harpublic goods",tillomvandlatstjänster gettden har
Siim 1987:3service statesocialbenämningenupphov till

medborgarskap ellerbaserade pårättigheterSociala är man--
länder.andrai mångautsträckningtalsskrivning i änstörre

befolkning-för helagrundtryggheträttigheter utgörDessa en
tillrättigheter knutnasocialaytterligareharflestadeen, men

arbetsmarknaden.deltagande på
ochförhållandevis generöstvälfärdssystemetsvenska ärDet-

omfördelande.
och soci-välfárdssystemetfinansieratdeltillharSkatter stor-

skattepliktiga.inkomstbortfall ärala förmåner ersättersom
obe-ochundanträngtsförmåner har utgörBehovsprövade en-

välfárdssystemet.bråkdeltydlig av
för-förbetydelsehaft förutmärkande drag attVad har dessa
ochekonomiskagenerelltkvinnornas sämrestärka sett resurser

jämställdhetenfrämjadärmed

sysselsättningFull

bådegällakomdensysselsättningspolitiken har, närfulla attDen
män kvin-ökaroll förviktigoerhörtspelat attkvinnor och en

arbetsinkomsternaandelKvinnorsekonomiska avresurser.nors
kvinnorgivithar ocksåarbetsmarknadenDeltagande påstigit.har

bätt-förståsföreteelserdessa tvåViktensociala rättigheter. avnya
perspektiv.jämförandeochhistorisktdemvi etturserre om

för-totalaandel denkvinnors90-taletVid mitten avvarav
jämfört med någotSverigei överdrygt 40värvsinkomsten procent

kvinnornasökning beror påfigur l. Dennase196020 procent
mellanskillnadernaminskning iochförvärvsfrekvenshögre en

År kvin-allafanns 801995löner.och procentkvinnors mäns av
23-24,1996:56,arbetskraften SOUålder iarbetsföri me-s.nor

kvinnornaIdag nästan50 utgörsiffran för 1960dan procent.var
inkomstkakanhälfteninte hararbetskraften. deAtthälften avav

löneskillna-återståendedearbetstider ochkortarepå derasberor
Kvinnomaktutredningendelarandraivilket belysesdema, av

Eskilred. Wa-arbetsinkomster,ochlönerkommande rapport om
densjö.

ursprungligen1 arbetsmarknadpolitikenaktivaoch densysselsättningFull var
deltagar-15utgjorde knapptKvinnor procenthuvudsakligen påinriktad män. av

kvinnor-1970-talet ökadetidigt på1960,arbetsmarknadsutbildningeni menna
trend1980: 186. SammaWinston,Adamsdeltagarnahälftenandel till avnas

1984: 157.Ruggie,beredskapsarbetenockså förgäller

7
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Figur och andel1 Kvinnors arbetskraften förvärvsinkomstenochmäns av
1960 och 1994

Arbetskraft1960 Förvärvsinkomst1960

Kvinnor
21%

Kvinnor
35%

Män
65%

Män
79%

Arbetskraft1994 Förvärvsinkomst1994

Kvinnor
%41KvinnorMän

49% Män51%
59%

Källor: SCB 1962: 38-39, SCB l996a: 16-17, cf. 32,
ÅrsmedeltalAKU 1994: 1-2, AMS 1961: 1-2

Figur visar2 kvinnornas andel inkomstkakan i ländertrettonav
vid mitten 80-talet. andel minstDeras i Nederländerna ochav var

i Finland. jämförandeUr perspektiv det bara finskastörst ett var
kvinnor hade andel inkomstkakan svenskastörre änsom en av
kvinnor figurse 2.

kvinnornas andel blirHur förvärvsfrekvens,avgörsstor av ar-
betstidens längd och löneskillnader mellan könen. Tabell 1 ger oss
möjligheten studera vikten och samspelet mellan fak-dessaatt av

i de länderna. Tabellen redogör for kvinnornas för-torer tretton
värvsfrekvens, sysselsättningsgrad och inkomstskillnader mellan
heltidsanställda kvinnor och män.
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förvärvsinkomsten länderandel 132 iFigur Kvinnors av

Nodarllndema
Tyskland
Frankrike

Italien
Belgien

Slomnlannien
Australien

USA
Kanada
Norge

Danmark
Sverige
Finland

40 4525 30 3510 15 200 5

%Andel förvärvsinkomstav
Gomick 1995:18Källa:

kvinnornas lillade holländskatabell förklarasframgår lSom av
ochforvärvsfrekvensfrämst låginkomstkakanandel enenavav

inkomstskillna-deltidsarbete. Däremotutbredd förekomst varav
i Fin-mindreheltidssysselsatta kvinnor ochmellan ändema män

förvånans-Tyskland. KanskeStorbritannien ochland, USA, mer
kvin-och finskamellan de svenskaskillnad dethur liten ärvärt är

medinkomstkakan respektive 41 procent39andelar avnornas
Finskornaheltidssysselsättning.olikheterna ihänsyn till de stora

detoch svenskornaheltidssysselsattaprocenttalethade det högsta
dettai övriga ländernakvinnornalägsta. Gentemot är sätt att re-
siâra för heltids-svenskarnas lågamissvisande.dovisa Trotsnågot

andelförvärvsfrekvensderas högasysselsatta störregör att aven
länderheltid allaarbetadealla svenska kvinnor i övrigaän utom

och Kanada.USA
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Tabell förvärvsintensitet,I Kvinnors löner och andel av
arbetsinkomsten länderi tretton

% % % Kvinnors Kvinnors
sysselsatta årsinkomstheltid heltid andelav av av

desyssel- kvinnor %i i helaav
arbetsför männens förvärvs-satta
ålder inkomsten

Finland 70,2 89,8 63,0 77 41
1987
Sverige 77,3 44,8 34,6 84 39
1987
Danmark 62,7 38- - -1987
Norge 57,7 34- - -1986
Canada 61,3 65,2 39,9 68 32
1987
USA 58.2 67,4 39,2 63
1986
Australien 53,0 57,4 30,4 76 30
1986
Storbritannien 56,2 50,7 28,5 67 28
1986
Belgien 35,9 67,5 24,2 80 28
1985
Italien 31,0 28- - -
1986
Frankrike 51,7 27- - -1984
Tyskland 45,1 63,7 28,7 70 26
1984
Nederländerna 32,8 47,5 15,6 78 23
1987

Heltidssysselsatta kvinnor och män.
Källa: Gornick, 1995:18

Kvinnornas inträde i arbetslivet har också förstärkt deras sociala
rättigheter. I tabell 2 visas utvecklingen sedan 1970 då 60 procent

kvinnorna hade förvärvsarbete.ettav
Könsskillnademai sociala rättigheter, knutna till deltagande på

arbetsmarknaden, har minskat mycket kraftigt. Vid 90-talets mitt
finner vi den minsta skillnaden mellan könen vad berättigan-avser
de till inkomstrelaterad sjukpenning. Andelen tillmed in-män rätt
komstrelaterad sjukpenning nådde sin på 80-talet och andelentopp
kvinnor på 90-talet. åren har båda andelDe könens sjunkitsenaste

grund den höga arbetslösheten och grund minskadpåav av en
förvärvsfrekvens.

10
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till deltagandeoch sociala rättigheter knutnaTabell 2 Kvinnors mäns
arbetsmarknaden 1970-1994på

1970 1980 1990 1994

Sjukförsäkring
ålder16-64 76,7 83,4 76,5% arbetsför 54,9kvinnor i

inkomstrelateradsjukpenningtillmedrätt
ålderarbetsför 16-64 87,6 88,6 87,1 79,8% imän

inkomstrelateradsjukpenningmed tillrätt

Arbetslöshetsförsäkring
arbetskraften 74,2 84,2 94,7% 43,2kvinnor i

försäkradesom
75,2 83,9arbetskraften 66,6 73,4% imän

försäkradesom
19,0 42,8 58,7 78,4% arbetslösakvinnor

får arbetslöshetsersättningsom
56,3 59,7 82,649,0% arbetslösamän

får arbetslöshetsersättningsom

ATP
59,6ålderspensionärermed 3,3 20,6 50,7% kvinnliga egen

minimipensionATP överstigersom
pensionstillskottfolkpension+

91,823,3 67,7 89,1ålderspensionärer% manliga
minimipensionATP överstigermed som

59,3 68,213,2 31,5förtidspensionärer% kvinnliga
minimipensionATP överstigermed som

80,567,9 78,644,3förtidspensionärer% manliga
minimipensionmedATP överstigersom

Källor:
269-270, 291;303; 1980: 106-107,1970: 44, 282,försäkringAllmän

199, 229;och 1990: 35,Socialförsäkring 1989
64, 212;och 1994:Socialförsäkring 1993

1990:12;utredningsenhetenfrånRapport
1994: 24;Arbetsmarknadsstatistik, december
verksamhet 1970:arbetslöshetskassornaserkändaDe

arbetsmarknadsstödetkontanta åroch DetarbetslöshetskassornaerkändaDe
1980:

november,april 125; AKU 19901980 exkl.1970: 115;medeltalAKU års
december.1994

arbetslöshetsersätt-i frågahar skettförändringenDen största om
År kvinnornade arbetslösafick knappt 20ning. 1970 procent av

90-talet.vid mitten80ersättning, jämfört med nära procent av
medlemmar i arbets-arbetskraften varitihar kvinnorSedan 1980

Samtidigt har deutsträckninglöshetskassorna i än männen.större
gradarbetslöshetsersättning i högresaknat änarbetslösa kvinnorna

kvinnorna harförklaringmöjligde arbetslösa En är attmännen.
arbetskraften. Närbefolkningen utanfördelutgjort större aven

11
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dessa kvinnor har sökt arbete få saknar de tillutan att ett, rätt ar-
betslöshetsersättning.

Det kvarvarande gäller ATP-förmåner.största offi-Dengapet
ciella statistiken ATP-förmåner alltför ljus bild. Denom ger en
omfattar alla utbetalningar, belopp mindreäven är änsom pen-

ATPsionstillskottet för pensionär med ingen eller låg inne-Det
bär statistiken inkluderar inte har vunnitatt någon-personer som
ting pensionsmässigt förvärvsarbeta. I tabell redovisas2attgenom
endast kvinnors och ATP-förmåner överstiger minimi-mäns som
pensionen folkpension pensionstillskott de pensionärer+ som-
har fått bättre pension den de skulle ha fått sina soci-änen genom
ala rättigheter baserade på medborgarskap. Om vi räknar på detta
vis skillnaderna mellan kvinnors ochär rättigheterstörre ba-mäns

Årserade på arbetsmarknaden. fick1994 till exempel 90 procent
alla kvinnliga förtidspensionärer och 91 alla manligaprocentav av

förtidspensionärer ATP-förmåner. siffrorna förMen dem med
ATP-förmåner minimipensionen 68 respektiveöverstegsom var
80 procent.

antalI andra länder har inte utjämning i socialaett rät-samma
tigheter växande andel kvinnor förvärvsarbe-ägt trots attrum, en

Ett slående exempel USA och Storbritannien, där kvin-ärtar. par
sociala rättigheter inte har ökat i takt motsvararnornas en som

deras procenttal i arbetskraften. Andelen amerikanska kvinnor
med pension baserad enbart på arbetsinsats stagnerade underegen
60-talet och har sjunkit sedan 1970. StorbritannienI 1990 tvåvar
tredjedelar alla kvinnliga pensionärer beroende makens soci-av av
ala rättigheter Sainsbury kap.1996, och5 8.

Med andra ord kan inte likhetstecken mellan kvin-sättaman
förvärvsarbete och deras sociala rättigheter baserade delta-nors

gande arbetsmarknaden. regel måste de förvärvsarbetandeI upp-
fylla ytterligare villkor till exempel inkomst, pensionspoäng,om-
arbetstid vecka eller inbetalningår, egenavgifter för attper av -

berättigade till dessa sociala förmåner.vara
Två omständigheter har lett till den utvecklingengynnsammare

Äveni Sverige. andel svenska kvinnor arbetar deltidstorom en
närmare 40 1995, har minskning kort deltidsarbeteprocent en av

mindre timmar20 vecka skett deän två decennier-senasteper- -
Omkring kvinnorna5 arbetade kort deltid och1995procentna. av

2 Statistik baseradATP på taxering kan också felaktig bild därför attom ge en man
inte skiljer mellan pension och änkepension. Till exempel i Lev-egen uppges
nadsförhállanden 1993, pensionärer, endast 23 derapport att procentom av
kvinnliga pensionärerna enbart hade folkpension inkl. pensionstillskott 1990.

kan lättDet intryck har75 ATP.att procentge av egen

12
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underbarnmedmellan kvinnorskillnadfanns knappast någondet
och241996:56,kvinnor SOUförvärvsarbetandeår och alla17 s.

bestäm-kvinnliga löntagarnade flestauppfyllerDärmed44-45.s.
till deberättigadeförveckaarbetstidmelsema att so-varaperom

andraarbetsmarknaden.till Denknutnaciala förmåner ärsom
fårdeltidarbetarKvinnorlönesättningssystemet.faktorn är som

jobb.medheltidsarbetandetimlönoftast sammaensomsamma
uppfyller in-vanligtviskvinnordeltidsarbetandebetyderDet att

sociala förmåner.tillberättigandeförkomstkraven

Offentliga tjänster

kvinnorförvarit tillharservicesektornomfattande stortDen gagn
haft denSverige harkonsumenter.ochproducenterbåde som

tred-ungefäroffentliga sektorndenanställda iandelenstörsta en
ochsocial-anställda ioffentligtandelen ut-högstaoch denjedel

överväldigandedenanställdaoffentligtde ärbildningssektom. Av
medjämförtökningliten1995,72,7delen kvinnor procent en-

beräkning.3 kvinnorallaOch139,1996:56,1990 SOU avegens.
anställda.offentligthälftendrygtarbetskraften 1995i var

miljonexpansion komoffentliga sektornsdenGenom nyaen
1996:56SOU1990:8;och 1990 SCB1960mellanjobb till

sjukvård, kommu-ochinom hälso-fannsjobben139. De nyas.
Tillutbildning.ochäldreomsorgochbam-socialsektornernas

kvinnorsamtligaungefär 30anställdesexempel procent somav
ochhälso-inom1973-83periodenunderförvärvsarbetabörjade

produ-kvinnordet1985:116. I ärsjukvården SCB stort sett som
tidigareomsorgsarbetetobetaldatjänster. Detoffentliga somcerar

deninombetalt arbeteomvandlats tilldelvishari hemmetutfördes
offentliga sektorn.

inom vår-mellanställningarochlåg-hamnade ikvinnorMånga
åtråvärdablandandelkvinnornasharSamtidigtoch skolan.den yr-
kvinnliga lä-Andelenockså ökat.sektornoffentligadenken inom

till 35196010 nära procentnågotfrånkare procentöversteg
uni-för jurister,finnsLiknande1995.Nordgren, mönster1990

Statistikerochekonomerpsykologer,tandläkare,versitetslärare,

3 offentliga sektorndenjobb från300 000försvann1990 och 1995Mellan nära
förloradekvinnorantal20 Trotsmed störreminskning ettattnära procent.en- bland defjärde jobbförsvannkommunsektorn,inomjobb särskilt vartsina man-

bland desjunde jobbjämfört medsektorn,offentligaden vartliga anställda inom
anställda.kvinnliga

och4 1960% mellantill 37kvinnor från 7 %andelenökadedomstolsjuristerFör
och69 %% tillfrån 17psykologertill 32 %,från 10 %universitetslärare1990,

Statistisk årsbok32-33,årsbok 1963:Statistisk%till 40från 10 %ekonomer
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offentligaDe tjänsterna konsumeras både kvinnor och män,av
delvis på olika områden och kvinnor i högre utsträckningmen av

Kvinnor använder sig sjukvården,än män. kollektivtrafiken ochav
vuxenutbildningen, medan har dragit fördel offentligamän av
idrottsplatser, vägbygget och forskarutbildningen.

Offentliga tjänster har betydelse för människors ekonomiska re-
på två Tillgång till offentliga tjänstersätt. intestyrssurser av

marknadspriser. Resurssvaga får utnyttja de offentliga tjän-grupper
och deras inkomster kan användas för tillgodosesterna andraatt

behov. ha jobbUtöver har offentliga tjänster särskiltatt gett ut--
bildning och barnomsorg främjat kvinnors sysselsättningsmöj--
ligheter. Daghem och barnomsorg har ofta varit förutsättningen
och har underlättat for mödrarnas fortsatta sysselsättning.

Sociala rättigheter baserade medborgarskappå

Medborgarskap/mantalsskrivning grund för sociala rättighetersom
främja jämlikhet därför rättigheterna omfattar alla. Be-attanses

tydligt mindre uppmärksamhet har hur sociala rättigheterägnats
baserade på medborgarskap främjar jämställdheten. Två väsentliga
punkter knappast i debatten välfärdsstatennämnts börsom om
lyftas fram i detta sammanhang. förstaDen socialaär rättig-att
heter baserade medborgarskappå skillnadinte någon mellangör
betalt och obetalt arbete. Den för obetalt arbete harsom ansvarar

rättigheter den utför betalt arbete. andraDensamma som som
punkten sociala rättigheter baseradeär medborgarskappåatt

äktenskapets påverkanomintetgör berättigandepå till sociala
förmåner. Gifta och ogifta har sociala rättigheterpersoner samma
och rättigheterna lika for äkta makar. Sammanfattningsvisär ut-

sociala rättigheter grundade på medborgarskap/mantalsskriv-manar
ning ordning där de sociala rättigheterna baserade tradi-ären en
tionell arbetsdelning mellan könen i samhället och i familjen. Soci-
ala rättigheter baserade på medborgarskap har givit kvinnor indivi-
duella rättigheter och därmed stärkt deras autonomi och ekono-
miska resurser.

Varför har missat den betydelse sociala rättigheter baserademan
på medborgarskap har for jämställdheten mellan könen En orsak
kanske har varit tendensen underskatta den generella politikensatt
slagkraft. debatten harI hävdat den universella välfärdssta-attman

och inkomstrelaterade förmånerär successivt harten myt atten

1996: 184-185. Siffrorna framräknade på basis statistik denär yrkesverk-överav
befolkningen, inte utbildningsstatistik.samma
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skallmedborgarskap.baserade Detöverskuggat förmåner ärsom
viktig-blivit alltförmåner harinkomstrelateradeförnekasinte att

allaför omkringde 70och idag stårsedan 50-talet procent avare
kontantöverföringans

flestajämförelse med debrister.har l IdettaMen synsätt tre
medborgar-baserade påsociala rättigheterharandra välfárdsstater

denDiskussionenräckvidd i Sverige. 2betydligtskap större om
gäller kontant-inkomstrelaterade förmånerbetydelsenökade av

derasoffentliga tjänster ochtillinte hänsynochöverföringama tar
generellainte deInkomstrelaterade förmåner harframväxt. 3 satt

dekompletterarInkomstrelaterade förmånerspel.förmånema ur
omfördelning.de tilltillsammans bidrarochgenerella förmånema

bliskulleomfördelningseffektervälfärdssystemetssvenskaDet
fanns med.förmånema integenerellademycket annorlunda om

omfördelningseffekterochförmånerGenerösa

förmåner. Ersätt-erbjudervälfirdssystemetsvenska generösaDet
i villkorenlängd och stränghetenutbetalningstidensningsnivåer,

höjdes70-taletgenerositet. På ersätt-förmånemasbestämmer
skyddarsocialförsäkringari deningsnivån till 90 motprocent som

arbetslöshetsersättning ochUtbetalningstider förinkomstbortfall.
Villko-mitten 70-talet.sedanhar förlängtsföräldraförsäkringar av

ocksåförtidspensionering mjukadesför upp.ren
inte tilltransfereringar,gällerförmåner hör, vadMen generösa

Även nedskärningarna iföresärdrag.välfärdsstatenssvenskaden
likaandra länder90-talet hade generösasvenskadet systemet

bådeTill exempel harSverige.ersättningsnivåereller ängenerösare
100sjukpenninghaftoch ersätter procentTyskland Norge somen

moderskapspenningNederländerna harochinkomstbortfallet enav
Nederlän-Danmark,länderNågraersättningsnivå.med samma -

arbetslöshetsersättning underbetalaroch Belgienderna ut en-
ikontantöverföringamaslut visarSverige. Till mätttidlängre än

välfardssystemländer harandraandelen generösareBNP ettattav
överlagsvenska förmånemaallt de generösaSverige. Trots ärän

ökari beräkningarnatjänsterna medoffentligadeoch tarom man
generositeten.bilden av

känneteckenräknasomfördelningseffekter börStarka ettsom
inteförmånersvenska välfärdssystemet. Trotshos det generösaatt

omfördel-harsvenska välfärdsstaten,denunikt drag hosär ett

5 tredjedelförmáncma för barainkomstrelateradestod de60-taletVid slutet enav
kontantöverföringama.allaav
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ningseffektema här varit vittomfattande i många andraänmera
länder. Tabell belyser3 välfärdssystemens omfördelningseffekter
för flera länder i början 80-talet. visarDen ojämnheten i för-av
delningen marknadsinkomstema förvärvsinkomster kapital-+av
inkomster och de disponibla inkomsterna för hela befolkningen i
tio olika länder. De disponibla inkomsterna de inkomsterär som

förfogar efter olika bidrag betalatsöver och inkomst-att utman
skatter och försäkringsavgifter betalats in. Ojämnheten i fördel-
ningen har med Gini-koefficienten. högremätts Ju Gini-koefficien-

värde desto ojämnheten i inkomstfördelningen.tens större är Vårt
mått på den omfördelande effekten består minskningenav av
ojämlikhet i fördelning den disponibla inkomsten jämfört medav

marlánadsinkomsten,dvs. den procentuella förändringen mellan de
två.

Tabell 3 Välfärdssystemets omfördelande effekt länderi tio 1979-1983

Gini-koefficient Gini-koefficient Procentuellförändring
marknadsinkomst disponibelinkomst Gini-koefficientenav

Transfereringaroch
skatterseffekt

Australien 0.414 0.287 0.31
Canada 0.387 0.293 0.24
Frankrike 0.471 0.307 0.35
Nederländerna 0.467 0.293 0.37
Norge 0.384 0.234 0.39
Storbritannien 0.393 0.264 0.33
Schweiz 0.414 0.336 0.19
Sverige 0.417 0.197 0.53
Tyskland 0.407 0.252 0.38
USA 0.425 0.317 0.25

Källa: Mitchell 1991:127

alla länderI inkomstfördelningen jämnareär för den disponibla in-
komsten för marknadsinkomsten. finnsän Det dock variationstor
mellan länderna. de tioAv länderna minskningen i ojämnhetenvar

i Sverige tidigt påstörst 80-talet och de disponibla inkomsterna var
jämnare fördelade i Sverige i de andra länderna.än Under 80- och
90-talen ökade inkomstspridningen i Sverige, det svenska väl-men
fárdssystemets omfördelande effekt fortfarande mycket storvar

6 Omfördelningsmáttet Gini-koefñcienten för marknadsinkomster minus Gini--koefficienten för den disponibla inkomsten dividerad med Gini-koefficienten för
marknadsinkomster Mitchell 1991: 122.
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KorpiSandqvist, 1993: 9-11;mitten 90-taletvid Janssonav
1996b:SCB 3.46; Palme 1996:19;Palme, 1993; OECD 1995:

iomfördelningseffektemadeligger bakomVad detär storasom
både kontant-uppnåsvälfärdssystemetdet svenska De genom
transfereringamadetoch skatterna. Menöverföringama är som

generella och in-och både deeffektenför merparten avsvarar
generella förmåner-roll.fönnånema spelar Dekomstrelaterade en

till godo.hela befolkningenoch kommergrundtrygghetna ger en
i gradtransfereringamaförmånema skullegenerellade störreUtan

inkomstrelaterade förmånemainkomstskillnader. Deavspegla täc-
mellanavståndetmänniskor.de flesta Deker gör utanatt personer

förmåns-allainte såförvärvsinkomstoch med är stor som om
deMed andra ord harenhetligt grundbelopp.fickendast etttagare
deutjämningseffektinkomstrelaterade förmånema gentemoten
deförmåner ökaroch behovsprövadeInkomst-förvärvsarbetande.

soci-påSlutligen har skatternaekonomiskaställdassämst resurser.
huvudsakligen harutjämningseffekt, vilketförmåner haftala en
förmånerInkomstrelateradefavör.kvinnornasverkat till avspeg-

Efter skatt dessakvinnor ochmellanlöneskillnadema ärlar män.
däremotgenerella förrnånemareducerade.kraftigt Deskillnader är

och behovsprövade.bidrag inkomst-deskattefria, liksom ärsom
godo kankvinnor tillomfördelningen kommerhurvisaFör att

uppmärksammat deexempel. harMankonkreta storata ett par
följdoch pensionsinkomsterkvinnorsskillnaderna i mäns ensom

mellanutveckling. GapetavtalspensionssystemensochATP-av
helapensionsinkomster 40genomsnittligakvinnors och mäns var

medeldisponibla inkomstskillnaden i derasmedan1990,procent
165-166.Sainsbury, 1996: Ettendast 10 annatprocent ex-var

föräldrarsensamståendebetydelse förtransfereringarnasempel är
År förkontantöverföringarnasvarade1990disponibla inkomster.

Sand-inkomsterdisponibla Janssonungefär hälften derasav
sistjämfört med tidigare. Tillökningqvist, 23, vilket1993: är en

omfördelandevälfärdsstatenssvenskadenbör det poängteras att
och sjuk-i hälso-förmånereffekter också omfattar natura som

transportmedelandrafärdtjänst ochbamomsorg,vård, utbildning,
tabellvilket inte fångas i-

finansieringVälfärdsstatens

välfärds-den svenskaarbetsgivaravgifter finansieradeSkatter och
försäkringsavgifter avveckla-Individuellafram till 90-talet.staten

rollspelat någonknappastoch de har70-taletdes vid mitten av
omfördelningseffek-fmansieringskälla harsedan dess. Skatter som
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Personer inkomst betalar ingen skatt,ter. deutan mottarmen so-
ciala förmåner. Låginkomsttagare betalar mindre skatt, fårmen

förmåner. Arbetsgivaravgifter i Sverige har, i till demotsatssamma
flesta andra länder, finansierat förmåner omfattat hela befolk-som
ningen t.ex. den allmänna tandförsäkringen, folkpensioner m.m..

har inneburitDetta omfördelning till med ingen elleren personer
låg inkomst. Sambandet mellan tillgång till sociala förmåner och
deras finansiering har därmed brutits. De hade lika till-resurssvaga
gång de resursstarka och denna utjämning har ofta varit tillsom
fördel för kvinnor.

Socialförsäkringsavgifter har varit huvudkälla till välfärdssta-en
finansiering i flera andra länder. Egenavgifter bygger på idéntens

intjänade sociala rättigheter. konsekvensEn deär attom personer
inte betalar försäkringsavgifter inte berättigade till socialaärsom

förmåner eller får starkt reducerade förmåner. Detta har drabbat
kvinnor mycket oftare En orättvisa hos socialför-än män. annan
säkringsavgiftema uppstår de har tak vilket intenär överett man
behöver betala avgifter på inkomsten. Med sådan konstruktionen
betalar höginkomsttagare mindre andel sina löner i avgifteren av

övriga. Ytterligare drag höginkomsttagareän ett är närsom gynnar
socialförsäkringsavgifter avdragsgilla. Båda dessa konstruktionerär

till nackdel för kvinnor därför de så få blandär höginkomst-äratt
Kvinnor betalar avgifter högre andel de-tagarna. utgörsom en av

löner Till sist finns det fall därän de flestamän.ras personer -
betalatkvinnor har in avgifter ha fått förmå-någrautan att ut-

Så kallade bortkastade avgifter uppstår i välfärdssystem,ettner.
där måste betala avgifter under viss period eller till ettman en
visst belopp innan berättigad till förmåner.ärman

Behovsprövade förmåner och fattigdom

Successivt har behovsprövade förmåner avvecklats. harDe ersatts
dels med den generella välfárdspolitiken, dels med inkomstprövade
förmåner.7 Ålders- och invaliditetspensioner barnbidrag ochsamt
moderskapspenning, tidigare behovsprövade eller hade be-som var
hovsprövade inslag, kom omfattas den generella välfárdspo-att av
litiken. Inkomstprövning har varit viktig i fråga bostadsbidrag.om
De decennierna har behovsprövade förmåner utgjort blottsenaste

liten bråkdel alla sociala utgifter.en av

7 Skillnaden mellan behovsprövade förmåner och inkomstprövade förmåner ligger
i behovsprövning omfattar alla tillgånger medan den sistnämndaatt hänsyntar
enbart till inkomsten.
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Behovsprövade förmåner har ofta varit till den gifta kvinnans
nackdel, därför det familjeinkomsten Följaktli-äratt prövas.som

kan gift kvinna gå miste sådan förmån grundpågen en om en av
makens inkomst. Som exempel kan invaliditetspensioner.nämnas

tillFram 1960 bestod de grundbidrag och behovsprövatett ettav
tillägg utgjorde huvuddelen pensionen. Då fick allanästansom av
pensionsberättigade gifta kvinnor grundbidrag inte tillägget,men
medan de gifta fick bägge Sainsbury, 1996: 64. Behovs-männen
prövade förmåner kan också motarbeta yrkesarbete bland gifta
kvinnor. Kvinnans arbetsinkomst kan leda till familjen förloraratt
sociala förmåner behovsprövade. Så länge behovsprövadeärsom
förmåner bestäms familjeinkomsten kan familjeförhållandenav
påverka rättigheter till sociala förmåner.ens

Idag kvarstår de viktigaste behovsprövade förmånema detsom
formskyddsnätet i socialbidrag. Socialbidragen tidigareyttersta av

socialhjälpen den sista för motverka fattigdom.utgör utvägen att
till kvinnor iFram 1970 majoritet bland socialhjälpstagare ivar

den befolkningen. Sedan tidigt 70-tal har utgjortmännenvuxna
hälften de har socialhjälp och soci-änmer av vuxna som senare av

ovanligtsalbidrag. förhållande mycket många länderDetta Iär är
det kvinnor dominerar bland behovsprövademottagaresom av
förmåner Sainsbury, 1993: 85-87; 94-95; Mitchell, 1992.

Kvinnor har ofta dominerat bland de fattiga. figur fat-I 3 anges
tigdomskvot för kvinnor och i arbetsför ålder vid mittenmän av
80-talet i nio länder. Fattigdomsgränsen definieras disponi-som en
bel inkomst lägre 50 medianinkomsten iär än procentsom av var-

land.9 Beräkningarna hänsyn till hushållens storlek. alla län-Itar
der i Sverige finns högre andel kvinnor lever i fattig-utom en som
dom, skillnaderna mycket i Italiensmå och Nederlän-även ärom

derrliât. märkliga andelenDet den högre i det svenska fal-är män
let.

8 Detta förhållande har också i Finland ochrått Norge på 80- och 90-talen, men
inte i Danmark.
9 Det bör påpekas definitiondenna påverkas inkomstfördelningen,att sorts av
medan definition bygger fast belopp inte känslig för förändring-på äretten som

i inkomstfördelningen.arna
° I Danmark och Finland högre andel fattiga i jämförelse med kvinnormånvar en

1980-talet,på tidigt 90-tal lägetpå omvänt.men var
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kvinnor och fattigdomFigur 3 Procent vid 1980-taleti mitten imän av
åtta länder
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bild måste med salt. och främst utelämnasDenna Försttas en nypa
kvinnor fattiga.svenska Bland de äldstaärstoren grupp som

flerakvinnliga pensionärerna finns med låga inkomsterextremt
1993:119." vi räknar fattigdomskvotenSCB, Om för helaom

fattiga tillbefolkningen sjunker andelen något 6 och skill-procent
naden mellan andelen fattiga och kvinnor minskas. Menmän an-
delen fattiga bland fortfarande något högre blandärmännen än
kvinnorna. har det svenska välfärdssystemet lyckatsI stort sett

Åbättre lyfta kvinnor fattigdom andra sidan harän män.att ur
skaffa siglyckats bättre med del mark-männen störreatt en av

nadsinkomsterna.
jämnare spridningen de disponibla inkomsterna och denDen av

relativt låga fattigdomskvoten i Sverige resultat grunddra-är ett av
välfárdsstaten.i den svenska kommer de ändras ned-Hur attgen av

skärningar och vilka konsekvenser får det for kvinnor och män

"Ytterligare problem det finns överskattning de fattiga i ålders-ärett att en av
beror barn fortfarande16-30 ár. Det på bor hemma hos sinaattgruppen vuxna som

föräldrar klassificeras hushåll i svenska data. omöjligtDet ärett eget att vetasom
hur överskattnignen och hur den slår i mätningen kvinnors ochär mänsstor av
fattgigdom.
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3 Nedskämingsåtgärder och jämställdhet

Välfärdsstatens fortsatta tillväxt ifrågasattes alltmer 70-talet
och nedskärningarna fart. Mellan 1979 och 1982 kom partiertog
till makten krävde bantning välfárdsstaten.vars program en av
Ofta dessa regeringar kvar under hela 80-talet eller längre. Isatt
flera länder, Storbritannien, USA, Tyskland, Danmark ocht.ex.
Nederländerna, lanserades åtstramningspolitik. Här granskar vien
den förda politiken i dessatvå länder Storbritannien och Dan-av -
mark. På detta kan vi få facit för de olika nedskämingsåt-sätt ett
gärdemas återverkningar på kvinnor och och dra lärdomarmän av
dessa länders erfarenheter.

Storbritannien och Danmark intresse flera anledningar.är av av
det förstaFör har likheter mellan välfárdsstatema i Storbritannien,

Danmark och Sverige ofta betonats. Beveridge Bismarckänsnarare
har inspirerat socialpolitikens utformning i de länderna. Dentre
generella välfärdspolitiken har varit kännetecknande för Storbri-
tannien och de nordiska länderna i högre grad för övriga Euro-än

detFör andra råkade Storbritannien och förDanmark ut storapa.
ekonomiska svårigheter vid mitten 70-talet. båda ländernaDeav
upplevde rekordartad ökning i arbetslöshet och hög inflation.en
Redan då inledde åtstramningar. det tredjeFör regeringar-man var

inriktade på på välfärdsstaten ochatt pruta större utrymmena ge
för privata lösningar, de följde olika strategier. Storbritanni-Imen

har nyliberaldrivit politik med konsekvens och destoren man en
regeringar letts ThatcherMargaret och John Major kundesom av
räkna med majoritet i parlamentet. danska regeringenDenen egen

bildades det konservativa partiets ledare Poul Schlüter 1982som av
lovade finanser nedskärningar. Men denatt statenssanera genom
liksom hans regeringar hade minoritetsställning och be-senare en
gränsad handlingsfrihet.

StorbritannienNedskärningar i

brittiskaDen regeringens nedskämingsstrategi under Thatcher och
hennes efterföljare Major syftade till gradvis oavbrutenen men
försvagning socialförsäkringssystemet. försvagningDennaav ge-
nomfördes på minskade försäkringsförmånema1sätt;tre man
och höjde försäkringsavgifterna, 2 för försäkrings-vissaansvaret

2 avsnittDetta nedskärningar i Storbritannien baseras Sainsbury 1996:påom
205-12.
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in-arbetsgivarna och marknaden ochförmåner överfördes till 3
för fåförmåner ökade och villkoren så-slag behovsprövade attav

dana förmåner skärptes.
socialförsäkringsförmånemasflera små harGenom ersätt-steg

egenavgiftema har höjts. inkomst-urholkats och Deningsnivåer
försäkrade bara fåravskaffades denrelaterade tilläggen så ettatt

inkomstbortfallet. Fleraenhetligt belopp knappt motsvararsom
Folkpensionema sänktesskattepliktiga inkomster.förmåner blev

istället för löner. Möj-indexeringen baserades på priserattgenom
del,hade betalatreducerade förmånerligheten få näratt enman
för-försäkringsavgifter bort. Familjetilläggeninte alla, togsmen
lyf-moderskapsförmånemaSjukersättning ochdelvis. senaresvann

arbetslös-Utbetalningstiden försocialförsäkringssystemet.tes ur
för-tendensen har varitförkortades.hetsersättning Den attstora

erhöllbetalade ochstatligasäkrade i det systemet merpersoner
lösningarna lockande.de privatamindre, vilket gjorde mer

marknadentill arbetsgivarna ochöverförsför förmånerAnsvaret

ned denoch Majors försök skäraThatchershuvuddrag iEtt att
tidi-ansvarig förarbetsgivarenvälfärdsstatenbrittiska göraattvar

moderskapsför-såsom sjuk- ochsocialförsäkringsförmåner,gare
År sjukför-överföra förregeringenbörjademåner. 1983 ansvaret

skulleville arbetsgivarnaRegeringentill arbetsgivarna.måner taatt
lösningsjukersättning.anställdas Dennaför dehelaöver ansvaret

arbetsgivarna och försäk-motstånd frånkraftigtmöttes ettav
ansvarigkompromiss kvarstodringsbolagen. Genom staten somen

för-utbetalningadministration ochmedanför finansieringen, av
sjukveckoma.för de första Iarbetsgivaren 8tillmåner överfördes

månaderutbetalningsperioden till 6förlängdesmitten 80-taletav -
i socialförsäk-för sjukförmånerersättningstidenvilket helavar

kostnadenansvariga för delarblevArbetsgivamaringssystemet. av
arbetsgivaremindre90-talet stod allaoch i mitten1991, utomav

för de anställda.för sjukförmånerför kostnadenhela
dessa sjuk-sjukersättningarsocialförsäkringenstillI motsats var

familjemed-tillägg tilloch ingetbeskattningsbaraförmåner gav
reformemasförsämringar tvådessalemmar. Utöver egen-avvar

bibehöllsjukersättningennackdel.till kvinnornas Denskaper nya
finns i dettill förmånerför berättigandeinkomstgräns somsamma

harminimiinkomstkrav påförsäkringssystemet. Dettastatliga
under detdeltidsanställdaalla kvinnligahälftenuteslutit nästan av

tillkostnadernaskiftaderegeringendecenniet. När översenaste ar-
lågav-förmånerna för mångasänktesoch 1991betsgivaren 1990

för få det högreBestämmelsernaanställda.lönade kvinnliga att er-
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sättningsbeloppet skärptes så miljoner5 anställda hu-nästanatt -
vudsakligen kvinnor inte längre berättigade till högre ersätt-var-
ning Sainsbury 1996: 207.

Moderskapsfönnânema reformerades på liknande undersätt se-
delen 80-talet. Arbetsgivama blev ansvariga lagstadgadnärnare av

moderskapsersättning introduceradesSMP 1987 och moderskaps-
penningen engångsbelopp för alla mödrar avskaffades. Enett- -
jämförelse utbetalning moderskapsförrnåner 1980 ochav av om-
kring 1990 visar klar försämring. det faktumTrots fleratten
mödrar fanns i arbetskraften, fick mindre andel mödrar förmå-en

genomförande.och ersättningsnivâema lägre efter SMPsner var
förmånerAnsvaret för överfördes också till marknaden. Ett

SERPSförsök avskaffa det statliga tjänstepensionssystemetatt
under mitten 80-talet misslyckades. Då inriktade sig regeringenav
på sänka pensionema och privata pensioner. Enatt att uppmuntra
ändring i lagstiftningen likställde SERPS, tjänstepension ien ar-
betsgivarens regi, och privat pension. Vidare fick de anställdaen
möjligheten välja mellan dem.att

Nedskämingama i försämradeSERPS kvinnors förmåner både
yrkesarbetande och gifta kvinnor. viktigaste föränd-Desom som

ringarna förmånema skulle beräknas basispå hela livsin-attvar av
komsten istället för intjänandetpå under de bästa 20 åren. Ersätt-
ningsnivån reducerades från till25 20 den slutliga in-procent av
komsten. åtgärder inte bara sänkte förmânema,Dessa de kanutan
också incitament för mödrar inte arbeta deltid, speci-utgöra ett att
ellt ikombination med pensionsrätt för vård bam. andraDenav
negativa förändringen änkepensionen halverades från 100attvar -

fönnån.till avlidna50 den makesprocent av

3 Vid slutet 80-talet erhöll något 40 alla mödrar någonöver procent typav av av
moderskapsersätming och 20 alla mödrar erhöll den högre ersätt-runt procent av
ningen 90 inkomsten under 6 veckor. 1980 fick alla mödrarnästanprocent av
moderskapspenning och moderskapsbidrag inom socialförsäkringssystem betala-
des till 50 alla mödrar. 30 alla mödrar erhöll ocksånästan procent procentav av

inkomstrelaterat tillägg under 18 veckor.ett
4 SERPS brittemas motsvarighet till ATP, viktiga skillnader finns mellanär men
de två pensionssystemen. det första SERPSFör arbetsgivaren möjligheten attger
lämna villkorc0ntract out" på arbetsgivaren förser de anställldasystemet att
med likvärdig tjänstepension. Försämringar SERPS påverkar också de and-en av

tjänstepcnsionema. det andra täcker inteFör SERPS och arbetsgivamas tjän-ra
stepension alla främstanställda. Det de kvinnliga anställda och de lågavlönadeär
manliga anställda tjänstepension.saknarsom en
s Trots dessa försämringar bibehöll SERPS positiva egenskaper förtvå kvinnor:
l värd barn pensionsrätt, pensionsförmäner2 garanterade. Socialför-ärav ger
säkringslagen från gjorde också all betald1989 moderskapsledighet pensions-
berättigad från och med 1993.
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kvinnor kommerpensionssystemet förförändringar iDessa
med fullutbetalasårhundrade, då SERPSiförst slå nästaatt genom

harframtida förmånernadeUppskattningarintjänandetid. av
medanställning och kvinnororegelbundenmedgjorts för kvinnor

kommer SERPS-uppskattningarEnligt dessaheltidsanställning.
slutlig inkomstochmellan 8uppgå till 5förmåner procentatt av

deltidsanställning, jäm-elleranställningavbrutenför kvinnor med
arbetar heltidkvinnorföroch 20fört med mellan 15 procent som

hela sitt liv.under
pri-tjänstepensioner gjordeandrastatliga ochFörsvagningen av

anställdafick denattraktiva. Dessutom görapensionervata mer
ochtjänstepensionpensionsavgifter tillförskatteavdrag annan

pensioner ochprivataför SERPS.inte Närpension,privat men
fåkampanj förregeringenstartadelikställdes,SERPS attstoren

pension-Efter de privatapension.till privatövergåfolk attatt en
antaletminskadealternativ till SERPSlanserades ett per-somema

tillmiljoner 1986 7,5från 12SERPStäcktes överavsoner som
miljonerdet 4täcktemiljoner 1990. Omvänt systemet perso-nya

miljoner.del nära 3övervägandevilka till mänvarner,

förmånerbehovsprövadetillFörskjutning

varitnedskämingsstrategi harThatchersihuvuddrag attEtt annat
förmånernabegränsaförmåner ochbehovsprövadetillskifta att

principi-behoven. Dethar detill gälla de störstaatt personer som
behovsprövadetillförmåneromläggningförella argumentet aven

Thatcherhjälpa de Närvillvaritåtgärder har utsatta.mestatt man
andelbehovsprövade förmånerförutgifteravgick, hade en avsom

till1979/80 25vuxit från 16transfereringsutgiftema procent pro-
expande-andelfortsatte dessregeringMajorsUnder1990. attcent

social-Antalet90-talet.under mittentill 35nästan procent avra
familjemedlem-inklusivedvs.antaletbidragstagare och personer,

harSedan 1980också ökat.socialhjälp haromfattas avmar, som
År ti-fördubblats. 1990 änbidragstagareantalet nästan enmervar

Support. Omsocialbidragstagare Incomebefolkningenondel av
levdefamiljemedlemmar, 15tillhänsyn över procenttar avman

fjärdedelerhöllårbidraget. Sammabefolkningen på nästan aven
Hills, 1993,behovsprövade förmånerbefolkningen någon sort av

41.s.
förmånerbehovsprövadetillförsäkringsfönnånerfrånSkiftet

erhöllarbetslösadeomfattande. Färrehar varitför de arbetslösa av
socialbidragerhöllarbetslösaantaletochförsäkringsförmåner som

harförändring90-talet.under Denna sär-fyrfaldigatshar nästan
kvalificeramisslyckas de medOftakvinnor.giftaskilt drabbat att
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sig för behovsprövade förmåner. Under tidigt 90-tal fick arbetslösa
gifta kvinnor i mindre utsträckning socialbidrag eller kombinerade
försäkringsförmåner och socialbidrag och andra kvinnor.än män

Kravet tillstå arbetsmarknadens förfogande skärptesatt också i
slutet 80-talet. Kvinnor blev sårbara för diskvalificering.av mer
Bland de betydelsefulla förändringarnamest den sökandeattvar
måste tillgänglig och heltidsarbete. Den sökandeaccepteravara
kunde inte heller arbete eftervägra 13 veckor på grundett ty-av

arbete, lönenivå eller restid.pen av
Tillsammans med arbetslösa har ensamstående mödrar utnyttjat

behovsprövade förmåner i allt omfattning. Understörre 90-talets
första år erhöll 70 föräldrar socialbidrag ochprocent av ensamma
fattigdomsfrekvensen hos ensamstående mödrar hade ökat. Samti-
digt har andelen ensamstående mödrar förvärvsarbetar sjunkit,som
särskilt andelen med heltidsarbete. brittiskaDet bidragssystemet
kännetecknas inte bara fattigdomsfälla ocksåutanav en av en ar-
betslöshetsfälla. Fattigdomsfällan uppstår ökning i socialbi-när en
dragstagarens förvärvsinkomst skatter och socialförsäk-äts upp av
ringsavgifter. Då det lika eller fördelaktigtär leva bi-påattmer
drag. Fällan förvärras socialbidragstagaren automatisktattgenom

berättigad till andra fönnåner,är bostadsbidrag, fria läkemedelt.ex.
och glasögon, vilka också förloras förvärvsinkomsten ärm.m., om
för hög. Arbetslöshetsfällan beror på egendomlighet i det brit-en
tiska En heltidssysselsatt får intesystemet. är socialbi-person som
drag. Som led i nedskämingspolitiken har definitionen hel-ett av
tidssysselsättning ändrats under 80- och 90-talen. Först sänktes an-
talet timmar från till36 24 och från 24 timmar till 16senare
timmar vecka. Tar anställning på timmar16per man en per
vecka, förlorar socialbidraget.man

dubblaDet skiftet och jämställdheten

dubblaDet skiftet privata och behovsprövade förmåner harmot
haft könsmässiga konsekvenser. F örsvagandet socialförsäkrings-av
förmånema har påverkat både kvinnors och sociala rättighe-mäns

ofördelaktigt. Nedskämingsåtgärdema syftadeter till för-attsom
socialförsäkringssystemet speciellt de åtgärder skärptesvaga som-

kraven egenavgifter har undergrävt kvinnors rättigheter tillom -
försäkringsförmåner och bevarat övervikten blandmän mottag-av

försäkringsförmåner. Den samtida omstruktureringenarna av av
ekonomin flexibilisering också hinder förutgör ett stortgenom
kvinnor förbättra sina sociala rättigheteratt arbetstagare.som
Många kan varken kvalificera sig för försäkringsförmåner eller an-
ställningsförmåner. Förändringen privata förmåner har heltmot

25



NordgrenMargrethSainsburyDiane

berättigande tillochpensionsrättigheterkvinnorsförsvagatklart
moderskapsförmåner.

och behovs-skiftet till privatadubblapräglar detparadoxerTre
socialpoli-uttaladeregeringensprövade förmåner. Trots att ett av

skulle hjälpa devälfärdssystemet1980-taletundertiska mål attvar
med pri-förknippadefördelarnaskattemässigadevarresurssvaga,

funge-redan hade det bra. Dedemförförmåner tillvata somgagn
med detill demde riktadedvs.omvänd targeting,rade varsom

bör-behoven.med de Iför till demiställetbehoven störstaminsta
statligaför alla ickeskattelättnadenuppgick1990-taletjan av

miljarder pundmedpund, jämfört 7,5miljardertillpensioner 9,3
Till delför äldre.behovsprövade förmånerspenderades på storsom

äldreförmåner förbehovsprövadeochtillskattelättnadergick män
till kvinnor.

grundar sigMajors politikochi ThatchersparadoxenandraDen
sökamänniskor skullesåförändra incitamenten,i avsikten attatt

behovs-hos deFlera egenskaperbidrag.leva påarbete änsnarare
i arbe-få människordockmotverkarbidragenprövade strävan att

arbetslös-ha förvärrattill och medverkarRegeringspolitikente.
i situ-befinner sigmänniskorAlltflerfattigdomsfälloma.hets- och

fattigdoms-bidrag ochbehovsprövadeationen mottagare avsom
mödrar harensamståendeblandFattigdomfördubblats.siffran har

högrefattigdomsfrekvens än männens.ökat och kvinnornas är
nedskär-och MajorsThatchersparadoxentredjeDen attvar

familjeförsörjarrnodel-kvarstående spårendeförsvagadeningar av
grundadevarit påtilläggFlerasocialförsäkringssystemet.len i som

avskaffades. Kvinnorsunderhållsförpliktelserfamiljeförsörjarens
in-familjemedlemställningderasgrundrättigheter på utansomav

änkepensionennedskärningar iförsämradeskomst storagenom
i tilläggspen-Förändringar80-talet.detunderoch -bidragen sena
dock familje-återställdebehovsprövade bidragochsionssystemet

socialförsäkrings-Försämringeninflytande.försörjarmodellens av
kvinnorfördet svårarehar gjortSERPSoch ännu attsystemet

till deltag-knutnarättighetersocialaför dekvalificera sig ärsom
speglarTjänstepensionsförmånernaarbetsmarknaden.ande på en

deträttigheteri socialakönsdifferentiering än närstarkareännu
tjänstepen-har oftasocialförsäkringsförmåner. Männengäller en

sällan hargifta kvinnormedanarbetsinsatser,baserad påsion en
baserad makensänkepension påfår depension. Iställetsådan en

behovsprövade förmå-skiftet tillSlutligen harsociala rättigheter.
för berät-betydelsestärkande familjensockså åtföljts ett avavner

förmåner.socialatigande till
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nedskärningspoliti-Sammanfattningsvis lyckades den brittiska
inte välfárdskostnadema. har politiken lett tillken sänka Däremot

välfärdssystemet. Flera transfereringaromstruktureringen av som
sociala försäkringssystemet har överförtstidigare del detvar en av

till arbetsgivarna eller marknaden och den generella välfärdspoliti-
ken har delvis selektiva åtgärder. förändringar harDessaersatts av
försvagat både kvinnors och sociala rättigheter. Dock har demäns
haft negativ inverkan på kvinnornas rättigheter ochstörreen
ekonomiska än männens.resurser

DanmarkNedskärningar i

första finns det rad likheter mellan nedskär-Vid ögonkastet en
Storbritannien och i Danmark, särskilt underningspolitiken i 80-

få bukt med socialutgifternas ökning sänk-talets första år. För att
Bestämmelserna för få socialbidrag ochersättningsnivåema. atttes

Socialbidragets belopp minskadesarbetslöshetsersättning skärptes.
och ersättningsnivåema för arbetslöshetsersättning, sjuk- och mo-

från Underderskapspenning frikopplades prisindex 1982-1986.
perioden urholkades Socialbidraget för gift med1980-1985 ett par

penningvärde och arbetslöshetsersättningen för-i fast35 procent
Johansen,sämrades med 1986: 365-366.20 procent

också de selektiva inslagen främst detDanskama ökade när
Årbarnbidrag. blev ålderspensionernagällde pensioner och 1984

inkomstprövade för i åldern år Ploug Kvist,67-69personer
1996 for-allmänna barnbidraget och de särskilda tilläggenDet

børnetilskud till ensamstående föräldrar blev in-højet och ekstra
Marklund, 1988:31. Inkomstprövning hade knap-komstprövade

de ensamstående föräldrarnas tillgång tillnågon effektpast
med gick många barnfamiljer med två för-bambidragen. tidenMen

bidraget, eller fick reducerat belopp därföräldrar miste ett attom
Årfamiljeinkomsten för hög. det endast1986 40 procentvar var

Statistisk årbog,alla barn fick hela beloppet 1988, 104;s.av som
Social sikring Bambidragens värde i1988:3, 2.retvzesen,og s.
fasta priser sjönk också. i års priser hade deras värdeMätt 1976
fallit till Knudsen, 26.64 år 1987 1987:procent

Åtstramningama tjänster inom den offentliga sek-gällde också
i den offentliga konsumtio-På 80-talet hölls tillväxtentom. ner

sjukvård, utbildning och barnomsorgdvs. utgifter för m.m.nen,
transfereringarna ökade, särskilt efter 1987minskades, medan

neddragning fick negativMunk Christiansen, 1996. Denna en

6 folkpensioner inkomstprövade Ploug Kvist 1996.1994 allaFr.o.m. är
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återverkan kvinnornaspå sysselsättning och tycks anled-vara en
ning till arbetslösheten högre bland kvinnor blandänatt mänvar

80-talet.under
fixering vid åtstramningsåtgärdernaEn dock missvisande.är

Samtidigt med nedskärningarna introducerades reformer i Dan-
Ävenmark. under perioden med hårdastede nedskärningarna ge-

nomfördes reformer gick stick i regeringspolitiken istäv motsom
Storbritannien. Bland de viktigaste moderskapsförsäkringenattvar

föräldraförsäkring ersättningstidenomvandlades till 1984 och att
8förlängdes.

Under 90-talen fortsatte också utbyggandet barnom-80- och av
till skillnad från Storbritannien, där i offent-antalet platsersorgen

föredroglig regi sjönk. Thatchers regering privata dagmammor
framför för-daghem betraktades kollektiv lösning ochsom som en

mittenkastades ideologiska skäl. Vid 90-talet hade den dan-av av
ska täckningarnabarnomsorgen de bästa förskolebarn in-en av av

Storbritannien de danska barnom-och DenEU sämsta.om en av
förskolebarnenomfattade och den60över procent eng-sorgen av

elska bara någon procent.
förTillgång till bra och billig barnomsorg avgörande attvaren

de danska kvinnorna kunnat öka sin förvärvsfrekvens sedan 1970.
Vid mitten 90-talet låg Danmark förutom Sverige i detnärtoppav

arbetskraftsdeltagandetgällde det kvinnliga bland EU-länderna EU
från1996: Förvärvsfrekvensen 58 1970 till nå-42. steg procent

under 1995. Kvinnornas ökade förvärvsfrekvens80got procent
har haft betydelse för deras sociala rättigheter grundpåstor attav
så många förmåner har varit knutna till deltagande på arbetsmark-
naden. till de andra nordiska länderna fårI motsats t.ex.man mo-
derskapspenning förvärvsarbetat.endast har danskaDeom man
kvinnornas ökade förvärvsfrekvens har förbättrat deras sociala rät-
tigheter, medan sådan utveckling saknar motsvarighet i Storbri-en
tannien.

danska ensamstående mödramas deltagande i arbetskraftenDe
också stark kontrast till de brittiska ensamstående möd-utgör en

Liksom i Storbritannien skapar det danska bidragssystemetramas.
incitament för ensamstående mödrar utanför arbets-ståstora att

kraften. Med berättigande till socialbidrag följer ytterligare förmå-
skattefria.och de har varit Danmark hela hyran betald ochl ärner

7 den minskade tillväxten den offentliga sektornPeter Jensen nämner samtav
kvinnornas förvärvsfrekvens förklaringar till kvinnornas arbets-höga högresom
löshet sedan 28.1982 1996:
i Storbritannien till de EU-länder där fáderna inte har lagstiftad rättig-hör någon

till barnledighet.het
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mödrar till inkomstprövadeensamstående har haft tillgång andra
bidrag. ersättningsnivåema höga för låginkomsttagaredanskaDe är
och för låginkomsttagare, vilket skaparskatterna högaär stora

möd-marginella effekter. studie de danska ensamståendeEn över
skulle få inkomstvisade flera arbetade, deatt trots att enrarna

lika eller bättre bidragssystemet Pedersensom var genom
Smith, 1996.

främjar de danska ensamstående syssel-Det mammomassom
in-till barnomsorg. vissa förmånersättning tillgången Att ärär

behovsprövade kan också spela roll.komstprövade och inte Enen
innan honfår tjäna relativt hygglig lönensamstående mamma en

fördelar kaninkomstprövade förmåner. Långsiktigaförlorar sina
kortsiktiga vinsten leva socialbidrag.den påockså överväga att

blir berättigad till flera förmå-i arbetslivetDeltagande gör att man
behovsprövade, moderskapspenning, arbets-inte är t.ex.ner som

löshetsersättningfg tjänstepension ledighet med kompensa-och
tion.

arbetsmarknadspolitiken.reformområde har varit IEtt annat
ansträngningar bekämpadanskamasmånga hänseende att ar-var

britternas. det första harbetslösheten rakt För ersätt-motsatta
arbetslöshetsförmåner successivt förlängts. Tillförningstiden en

för-fortfarande vid makten,socialdemokraternabörjan, när satt
från till och halv år Jensen,längdes ersättningstiden ett tre ett

ersättning maximalt iden arbetslöseIdag kan1996:48. mottaga
innebär DanmarkKvist, 1996.sju till nio Ploug Detår att un-

världen,längsta ersättningstidema ideder 90-talet har me-en av
tillförkortade ersättningstiden från år1996dan Storbritannien ett

månader.sex
möjligheterna för äldredanskarna förbättratdet andra harFör

led i kampenarbetsmarknadenanställda träda motettatt somur
förtidspensioninfördes efterlønRedanarbetslösheten. 1979 en-

berättigadäldre. måsteanställda år och Förför 60 att varasom var
arbetslöshetskassorna antal årha varit medlem i ett ur-man -

årsedan regeln 20 25sprungligen år, 199210 15 är avmenav
efterlön kompletterats med90-talet harUnderJensen, 1996: 49.

och år Plougför mellan 50 59övergångsbidragett personer
Kvist 1996.

gradvis kom-aktiva arbetsmarknadsåtgärderdet tredje harFör
överväldigande delenroll. denmit spela Trotsstörre attatt aven

passiva åtgärder, ägnade Danmarkutgifterna går tillde danska en

9 andel ensamståendemödrarNina Smiths studieTill exempel visar storatt en
80-talet Pedersen Smith 1996.abetslöshetsersâttning vid mittenfick av
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andel sin aktivaBNP åtgärderstörre något EU-än annatav
medlemsland under tidigt 90-tal Goul Andersen, Efter1996: 164.

vid slutet 70-talet har aktiva åtgärder inriktatsprotester särskiltav
på kvinnor Dahlerup, 1993: 12-l3.

Sammantaget har danskarna haft mycket politikgenerösareen
britterna. politikDenna harän motarbetat fattigdomgenerösare

bland de arbetslösa. Vid slutet 80-talet 1988 fattigdoms-av var
kvoten bland hushållde huvudförsörjare arbetslös endastvars var

i Danmark, jämfört med i50 Storbri-ett procent nära procentpar
tannien Goul Andersen, 1996: 169.

Förklaringen till dessa skillnader ligger i den brittiska ned-att
skärningspolitiken syftade till försvagning socialförsäkrings-en av

medan den danska politiken inte har haft sådan mål-systemet, en
Ävensättning. de danska ersättningsnivåema har sjunkit sedanom

mitten 70-talet, de betydligt högre i fråga arbetslöshetser-ärav om
Årsättning och socialbidrag de brittiska nivåerna. 1993 låg denän

brittiska nivån för arbetslöshetsersättning omkring 30 procent
den genomsnittliga disponibla inkomsten Hills, 1993: allt-45,av

så under fattigdomsgräns.EU:s
Den danska arbetslöshetsförsäkringen täcker också störreen

andel de arbetslösa den brittiska. Tidigt på 80-talet fickän överav
90 de registrerade arbetslösa försäkringsförmåner jäm-procent av
fört med 85 tidigt 90-talet Jensen, 1996: 48. Motsva-procent
rade siffror för Storbritannien 45 1980 och mindre änprocentvar
20 1995. båda ländernaI kan den oförsäkrade arbetslöse fåprocent
socialbidrag. En mycket andel de brittiska arbetslösa fårstörre av
socialbidrag. de miljonerAv två britter fick någon formsom av er-
sättning på grund arbetslösheten 1995 80 socialbi-procentav var
dragstagare beräkningar;egna DHSS, 1981; DSS, 1996: 122.
Bland de danska arbetslösa fick mellan 15 och 20 socialbi-procent
drag på det tidiga 90-talet Pedersen Smith, Plough1996;
Kvist, 1996.

Sett genusperspektiv har arbetsmarknadspolitikensett ut-ur
formning viktiga följder. allaAv OECD-ländema högt industria-
liserade länder Storbritannien de få har högreär ett av som en ar-

Ävenbetslöshet bland bland kvinnor. hänsynmän än tarom man
till de brittiska kvinnornas lägre arbetslöshet, har de mindre
chans få arbetslöshetsersättning fler skäl. utbreddaDen före-att av
komsten socialbidrag bland brittiska arbetslösa motverkar attav en
gift kvinna arbete hennes arbetslös. Vidare fårnärtar ett ärman
gifta kvinnor arbetslösa och försäkring ingen kompen-är utansom

Årsation alls. 1995 det bara de55 kvinnliga arbets-procentvar av
lösa fick någon ersättning försäkringsfönnåner eller socialbi-som
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drag jämfört med 95 alla manliga arbetslösa be-egnaprocent av
räkningar; LMT, 1996: 92 och Annual Abstract of Statistics 1997:
59.

Danska kvinnor har haft högre arbetslöshet underän mänen
och 90-talen80- Jensen, och den långa1996: 28 arbetslöshetser-

sättningstiden har verkat kvinnor har lämnat arbetskraf-mot att
har danskorna haftDessutom helt tillgång tillten. en annan ar-

betslöshetsförsäkringar brittiskade kvinnorna. tillFram tidigtän
80-tal andel den manliga arbetskraften försäkradstörrevar en av

arbetslöshet och fick arbetslöshetsersättning. Sedan har1982mot
förhållandena varit de omvända.

danska hushållen har oftaDe två inkomsttagare och så länge ar-
betslöshetsersättningen inte behovsprövad får maken förmåner.är
Och det i synnerhet gifta både kvinnor och mänär personer som

medlemmar de danska arbetslöshetskassorna.i Bland de registre-är
danska kvinnornarade arbetslösa får de inte bara arbetslöshetser-

sättning utsträckning de brittiskai mycket kvinnorna,större än

utanzcäefår ersättning i något högreockså grad de danskaän män-

nen.
danskarna har arbetslöshetspolitikenFör varit medel förett att

bekämpa fattigdom och den arbetslöse dräglig standard. Förge en
britterna har det varit medel tvinga de arbetslösa sökaett att att
arbete förse dem med knappt minimum. Trotsatt ett attgenom
dessa länder har drivit helt olika politik, har båda haft ungefär

Århöga arbetslöshet under 80- och 90-talen. 1995samma var ar-
betslösheten högre i Storbritannien i Danmark Social Trends,än
1997: Ironiskt lyckades Danmark84. också bättre hållanog ner

socialultgiftemasökning Storbritannien under perioden 1980-än
1993.

Sammanfattningsvis slog de tidiga danska nedskärningarna köns-
mässigt orättvist. Bambidragen försämrades, samtidigt förmå-som

i samband med arbetslöshet förbättrades för medner personer en
stark anknytning till arbetsmarknaden. politik tillDenna storvar

för den manliga arbetskraften oftare fick efterlön.gagn som
Hårdare villkor för socialbidrag lägre bidrag drabbade ocksåsamt
kvinnor något än män.mer

2° 1995 fick 87 registrerade arbetslösa kvinnor ersättning jämfört medprocent av
83 Statistisk årbog 1996: 196.männenprocent av
2 brittiska socialutgifterna utgjordeDe 23.4 BNP 1993 jämfört medprocent av
18.3 1980, d.v.s. ökning med siffror5.1 Motsvarande för Dan-procent procent.en
mark 31.0 respektive 27.6, och ökning med 3.4 Bussemakerprocentvar en van
Kersbergen 1996: 11.
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utvecklingstendens motverkade dessa orättvisor.Men en annan
Utbyggandet barnomsorg möjliggjorde kvinnornas inträde påav ar-
betsmarknaden och minskade könsskillnadema i fråga socialaom
rättigheter knutna till deltagande i arbetsmarknaden. På vissa om-
råden har kvinnornas sociala rättigheter hunnit i kapp männens.

arbetslöshetsersättningen.gäller särskilt övergångsbi-Det Det nya
för barn respektive för delta idraget och ledigheten att attpassa

utbildning har också utnyttjats kvinnor i utsträckningstörre änav
områden deltidspensioner, efterlön och tjän-På andramän. somav

sitt försprångstepensioner, de manliga arbetarna behållithar även
knappat på det.kvinnorna harom

Nedskärningspolitikens facit
visar granskning den danskaantal likheterTrots närmare attett en

viktiga Lik-från den brittiska i flera avseenden.politiken avvek
åtstramningspolitiken starkast under perioden 1982-heterna i var

vändpunkt. Danskama införde radOmkring 1987 kom1986. en en
tories fortsatte inledda ned-lättnader och förhöjningar, medan den

viktigaste avvikelsema gäller dels danskar-skämingspolitiken. De
ökade arbetslösheten, dels familjepolitikenspå den ut-nas respons

betydelse för kvinnornas socialabyggnad. hadeBägge rät-storen
ekonomiska Under 80- och 90-talentigheter och deras resurser.

sociala rättigheter medan de brittiska kvin-förbättrades danskomas
urholkades.rättigheternornas

erfarenheterna kan dra någrade brittiska och danskaAv man
övergång frånviktiga lärdomar. första har medDen göraatt en ge-

ekonomiskåtgärder. tider låg eller ingennerella till selektiva I av
endast stöd till dem med detillväxt kan det sig lockande attte ge

inkomst- eller behovsprövade förmåner.behoven Istörsta genom
förmåner dock säl-behovsprövade hardebatten för och emot man

Nedskämingspoliti-de könsmässiga konsekvenserna.lan pekat på
Samtidigterbjuder vamande exempel.ken i Storbritannien ett som

för flerakom spela roll alltbehovsprövade förmåner störreatt en
procentandelinkomster, har denbrittiska ensamstående mödrars

ökande inslaget behovsprövadelever fattigdom stigit.i Det avsom
undergrävt kvinnornas möj-arbetslösa har ocksåförmåner för de

ersättning.ligheter få någonatt
Även har haft inslagdanska politikenden störresom en av se-

införde inkomst-svårigheter. Danskamalektiva åtgärder visar på
70-talet, årtiondebarnbidrag vid mittenprövade ett senareav men

del den generella politiken.åter Ettblev bambidragen av pro-en
bidragen straffade barnfamiljerinkomstprövadeblem deattvar
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med två inkomsttagare. barnfamiljer med arbetandeI två föräldrar
fick sänkt ingeteller barnbidrag alls. småbamsmammaEnmamman
hade också kostnader för barnomsorg. stödjaFör småbamsfa-att
miljer introducerades 1983 personligt skatteavdrag för föräldrarett
med barn under frågan10 år. förälderMen eller bådavar nu om en
skulle få avdraget. Följande år omvandlades avdraget till skatte-ett
fritt belopp på 800 kronor bam under 10 år den så kalladeper -
børnechecken NOSOSKO, 1986: 69. Resultatet blev motsägelse-
fullt. Alla småbamsfamiljer fick "skattelättnad i form bør-en av
nechecken, medan alla barnbidrag inkomstprövade. Stödet tillvar
barnfamiljer reformerades 1987. All inkomstprövning slopades och
bidrag betalas för alla barn under 18 år.ut

det andra har de brittiska kvinnornaFör upplevt försämringen
sina sociala flerarättigheter på områden sedan 1979, medan deav

danska kvinnorna har stärkt sina sociala rättigheter. Storbritanni-l
har kvinnornas sociala rättigheter inte ökat i takt mot-en en som

deras procenttal i arbetskraften. Bland problemen finnssvarar
egenavgiftema minimiinkomst.och kravet på villkor harDessa
varit uppfylla för desvåra kvinnliga deltidsanställda. Mångaatt
kvinnor i arbetskraften får varken tillgång till försäkringsförmåner
eller till de förmåner arbetsgivaren för. Det värstasom svarar ex-
emplet gäller tjänstepensionema. Tjänstepensionssystemet omfat-

bara de deltidsanställda20 och mindre hälftenäntar procent av av
samtliga kvinnor. Kvinnoranställda inte har tillrättsom egen

sigpension måste förlita på makens sociala rättigheter eller vända
sig till socialkontoret. Vid mitten 90-talet omkring 60av var pro-

kvinnliga pensionärer beroendealla makens sociala rät-cent av av
tigheter. privata ochSkiftet till behovsprövade förmåner har yt-
terligare undergrävt de brittiska kvinnornas sociala rättigheter.

det till skillnad från de brittiskatredje, och nedskämingsåt-För
gärdema, har den danska politiken inte lett till ekonomisk,en so-

arbetslösa.cial eller politisk utslagning de bety-Detta är storav av
berörtdelse, därför arbetslösheten har så mycket tredje-att som en

del hela den danska arbetskraften de åren. vi tidiga-Somsenasteav
fattigdomsfrekvensen försåg, har de arbetslösa varit låg ochre un-

gefär för befolkningen.densamma hela det har deFör mestasom
arbetslösas sociala liv inte försämrats. har inte socialaDe tappat
kontakter. och aktiva i olika föreningar i ungefärDe ärröstar sam-

alla medborgare Goulutsträckning Andersen, 1996:172-somma
Vidare de arbetslösa föräldrarnas barn till dag-177. har rätt en

hemsplats Damgaard, den mån de behovsprövade för-1996. I
stigmatisering, innebär den danska politikenmånema vållar atten

flesta slipper den. heller har den danska politikende arbetslösa Inte
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till ojämlikhet brittiska. Vid mit-lett ökad ekonomisk densomen
präglades Danmark låg fattigdom och relativ90-taletten enav av

jämn fördelning de disponibla inkomsterna.av
erfarenheterna vikten tillförsäkraTill sist visar de danska attav

till har oftakvinnor och lika arbete. Sverige utgåttIrättmän man
för tillifrån sysselsättning förutsättning allasfull är rättatt etten

fördrabbades hög arbetslöshet redan tjugo årarbete. Danmark av
arbetslösheten har inte föranlett någon ned-sedan. högaDen stor

för-förvärvsfrekvens. ökade derasgång i kvinnornas Tvärtom
deltidsarbete bland kvinnor har minskatvärvsfrekvens, och mar-

dentio de viktigaste lärdomamakant de åren. Ensenaste avav
inte behöver betydadanska politiken högre arbetslöshetär attatt

lika rättigheter ha arbete.kvinnors och mänsöverger att ettman
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Arbete
betalarutför,behöver, vemvemvem-

genusperspektivmedanalysmodellEn

REGNERÅSASTARKAGNETA

behovbehandlar människorsfrån arbete.utgår DenstudieDenna
produ-tillgång tillfåutförda ellerfå tjänster attatt varor, somav

behandlararbete.inslag Denmed någotdistribueratsellercerats av
detobetalda arbete,betalda och ut-och oavsettkvinnors mäns om

organisationideellföretag, iprivatägtifamiljen,förs inom ett en
be-aspekten arbetetocksåbehandlarregi. Deni offentligeller om

arbetetdet betaldabetalarocheller ej,talas somom vem
perspektiv.bredai dettaarbeteskäl studeramångafinnsDet att

arbetet,obetaldaoch detbetaldamellan detrelationernaEtt är att
Sverigebåde inärvarande förändrassfärer, förolikautfört inom

västlän-flertaletpågår idiskussionintensivländer. Enoch i andra
hjälpmänniskorstill andrarättigheterarbete,der behov omavom

påpåverkanskattesystemetssjälv,sigklararför den inte omsom
förändring-hushållstjänster,exempelvisarbeteolika typer omav

arbetsuppgif-vissprivatiserings.k. typi arbetsrätten, avavomar
etc..ter

förändringiArbetel

familj, of-marknad,privatorganisera arbeteolikaDe sätten att -
privatafinansierade entreprenöreroffentligt samtanställd,fentligt

nödvän-tidmånga Denpåhänger sätt.ideell sektor somsamman-
samtidigtkan intei formarbeteanvändas tilldigtvis måste an-en

kanarbetstiden förlängsbetaldadenNärtill någotvändas annat. en
fri tiddet finnsskearbete baraobetaltförlängningsamtidig omav

iblir följdenbetaltutförsinte längrearbetenvissaNäratt ta av.

finansieratsarbete, och harplaneratdel störrestudieDenna ett genomär aven
modell härarbetslivsforskning. DenförRådetplaneringsanslag pre-somett av

belyser endastmaterialetempiriskavidare.utvecklas Detkommer enattsenteras
Åsaoch3.16,3.1-3.9för avsnittenStark samtmodellen. Agnetadel svararav
iredovisasarbetsmarknadensvenskadenstudieför denRegnér av-m.m. somav

3.l0-3.l5.snitten
37



ÅsaStarkAgneta Regnér

några fall de inte kommer utföras alls, i andra blir följdenatt att att
de obetalt. Varje land hargörs arbete organiserat imönsterett av
de formerna,nämnda dessutom organiserat ef-mönsterett ärsom

kön, klass och etnisk bakgrund både det gäller den be-ter när som
höver eller önskar få arbete utfört, den arbetar och densom som

eventuellt betalar för det.- -
höga arbetslöshetenDen naturligtvis huvudorsak tillär atten

många etablerade på arbete ifrågasätts under l990-talet.synsätt
ocksåMen andra förhållanden bidrar. Ensamförsörjande föräldrars

möjlighet, rättighet eller skyldighet förvärvsarbete debatteras iatt
Storbritannien och i Holland som har Västeuropas högsta respekti-

lägsta andel ensamstående tonårsmödrar, den åldrande befolk-ve
ningens behov hjälp och hur sådan hjälp bör organiseras före-ärav
mål för diskussion bland i Tyskland, låga födelsetalannat anses

Östeuropaproblematiska mångai länder i Väst- och leder tilloch
analyser framför allt kvinnors möjligheter och önskemål röran-av
de betalt arbete och hur det kan kombineras med vård små bam.av

Förändrad, ofta minskad, offentlig finansiering olika typerav
arbete har också lett till diskussion relationer mellan betaltav om

Ökadoch obetalt arbete, liksom villkoren i det betalda arbetet.om
effektivitet, dvs. få given mängdatt ut ärmer av en resurser, en

Även ideologiska uppfattningar hur olikasträvan. typerom av ar-
bete i samhället bör organiseras spelar roll.

Hur bör exempelvis äldre behöver hjälp organi-omsorg om som
seras Ska arbetet familjemedlemmar i hemmet, ideellagöras av av
organisationer med stöd offentlig finansiering, deattav genom
gamla får checkar dem möjlighet själva köpa service påattsom ger
den vanliga arbetsmarknaden, offentligt anställda hjälperav som
till i hemmet, dagvård utanför hemmet,genom genom grannsam-
verkan offentlig finansiering Vilka olika lösningar föredrarutan
den hjälpbehövande själv Vad övriga familjemedlemmaranser
Vilka villkor får den ska utföra omsorgsarbetet Vilka offent-som
liga medel kan och bör ställas till förfogande
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och 20-64 årFigur 1a Kvinnor män
arbetskrafien, efter aktivitet år 1996utanförochi

MinKvinnor ProcentProcent

55-5960-6425-34 35-4445-5420-2445-54 55-5960-6425-34 35-4420-24

1: övrigt
2 Pension
E Hemarbetande
- Studerande
j Arbetslös

Franmhveckan
E I arbete

villkoroch det obetalda arbetetsdet betaldauppenbartDet är att
inte bara i Sverige.snabbt,närvarande förändrasför

underjustförändringstaktenöverskattainteDock bör man
karakteriseratförändringaroch snabba1990-talet, eftersom stora

1900-talet mycketslutetIndustriarbetet i ärhela detta sekel. av
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olikt det vid 1970-talets början, arbetet i detaljhandeln, inom jord-
bruket, i bankerna, och i sjukvården likaså.

b SysselsättningsförändringarFigur 1 efter kön och sektorer
aprilmellan år 1996 och april år 1997.

Arbetsmarknaaisdepartemenlet, 199

E Män
301 ä I kvinnorparsaer

20.

. O

fuO .tj

3O.

-40,

-50.

Utanför arbetskraften2

förhållande dock för Sverige. gällerEtt Det den andelär nytt av
befolkningen i det brukar kallas förvärvsverksam ålder, mellansom

och år, står utanför20 64 arbetskraften, dvs. varken harsom som
något förvärvsarbete eller registrerad arbetslös. andelär Dennasom
har ökat kraftigt från till1990 år och den bestod1996 1996 av
928 000 personer.

Bland dem står utanför arbetskraften ingår heltidsstuderan-som
de själva valt studera likaväl de studerar därföratt attsom som som
de inte finner det förvärvsarbete de hellre skulle vilja ha. ingårDär
hemarbetande vill arbeta hemma, människor inte sökersom som
arbete för de inte de kommer finna något ochatt tror män-att att
niskor mängd väsensskilda skäl varken har betalt arbetesom av en
eller registrerade arbetslösa. återkommerVi till dettaär som senare
i kapitlet.
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i tusentalTabell Befolkningen år Sverige20-64 i
arbetskraften.andel utanförantal ochsamt

1996199619901990
arbetskraftenarbetskraften befolkning ibefolkning i

%528,2 522,2 20,714.9% 22 435,2 362.8kvinnor
406.1 15,6%9,8 % 2 605.6246,82 596,1män

%928.3 18,012,3% 5 133,8609,6total 4 941,3
Källa: AKU

Ökningen mel-utanför arbetskraftenandelenprocentenheteri av
kvinnor och 5,8för bådeoch likalan 1990 1996 män,är stor pro-

dessapåverkar detförändring skett HurVarför har dennacent.
in-Varifrån kommer deraslevnadsförhållandenochkvinnor mäns

arbete tidigaremänniskor obetaltUtför dessakomster ut-somnu
arbetsmarkna-andra på den betaldaellerdem självafördes avav

självade på sigden Hur ser
västeuropeiskt perspek-framhålla, iväsentligtDet ettär attatt

fortfarandearbetskraften i Sverigeiandelen människor ärtiv myc-
förvärvsverksammaräknar degällerket hög. Detta även om man

endast deborträknade, såarbetslösadvs. med de"netto, att som
förhållande detingår.arbeten Detta sär-betalda görverkligen har

erfa-forskningsresultat ochandra ländersstuderaviktigtskilt att
situationkunskaperbygger pådessarenheter, eftersom en somom

uppståkommeroch eventuelltlänge,existeratdär har attsom
i Sverige.även

obetalt arbeteBetalt och3

trepartsperspektiv: denalla slag iarbeteVi vill analysera ettav
tjänst ellerarbete utfört, ifåeller önskarbehöver ett somensom

eventuellt beta-och denarbetetdendel i gör somsomvara,en --
behandlas.obetalt arbeteochdet. Både betaltlar för

klart intesyftar till detslag vianalys det ärl att pengaren av
markerarobetalt arbeteSjälva begreppetutgångspunkt.kan vara

Dock be-relaterade till arbetet.direktfrånvaron ärjust pengarav
viktigbetalning får,eventuelloch den formtalning för arbete, en

det.påverkarfaktor synensom
i mångakommit användasharobetalt arbeteBegreppet att

verksamheter matlag-för skiljasammanhang, bland attannat som
hushåll från fritid.inomäldreomsorgstädning, bam- ochning, ett

det s.k.sådan åtskillnadförkriterium ärvanligt göraEtt att en
introducerats Margaretförefaller hatredjepersonskriteriet, avsom
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Reid 1934 och inom standardiserade tidsan-använtssom senare
vändningsundersökningar se Rydenstam, 1992, SCB, 1992.t.ex.
Det har också diskuterats och tillämpats vid konstruktion s.k.av
satelliträkenskaper, tillägg till det internationellt standardisera-ett

SNA.2de System of National Accounts
Kriteriet innebär till arbete räknas sådant kan överlåtasatt som

matlagning, reparationer. Aktiviteteren annan person som
lyssna till musik, motionera, duschaatt eller inteäta,sova, som

med rimlig tolkning kan utföras någon räknas däremotav annan,
tillgodoseende personliga behov, och innebär inte arbete.som av

Det väsentligt begreppet arbeteär inte i sig förknippasatt med
tvång eller obehag tillfredsställelse,med vilketän of-ärsnarare en
ta framförd invändning vissa verksamheter skulle klassifi-mot att

obetalt arbete, fritidssyssla. Trädgårdsar-änceras som snarare som
bete, brödbak eller barnomsorg arbete de obetalda,är även när är

berikandeoch de upplevsäven när som

4 Den svenska arbetsmarknaden några särdrag-

särdragEtt för den svenska arbetsmarknaden, liksom i viss mån för
de nordiska arbetsmarknaderna, den höga förvärvsfrekvensenär
för kvinnor med kort formell utbildning. Visserligen förvärvs-är
verksamhet i Norden vanligare också för kvinnor med akademisk

eller gymnasieutbildning för motsvarande kvinnor iänexamen
många andra OECD-länder, skillnaden markant vadär mestmen
gäller kvinnor med kort formell utbildning.

Figur 2a-c, påföljande sidor:
Arbetskrajisdeltagande och utbildningsnivå.
Grundskola, och högskoleutbildade.gymnasie-
Källa: OECD, 1996d.

2 Se Anita Nyberg 1995, Julie Aslaksen och Charlottet.ex. Koren 1996,
Duncan Ironmonger 1996 Joann Vanek 1996 värderings-samt tarsom upp
problemkring obetalt arbete.

Att använda arbete för sådanaverksamheter, de obetalda har kriti-även när är
bl.a. HimmelweitSusan 1995 med utgångspunkt från sådanaserats attav syss-

lor så personlig de inteär borde betecknas arbete. Hon bemötsnatur attav som
delvis Regenia Gagnier och John Dupré 1995, finner motsvarandeav som egen-
skaper hos arbete, exempelvis vissa vårduppgiñer,även utförs betalt. Till det-som

kan läggas konstnärligt arbete regelmässigt betraktasta arbete, ka-att som vars
rakteristiska drag dess djupt personliga och tillfredsställandeär karaktär. En
lång svensk tradition finns där hushållsarbete har studeratsäven just arbetesom
Se Anita Nyberg 1989 bland redogör för studier kvinnorst.ex. annatsom av
hushållsarbete inom jordbruket från 1930-talet och senare.
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Grundskoleutbildade 19942aFigur
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2c HögskoleutbildadeFigur 1994
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skillnaden mellan förvärvsfrekvensen hos kvinnor medDen stora
utbildning kan inte enkelt förklaras med högre eller lägrekort att

andel med kort utbildning skulle finnas i befolkningen.kvinnor
Schweiz, Sverige och Tyskland länder med låg och ungefär li-är tre

kortutbildade kvinnor i befolkningen räknat på kvinnor ika andel
m.fi.,åldern år SCB 1995 22, dessa kvinnors25-44 ECE, s. men
alltså kraftigt.förvärvsfrekvens skiljer sig Bland svenska imän

åldersgrupp andelen med kort utbildning högre blandär änsamma
i Tyskland och Schweiz.kvinnorna, medan det är tvärtom

leder till frågor, vi inte kunnat besvara i dettaDetta sam-som
mångamanhang, viktiga ställa. barnHurär att ommen som -

några har kvinnor med kort respektive lång utbildning i de olika-
ländema4 inkomst i familjer där kvinnan harHur utmannensser

ofta beskrivs fa-kort respektive lång utbildning Det attsom som
leva på lön, dvs. endast för-miljen har råd haratt atten en vuxen

den andra i den absoluta majoritetenvärvsarbete, medan vuxna -
fallen kvinna hemarbetande på heltid, betydligt vanli-är ärav en -

i familjer där kvinnan har kort utbildning. förefaller mind-Detgare
sådana kvinnor i mycket utsträckningsannolikt större änattre

giftahögutbildade kvinnor skulle med höginkomsttagare. Mervara

4 intressanta, statistiskt material sällsynt.Frågor fertilitetmäns är ärom men
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förarbetsmarknadenmedhängerförklaringartroliga samman
äldre-ochkostnader för barnomsorgutbildning,med kortkvinnor

utbildadelönenivån för korttillförhållandeomsorgi etc., snarare
förutformning, eller med lönerna mänmed skattesystemetsän

utbildningsbakgrund.yrken ochmed olika
förvärvsfrekvensmycket högemellertiduppvisarSverige en

fjärdedelOmkringformell utbildning.för med kortmänäven en av
Finland,i Belgien,USA,förvärvsverksammaintesådana män är

förvärvs-dessamedan 90och mänHolland Norge, över procent av
funnit internatio-inteSverige. Vi harSchweiz ochi ännuarbetar

förvärvsverksammabelyser dematerialjämförandenellt som
många.där dessai de länderlevnadsförhållanden män ärmännens

åtskiljer sigolika länderkvinnor idock lättDet attär att se
tillförhållandeförvärvsfrekvens iavseendemed ut-mänänmer

stati-internationelldetanmärkningsvärt ärbildning. Desto attmer
utgår frånmellan länderjämförelseriexempelvis OECD,stik, en

jämför skatterOECD ärutgångspunkten närstandardfamilj där
industriarbetandeProduction Worker APW,s.k. Average enen

makemed hemarbetandeproduktion,direktverksam i utanperson,
fa-sådanår gamla. Enfem och tolvi skola,och två barninkomst,

uppmärksam-ocksårepresentativ, vilketskäl intefleramilj är av
i till-sysselsattaandelenff. Dels har1994:259OECDmats av

vanligaretvåinkomstfamiljerdels änsjunkit,verkningsindustri är
studie. Omiingår OECD:sländereninkomstfamiljer i de somsex
så har deninkomst,hemarbetandeverkligenmake är utan egenen

förvärvsinkomstregelmässigt ärSverigemaken iandra somen
APW-analysenKanadaför APW.lönen attstörre än uppgeren

tvåinkomst-påpekarmedanförhållandevis väl, USA attstämmer
Island,Danmark,betydelse.och växande Förfamiljerna är storav

väl.analysen mindreStorbritannienSverige och stämmer
likajämförelseinternationelliförvärvsarbetarMän varannmer

arbetslösa.dehuvudsakligen heltid, ärkvinnor görän om-
jämförel-internationellafömuftigt viddåförefallerDet attmer

olikaheltids förvärvsarbete. Detillstandardisera männenser
kvinnornasdärefter karakteriserasbordestandardfamiljema ar-av

detaljhandelsarbetande,hemarbetande, deltidsheltidsbetsmönster:
af-vanligvårdanställd enBegreppetellerheltids sekreterare etc..

verkar iundersköterskefamilj"vanligellerfársbiträdesfamilj en
ensamförsör-familj beståendetillfall leda tankarnamånga aven

affärsbiträde/undersköterskefamil-med barn,jande kvinna trots att
industriarbetarfamilj.vanligvanligare "eni Sverigejer änär
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sagtssDet har ofta den svenska arbetsmarknaden i ovanligtatt
hög grad skulle könssegregerad. Detta och samtidigt iär sant,vara
internationella jämförelser missvisande. Om nämligen märkbaren
del vård och skulle återföras till obetalt hemarbete iav omsorg
Sverige skulle det i sådana analyser tolkas arbetsmarknadenattsom
bleve mindre könssegregerad, eftersom det med sannolikhetstor
skulle innebära kvinnor med kort utbildning försvann frånatt ar-
betsmarknaden, och för dessa kvinnor skulle i högre gradmönstren
likna dem finns i andra OECD-länder. Ett parallelltsom resone-

den svenska arbetskraften mindresäger välutbildadatt är änmang
arbetskraften i länder.andra Om de kortutbildade människorna på
den svenska arbetsmarknaden lämnade denna skulle de kvarvarande
genomsnittligt ha högre utbildning. skulleIngen tagit någoten man
kvinnoyrke, ingen människa, kvinna eller skulle lärt sig nå-man,

jämställdhet och utbildning skulle skenbart ha för-got nytt men-
bättrats.

Felet med denna analyser kvinnors arbete, betaltär,typ attav
och obetalt, så lika organiserat i olika länder begrep-antas attvara

arbetsmarknad skulle ha innebörd i olika länder ochpet samma
därmed internationellt jämförbart. Så enligt vår uppfattningärvara
inte alls fallet. Behoven olika slag tjänster fyllsoch iav av varor
olika länder arbete organiserat på olika i vissa län-är sätt,av som
der inom arbetsmarknaden, i andra länder utanför den.

länder därI exempelvis vård äldre, handikappade, lång-av av av
varigt sjuka och små bam i Sverige sköts oavlönat och iänav mer
hemmen det helt klart detta arbete inte sköts i någonär att mänav

utsträckning. Oavlönat vård- och omsorgsarbete bådestörre är en
köns- och klassfråga, med tyngdpunkten kvinnor med korten
formell utbildning.

arbetsmarknaBegreppet omfattar olika slags arbete och oli-
ka mycket arbete i olika länder. Könsfördelningen verkligaav ar-
betsuppgifter, både avlönat och oavlönat arbete ingår, förefal-om
ler däremot internationellt mycket likartad. betraktaAttsett vara
arbetsmarknadsbegreppet och dess definitioner i genusperspek-ett
tiv därför angeläget, eftersom det regelmässigt justär kvinnorsär
arbete blir missvisande bedömt och beskrivet. Inte mindre vik-som
tigt justdetta eftersom snabba förändringarär förvärvsfre-nu av
kvenser pågår, och dessa den svenska arbetsmarkna-göraut attser
den lik den i andra OECD-länder.mer

5 Se Gösta Esping-Andersen 1991 EivindJon Kolberg 1991.t.ex. samt
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arbeteKvinnors och5 mäns

fokuseras.arbete bör Detendast kvinnors ärdock inteDet är som
forskningssamman-arbete ikvinnor ochlätt konstatera attatt

och arbe-forskningsområdet mänmedanuppmärksammats,hang
LIBRIS° börjani isällsynt. körningbetydligt Enexplicitte är mer

womensökningen woman ORvisade följande:maj 1997,av
uteslutandemedsökningtitlar. Sammawork 592AND mengav

work 90titlar. AND549 Mensökbegreppet "men gavgavav
med uteslutande womensökbegreppmedantitlar, gavavsamma

titlarvisar endast 21degenomgångtitlar.47 En attsenareav
arbete.7 deSäkert innehållerochjustverkligen behandlar ävenmän

utanför mittliggeroch arbete sådantkvinnortitlarna549 somom
anmärkningsvärd.skillnaden i volymintresseområde, ärmen

ständigtframhållit, denoch andraHirdman 1988Män är, som
dvs.alla andra,vilkenosynligaochnärvarande motnormen
ochbehandla både kvinnorsuttryckligenicke-män, bedöms. Att

nödvändigt finnadåväsentligt, och detdärförarbete är attmäns är
könetanvända detanalysergrund förbättre än att somenaen

undersökakan dockpåandra.för det Ett vägen attsteg varanorm
belysta,annorlundasynliga, ellerblirföreteelservilka omsom

praktisktför eftersom dettakvinnor betraktas män, ta-som norm
görsaldrigget

väldeti grad beslut,påverkar hög ärbeskrivningarKvantitativa
ekonomi-ochredovisningforskning inomekonomiskfrånkänt

arbets-uppgifterpåverkan BNP,norrnativastyrning. Den omsom
blandvilkethar mycketarbetade timmarkraft, antal är stor,etc.

septemberBeijing ivärldskvinnokonferens ifjärdeFN:sannat
fasta på.tagit1995

begrepppåpekatinriktade forskare harfeministisktMånga att
produk-produktion,marknad,arbetsmarknad, liksomarbete,som

påinnebörder byggtgivits mänseffektivitet hartivitet och er-som
bådeibland bliviterfarenheterkvinnorsgjortfarenheter, vilket att

dragitsdeanalysera inomomöjligaochosynliga att somramar

6 katalogsystem.forskningsbibliotekenssvenskaDe gemensamma
7 socialt arbe-böckersökta ingårbehandlar dettitlar inteBland de ämnet omsom

de-stöd till iverk hustrursenskilda mänbiografiermed övermän,te ompersoner,
serien "Mennaturvetenskaplig forskare ikvinnligverkarbete, samt ett om enras

Scienceof Russian
8 erbjudsarbetei litteraturexempel på hurövertydligt män ärEtt nästan norm om

sammanfattning,inledning, 21 kapitel ochiApplebaum 1992,Herbert somav
klartoch arbete,behandlar endast görasidor, mänssammanlagt 590 män utan att

avsnitt Womenenda undantagsitt Etthar ärdet sâ han ämne. ettavgränsatäratt
uppslagsordåterfinns womenAges". I registretMedievaland Work in the som

finns inte.uppslagsordhänvisningar, men30-talmed knapptett som
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Uppslagsverket The Palgrave Dictionary of EconomicsNewupp.
beskriver detta i artikeln Women and work":1991

utmärks särskilt, inteKvinnors arbete uteslutande, derasmen av
förknippasför vissa uppgifter med daglig reproduk-somansvar

liksom reproduktion mellan generationer. matlagning,tion Den
bamavård, vård och ingår på mångastädning, är sättomsorg som

eftersom för-särskilt arbete, inte minst det obetalt. harDetärett
blivit privatiserat i avancerade industriekonomier sigäven vare
dessa varit plan- eller marknadsekonomier, och i samhällen där

registrerar såplanerares preferenser eller marknadspriser värde un-
ingår i eller utbjudsdervärderas arbete varken planernasom

marknaden, oña till och med intill för det osynliga. Detgränsen
arbete alls. The Palgrave, vol.inte New 1991anses vara

vår övers.925,s.

genusperspektiv naturligtarbete i har,Forskningen ett nog,om
fram synliggörautsträckning söka lyfta ochkommit iatt stor

omfattande forskningfinns ganskakvinnors arbete. Det även som
genusinriktning har studerat ochforskningstraditionerinom utan

Frågankvinnor sig förvärvsarbete.diskuterat varför ägnar var-
och förvärvsarbetar i så likartatför förvärvsarbetar, mön-män ett

kultur, uppmärksam-ålder, social bakgrund eller haroavsettster
litet eller inte alls.mats ytterst

försöka bygga analys arbetedet väsentligtFör är att en avoss
eller arbete blirsådant varken kvinnorspå mänssättett att osyn-

obetalt, föreskrivet, frivilligt,betalt ellerligt, sig det görsärvare
finansieras via offent-arbetsmarknaden,inom familjens ramar,

försörjsarbetsinkomster, via den arbetandeliga medel, att avegna
heltid,via ideella organisationer,andra familjemedlemmar, görs

samhällsnormer bör obetalt.enligt rådandedeltid eller detatt vara
fe-för sådan analys kan hämtasVissa utgångspunkter nyareen ur

ekonomiforskning°, andra från sociologisk,ministisk statsveten-
finns åt-socialantropologisk och historisk forskning.skaplig, Det

material omtolkar och komplet-empirisktskilliga analyser somav
arbete.framställningartraditionellaterar av

Avgränsningar6

materialet omfattavi det empiriska tilldetta kapitel begränsarI att
år.i åldrarna år till 64 betyderendast kvinnor och 20 Detmän att

den totala arbetsmängden iinte långt analyserarnär ett sam-
och ungdomars både betalda och obetaldahälle. Dels saknas barns

9 Beasley 1994, och Folbre 1994.1996, Chris NancyT.ex. Julie Nelson
l° och Harriet Bradley 1989.Hettie 1993T.ex. Pott-Buter
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betalda och obetaldaockså ålderspensionäremasarbete, dels saknas
volymengäller obetalt vårdarbetedetarbete. Bland ärnärannat

begränsning-betydande. Följdenålderspensionärerutförs avsom av
utanför vår analys.arbete fallermycket obetaltblir främst atten

vissaoch under årkvinnor 20Skälen tagit bort är,män attatt
inte har det,medan andravärnplikt förländer har män samtunga

vid olika ålder.utbildning avslutasgrundläggandeatt
empiriskthär belyserstudienden delI rapporterassomav

del modellen.endastgrundfakta,vissa samt en av

trepartsmodell7 En

behöverpå högst denModellen byggersom nämnts tre parter: som
och denden utför arbetettjänst ellereller önskar somvara, somen

betalar. fall särskiljs:eventuellt Fem

för Arbetetnågot betalar självbehöver/önskar tjänsten.Den ut-som
lever på detta.och ochsäljerförs någon tjänster, somvarorsomav

kallas MARKNAD.Denna situation

förnågot betalarbehöver/önskardenfinns tvåHär parter: som
härledsbehovet/önskemålet tillgodosettfåsjälv.det Rätten att

få det denbetala harden kanbetalningsförmågan;från rätt attsom
inte har dennainte kan betaladenbehölger/önskarmedan som

rätt.

anhöriga,får behovet tillgodosettbehöver/önskar någotDen avsom
kallas FAMILJ.obetalt.arbetet Denna situationutförsom

något fåreller önskarbehöverdenfinns tvåHär parter: som
familjen ellerden enskildaför vadinomtillgodosettdetta ramen

Olika behovförmår uppfylla.rimligt ochsläktkretsen ansesanser
den behövan-åldrar, förmåga,inblandadesberoende delegitima,

fakto-flertal andrakultursedvanor,des samt ettresurser,egna
påså,familjearbetet specialiseratEventuellt attär personenrer.

familjen, medanarbete inommed obetaltheltid sysslar en annan
hemarbetande.försörjer denlönearbeteutför ävensomperson

" forskarkonferensinternationellförsta påpresenterades gångenmodellDenna en
ekonomisk teori Stark 1993.perspektivfeministiskaför

z kraf-användning marknadsbegreppetframhålla denna ärviktigtDet är attatt av
ekonomiskanvändningen det i sedvanligtillförhållandetigt begränsad i ana-av

diskuteraskommer dettavårt arbete närmare.skedelys. I attsenare av
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anhöriga,behöver/önskar får behovet tillgodosettnågotDen avsom
ojfentliga medel.vilkas arbete del/finansieras Denna situationav

UNDERSTOTT FAMILJEARBETE.kallas OFFENTLIGT

Vårdbidrag, vårdnadsbidrag,på detta barnbidrag,Exempel är
alltså för-för vård/omsorg,skattesänkningskatteavdrag eller som

bestådefinieras olika ochfamiljen kanske inom somutsätts av
både minderårigaår, föräldrar ochbarn under 18samt avvuxna

behöver/önskarhär denbarn etc..och Parterna är tre: somvuxna
del/betalar arbetetutför arbetet och dennågot, den som ge-som

betala skatt.medel, vanligenbidrag till offentliga attgenomnom
faktorerlegitima berorVilka behov som un-av sammaansessom

der 2 ovan.

behovet tillgodosett ofent-behöver/önskar något fårDen genomsom
offentligtverksamhet. Själva arbetet kanfinansierad organiserasligt

arbetsuppgif-åtagitnågoneller utföras organisation sigsomgenom
TÄLLDA respektivekallas OFF EN TLIG TANSDenna situationten.

ENTREPRENAD.TLIGF INANSIERA DOF FEN

uppgif-klassiska offentligaverksamhet återfinns dedennaInom
lik-rättsväsende, försvargrundläggande utbildning, etc.,terna som

äldrevård,sjukvård, handikappomsorg,delarbetydande so-avsom
forskningmissbrukarvård, kulturell verksamhet,cial m.m.omsorg,

utförnågot, denbehöver/önskarhär denParterna är tre: somsom
bidrag till offentligabetalar arbetetoch denarbetet genomsom

betal-betala skatt. Någonvanligenmedel, typatt av egengenom
Vilka behovnågot kan erfordras.önskarning från den somsom

påformaliserade.ofta Kravregler,legitima beror ärsomavanses
land också ställas.medborgarskap i visst kanellerbosättning

medtillgodosett ellerfår behovetbehöver/önskar något5 Den utansom. kallasandra anhöriga.betalning, Denna situationsymbolisk än avav
ORGANISA TIONER.ellerARBETE IDEELLAIDEELLT

arbetetoch dentvå: den behöverhär görParterna är som som
arbetetden behöver, denellerobetalt gåva, görsom tre: som som

Vilkagåvor till den ideella sektorn.och den del/betalar genomsom
för kunnaoch hur de ska uttryckaslegitimabehov attansessom

påberoende organisation,mycket,fyllas varierar samttyp av
mycketfungerar denna sektorvissa länderomgivningen i övrigt. I

miss-fråga äldreomsorg,offentliga sektorn isvenskalikt den om
be-fall vanligtdessa detsocialt arbete. Ibrukarvård eller är att en

medel, ochmed offentligafinansieringen skerdeltydande attav
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följaktligen denna sektor också organiserar mått betaltett ar-av
andra fall krävs medlemskap i kyrka,bete, det obetalda. Iutöver

yrkestillhörighet för någon ska berättigad till hjälp.etc. att vara
marknad och familj har ofta till-begreppenDe använtstre stat,

Statsvetenskapliga forskare och andra samhällsvetaresammans av
frågor.olika Feministiska fors-de på tid analyseratnär senare

kare dessa analyser på många olika grunder. harhar kritiserat De
hävdat främst relationen mellan marknad och har analyse-statatt

påkvinnor har ingått i analysen endast de funnitsrats, att om ar-
familjens roll ochbetsmarknaden, producentatt som av varor

liksom de rättigheter gifta kvinnor fåtttjänster har ignorerats som
till sina med Feministiska forskare har ock-rätt män,genom mera.

så frågan det för kvinnor varit lättare få inflytandeställt attom
marknaden, och det för kvinnorän ärstatengenom genom om

beroende famil-kvalitativt annorlunda änatt statenvara av av en
jeförsörjare.

Dahlerup diskuterar familjen del det ci-Drude 1994 som en av
marknadvila samhället, och de finns mellangränser stat,vaga som

analyserar denna triangeloch detta civila samhälle. Hon ettsom
arbetsuppgifter olika områ-fördela och makt, ochsätt taratt upp

ingripanden nödvändiga för kvinnorsden inom vilka statliga är
välfärd.

marknad och familj alltså användIndelningen i ärstat, av
med olika innebörd, och något olika termi-många forskare, änom

modell här går dock läng-nologi. denI presenteras ett stegsom
marknad, familj och frivilligsektornoch analyserar stat, samtre,

fördelare arbetsuppgifter, makt ochinte endast som av ansvar, re-
olika för den behöver någontingockså sätt attutansurser som som

legitimt in-detta behov uppmärksammat och detgöra om anses-
uttrycks få det uppfyllt.den sektor där detom -

beroende kvinnor,Det värt mänsär statenatt notera, att av av
expliciteller marknaden i mycket liten utsträckning förefallerav

vår anmärknings-analyserat och utforskat. enligt meningDetta är
på snabba förkortningexempelvis med tanke den ochvärt, stora

Östeuropaförväntade livslängd påvisats i de länder imänsav som
under 1990-talet genomgått snabb ekonomisk omvandling.som en

fl., Skillnaden mellan för-ECE, SCB 1995:10-11 66samtm. s.
för kvinnor och i Ryssland år år,väntad livslängd 1993 13män var

och för sjönk siffran med år till år under förstaryska 5 59män
jämförelsehälften 1990-talet. Som kan nämnas att motsvaran-av

3 Se Gösta Esping-Andersen 1990.t.ex.
4 1993, Shola Orloff1993, Diane Sainsbury 1996.Se Jane Lewis Annt.ex.
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de skillnad vid tid i Sverige omkring år,6 och attsamma var svens-
ka förväntas leva till 76 år.män Den dödlighet hos medelålders

främsta orsaken till den kraftiga försämringenmän är hängersom
med olyckor, självmord, våld, hjärt- och kärlsjukdomarsamman

utsatthet; hög alkoholkonsumtion avgörande in-samt stor är ett
slag. beroende välfärdsstatMäns och god samhällsorganisationav

fråganoch hur påverkas olika slag ekonomiska föränd-män av av
ringar angelägna forskningsområden.vore

"Privatisering"

privatisering har kommitBegreppet användas för flertalatt ett
förflyttningar arbetsuppgifter inom och mellan de olika situa-av
tionema i modellen. arbete har flyttatsNär från offentligt anställd
till ofentligfinansierad entreprenad har detta betecknats pri-som
vatisering. ord har iSamma andra sammanhang arbets-använts när
uppgifter har förflyttats från offentligt finansierad verksamhet nr
4 till alla de övriga kategorierna ideellt arbete, offentligt understött
familjearbete, familj eller marknad. det vård ochNär rör omsorg
har dock flertalet förflyttningar kallats privatisering gått påutsom

minska den offentliga finansieringen, och marknad har i prakti-att
ken inte någonspelat roll, eftersom många vårdbehov krä-större

långt köpa på marknaden vad de flestaänattver mer pengar myc-
ket vårdbehövande betala.kan

Relationerna mellan modelleniparterna

olika kategorierna återfinnsDe alla i alla slag ekonomier.ovan av
bildar tillsammansDe för hur arbete organiseras, hurmönsterett

behov arbete kan uttryckas legitimt och ansvarsfördelningen förav
betalning i den mån arbetet betalas. olika.Men Imönstren är
många länder i tredje världen spelar obetalt familjearbete vä-en
sentlig förroll matförsörjningen husbehovsjordbruk. andraIgenom

matanskaffning uteslutande marknadstransaktion.är nästan en
Idrott kan organiseras den ideella sektorn, också pågenom men
marknaden kommersiella idrottsföretag. Vård svårtstoragenom av
sjuka äri vissa länder med fattigdom obetalt familjearbetestor ett
med helt otillräckliga medan sjukdomar i andraresurser, samma
länder sköts via offentligt finansierad specialistvård.

Förhållandena mellan de högst i vår modell heltärtre parterna
olika. Villkoren för den behöver eller vill ha tjänst utfördsom en

olika, liksom för den arbetar. finansierarDenär partsom som
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eventuell ställning; skattebetalaren, för-betalning har också olika
sörjaren och donatom spelar olika roller.

exempelvisden behöver viss tjänst,För som en en yngre vuxen
hjälp i sitt dagliga liv med hygienhandikappad kvinna behöversom

tillgodoseseller det skillnad behovetär stortransporter, om av yr-
yrkesutbildade obetalda frivilligar-kesutbildad personal med lön, av

frivilligarbetare, familjemedlembetare, yrkeskunniga av en som
ekonomisk ersättning, familjemedlem sådanerhåller utanav en er-

själv lämpliga sådanasättning eller hon kan köpa tjänster omom
på marknaden sedvanlig betalning.finns tillgå Hennesatt mot

liksom förhållandena for dem utförsituation olika,är som ar-egen
vårdar handikappad anhörigbetet. familjemedlem harDen som en

den utför motsvarande arbetsuppgiftersituation än somen annan
få tillfälle till avlastning och vila kan svårtyrkesmässigt; att vara

liksom arbete.bytaatt
finns i olika länder bestämda uppfattningar vilkenDet typom

nyföddaorganiseras på bestämt Friskaarbete bör sätt.ettav som
huvudsakligen inom familjen, med ellerbarn sköts överallt utan

föräldraersättning. Deklassiska uppgifterna för rätt-staten som
utbildning offentligtförsvar och grundläggande skötsskipning, av

överallt.praktisktanställda taget
viss arbete påverkar uppfatt-Betalning i för typen avpengar

for förhållande finns mellan deningen vad slags partersomom
i transaktionen. enkelt exempelinblandade Ett vännerärsom

erbjudande betalning kan i detvarandra tjänster. Ettgör omsom
stötande.uppfattas både egendomligt ochsammanhanget Isom

mellan eller anhöriga förjust betalningenandra fall kan vänner ett
behöver eller få något utfört kän-den önskararbete göra att som

svå-ställa vissa krav, betalningsig berättigad utanatt voresomner
givetkan betalning iframföra. Man säga att ettatt samman-rare

transformation det arbete utförs.medför kvalitativhang somen av
förändrarpå betalning i grundenexempelEtt ärextremt att

önskemål och behov tillgodosesprostitution. sexuellaNär genom
tjänster på marknad innebärköperatt annans enen person en

från ömsesidigheten i sexuell relationdetta något i grunden skilt en
mellan närstående.vuxna

Tiden begränsningsom

betalt och obetalt arbete utgår ivanligt analyserDet är att av
familjenbetalda arbetets tidskrav, och ifrånförsta hand från det

helt ellerenda enhet, där medlemmarna är överens repre-som en
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person.enda intressant har tilläm-Ett sättsenteras annatav en
studie expertkommitté, leddi holländsk Margapats en av en av

fastställdes, med utgångspunkt från fyraBruyn-Hundt 1996. Där
tidsanvändningsundersökningar gjorda 1975, 1980, 1985 och

kvinnor och i olika familjesituationer1990, vilken tid män använ-
Kommittén uttalade obetalt arbetede för obetalt arbete. att var

samhälle och detta arbete i sig inte allsnödvändigt i attett gott var
fördelningen arbetetproblematiskt. den ojämnaDäremot avvar

obetald arbetsbörda, intemaximal betald ochproblem. Enett som
skulle möjlighet delta i olikaskulle skada hälsan och attsom ge

till timmar vecka ochdelar samhällslivet, 56sattes per personav
kommitténsmåbarnsföräldrar. fyra framtidsvisioner valdeför Av

kallades kombination, och innebar be-enhälligt den attsom som
omfattning totalt ochobetalt arbete ska hatalt och sett,samma

lika kvinnor ochbetalda och obetalda ska delas mellanbåde det
förkortas,den betalda arbetstidensådan delning kräverEnmän. att

också subventionerad barnomsorg byggs ut.attmen
utgår alltså från samband mellan olikarefererade studienDen

begränsning.inte endast tiden Omslag arbete. Men är etten ar-av
marknadskategorin i vår modell upphör, orsakeninombete är

minskat,önskemål eller tjänstenvanligen kundernasatt varanom
täcks Bilkundema harmotsvarande behoveller sätt.annatatt

någonandra bilar, eller bilar tillverkasblivit färre, köper nusamma
svårt tänka sig bilarbetare förloratDet är att attannanstans. som

börja bygga slags bilar i frivilligsitt betalda arbete skulle samma en
skulletillgodose det bilbehov intesammanslutning för att som nu

fyllas.
for handikappade eller gamla minskarhemtjänstendäremotOm

önskemål ellersällan på grund minskadesin verksamhet detär av
praktiskt alltidtidigare fått hjälp,behov hos dem utan tagetsom

situationenräcker. Behoven kvarstår, ochför inteatt pengarna
ändå på anhörigabehövande får klara sig hand,blir den attatt egen

lik-ideella organisationer ellerrycker in,eller överatt targrannar
nande.

fem sektorerModellens8

frå-skisserar antal problem ochvarje del modellenInom ettav
tillgången empiriskt material fördiskuterargeställningar, samt

be-utgångspunkt från vår modell kanbelysa dessa. Med treatt

5 PaulaBecker 1991. har stark kritik,Gary DettaSe synsätt möttt.ex. av
och andra.Barbara 1995, mångaEngland 1993, Bergmann
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skrivningar varje sektors storlek och funktionssätt konstrueras,av
utifrån frågorna: harVem möjlighet använda tjänsternaatt Vem
arbetar Vem betalar.

Marknadssektorn

marknadssektomInom tillgången på empirisktär material god.
Vad köps och säljs på marknaden förhållandevis välär belyst isom
olika statistik, både offentlig ochtyper Vem köperav annan. som
och säljer också föremål för sådanär statistikinsamling. Antalet
arbetstimmar och dessas fördelning belyses också regelmässigt i
både inhemsk och internationell statistik.

detNär gäller de arbetande kommer vissa uppgifter att samman-
falla med offentlig sektor så, det svårt skiljaär timmaratt arbe-att
tade inom marknadssektom från dem utförda med offentligärsom
finansiering. gällerDetta särskilt de fall, där offentligt finansierade
entreprenader i stället föranvänts arbetet utförts offentligtatt av
anställda Tillgången till könsuppdelade uppgifter vari-ärpersoner.
erande, i flertalet fall går sådana få fram.attmen

harVem möjlighet använda tjänsternaatt
arbetar betalarvem vem- -

Grunden för relationerna mellan i denna sektor betal-parterna är
ningsförmåga, inom de kan dras lagar och för-ramar som upp av
ordningar. kan betalaDen därmed berättigadär få sinaatt öns-som
kemål och behov tillgodosedda. Exempel begränsningar rättav
till inköp i och för sig lagliga barn inteär fårär attav varor som
inköpa tobak eller alkohol, och receptbelagda läkemedel endastatt
får säljas med läkares tillstånd.

l ytterligare utveckling kan belysa varifrån deen man pengar
kommer används till köp på marknaden. sådantEttsom resone-

skulle dock föra alltför långt i detta sammanhang.mang
De arbetar inom den privata sektorn, vilketsom nämntssom

dock inte exakt detsammaär marknadssektom, bestod 1995som
63 och 37män kvinnorprocent SCB, 1996:46.procent Den-av
sektor med 2,17 miljoner anställda, år denna störstavar, samma

på svensk arbetsmarknad.

amiljesektornF

Begreppet familj inte entydigt.är Janet Finch och Jennifer Ma-
1993 finner ingen samstämmighet vilka bör räknasson om som

till familjens medlemmar i sin surveystudie i England. De stu-norra
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ochhjälp mellan familjemedlemmar,ochderar också vuxnaansvar
föräldrar och minderårigarelationen mellanutesluter sin studieur

Även dockKvinnor förefaller ide variation.bam. där finner stor
ansvarsrelationerfast knutna ipraktiken något än män,vara mer

i många fall.periferaärsom mer
karakteristiska dragff. kritiserar deGittins 1992:67Diana

familj:för definieraoftasociologer använts att gemen-som av
sexualitet.reproduktion ochekonomisk samverkan,bostad,sam

idéeråterspeglar nutida västligakarakteristikadessaHon attmenar
uppfattningaråterspeglar medelklassensfrämstoch ideal, omsom

utvecklatsi stället bas,föredrarfamilj bör Honvad somenvara.en
soci-familjensocialantropologin, och byggerinom som ensom

föränderlig.flexibel ochkonstruktion är ytterstsom
den ideella sektornfamiljesektom ochGränsdragningen mellan

vår uppfattningbygger enligtideella sektorninte självklar. Denär
harmellan människor inteoch utbytstjänster varoratt som

ellerSläktband, eller näraär vänner grannar.
ivilket kan följas deförändras tiden,Familjebegreppet över

kommit med tiden ifamilj äktenskapdärnordiska länderna, att
förälder/föräldrar ochfamiljsammanhangmånga ersättas av

ökande skilsmässor ochmöjligen medsammanhängerbarn. Detta
endast förälder.medfler barn växer enuppsom

familj används Suzannetolkningartvå olikaDessa avav
Tyskland,ff. samlar Luxem-l992:145Schunter-Kleemann som

Österrike, äktenskapsinrik-Schweiz iHolland ochburg, en grupp
bas för definitionervilket äktenskapetpatriarkat, inom ärtat av

social lagstiftning, familje- ochavseenden inomviktigafamilj i ar-
Italien klassificeras iFrankrike ochBelgien,betsmarknadsrätt. en

i stället läggs viddär viktfamiljeinriktat patriarkat, storgrupp
offentligt understödd barnomsorg.födelsetal ochbarn,

utförstillgängligt arbetematerialstatistiskaDet är somomsom
tidsanvändningsundersökning-till delfamiljen byggerinom stor

Sverigestandardiserat varken iregelbundet ochinteSådana görsar.
satelliträkenskaper till SNA,Eftersom det iländer.eller i andra

obetalt arbeteingå beräkningarbeskrivits skavilket har äravovan,
blitidsanvändningsstudier i framtiden kommertroligtdet attatt

standardiserade.vanligare ochbåde mer

6 the triple over/ap 1991 diskuterar Rae Lesserfamily andGender,I economy,
intressant"familj" och "hushåll" påbegreppen sätt,Blumberg 1991214-17 ett

Immanuel Wallerstein1991:211-224 ochJudith Treasliksom i volymsamma
199l:225-244.SmithJoan
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har möjlighetVem använda tjänsternaatt
arbetar betalarvem vem- -
familjearbeteFör ska möjligt krävs naturligtvisatt familje-attvara

medlemmar ñnns, kan utföra det arbete det frågaär Män-som om.
niskor bor har mindre sådana möjligheter. Ettsom ensamma om-
råde där detta viktigt gäller ochär hjälp till gamla män-omsorg om
niskor, där kvinnors och olika livslängd spelarmäns roll liksom
förhållandet bland gifta och samboende oftast äld-att ärmannen

kvinnan.änre

Tabell 2a Befolkningen åldern år och äldrei 75
efter civilstånd 1januari 1997

Civilstånd Kvinnor Män Kv. M. Kvinnor % Män%+
Totalt 4 700 291200 76091 62
Gifta 118200 177200 295400 40 ä

gifta 351500 114D0 465500 24
Källa: SCB

Tabell 2b Befolkningen åldern 85 år och äldrei
efter civilstånd 1 1997januari

Civilstånd Kvinnor Män Kv. M. Kvinnor % %Män+
Totalt 129413 57200 186600 Q
Gifta 81 25600 37400 m

gifta 71117 31600 149300 79
Källa: SCB

Tabell 2c Befolkningen ålder år ochi 75 85 äldreresp.
efter civilstånd 1januari 1997. Procentuell fördelning

Civilstånd Kvinn0r75- Män75- Kvinnor85- Män85-

Gifta 9 45.
gifta 75

Totalt 11 11 11 11

Antal 46971 29121 12941 57200
Källa: SCB

kategorinI ogifta ingår både änkor/änklingar, och sådana som
aldrig varit giña. framgårDet tabellen harmänattav som grupp
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sina hustrurfå hjälpmöjligheterbetydligt än tvärtom.större att av
för kvinnorfamiljemedlemmarsköts äräldreomsorgDen avsom

finns ochmaken, barnutförd barnoftaremycket än om nuavav
dem sköta sin gamlapraktiskt möjligt förbor så det är attatt mor.

Sverige insamlatstidsanvändning imaterialDet senaste somom
Utifrån dennaRydenstam, 1992; SCB 1992.1990/91 Klasgäller

hem-det obetaldaberäknatAnita Nyberg 1995:26studie har att
miljoner timmaromfattar 82i åldrarna 20-64arbetet för kvinnor

omfattaråldrarför iarbetevecka, medan män sammasammaper
miljoner timmarutfördes alltså 133Totaltmiljoner timmar.51

under årmänniskor 20-64 1991.arbetei sådantvecka avper
arbetemiljoner timmar i betaltställas 138kanDetta emot samma

kvinnor och miljonerutförda 81miljoner män.år, 57 avav
obetalda arbetets volym och1990/91 detsedanFörändringar av

okända iutför det iinriktning, liksom är stort settsomav vem
Sverige.

kan analyse-för det obetalda arbetetbetalarFrågan somvem
och utanförmänniskor iavsnittet nedanpå flera Avsätt. omras
hemarbetan-andelen heltidsantalet ochframgår,arbetskraften att

underhemmafruar", har minskatkallasbrukarkvinnor, dede som
blandmotsvarande ökninghälft. Någon män1990-talets första

arbetet idet obetaldaförefaller därförintekan Det som omses.
förvärvsarbetan-heltidsdeltids- ochutsträckning skötsväxande av

förvärvsarbetandeutsträckningmindre män.kvinnor, ide samt av
människorutförsobetalda arbetedettillkommerDessutom som av

siginte betraktararbetskraften,utanförstår somsommensom
nedan.återkommerdennahemarbetande. Till grupp

utgårobetalda arbetet kan,detbetydande delEn om manav
kvin-finansieras deförvärvsarbetefrån heltids sägasnorm, avsom

nämndaenligt den tidigaredeltid, ochförvärvsarbetar somnor som
använder tid1990/91tidsanvändningsstudien för änsvenska mer

bestå i den inkomstskulle dåFinansieringenobetalt arbete.påmän
i stället för heltid.arbeta deltidfrånavstårde attgenom

familjearbeteOfentligt understött

föregående,med denanalyseras tillsammanskategori måsteDenna
direkt tilloffentliga stödet knytsfall deti fåeftersom det är som

arbetsuppgifter. föräldraförsäk-gällerdetNärkonkret utförda
fårersättning endast till denså knyts dennaringen att er-som

för-hur den frånförvärvsarbetar,samtidigtintesättningen men

7 anhörigvårdare, litens.k.anställdagäller bland ärDet annat en grupp.som
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verkligen används inte. barn-värvsarbete frigjorda tiden Förmäts
hur dedetta utbetalas till föräldrarna,bidraget gäller oavsettatt or-

vardagsliv. Tidsanvändningsstudier kan klargöra dettaganiserar sitt
bättre.

användamöjlighetharVem tjänsternaatt
betalararbetar vemvem --

under familjesektom relevant.Samma ärresonemang som ovan
betalare, tredje denDock finns offentlig utöverpart somsomen

utför arbetet.behov/önskemål och denhar som

ofentliga sektornDen

två dels de offentligtsektorn har vi delat i delar,offentligaDen an-
där själ-offentligt finansierade entreprenaderna,ställda och dels de

företag kanmänniskor arbetar inomarbetet utförs somav somva
organiserade på vis.kooperativa eller Deprivat ägda, annatvara

mån belysasentreprenaderna kan i någonoffentligt finansierade
offentliga utgifter och hur dessasiffrormed hjälp pengarav om

använts.

användamöjlighetharVem tjänsternaatt
betalararbetarvem vem--

skyl-har ellerfinns det reglerdenna sektorI rättom vem som
inte allt, detför del,dighet använda tjänsterna storatt men aven

exempel områden däroch väganvändningutförs. Kultur ärsom
litenregelstyrs i mycketnyttja möjligheternahar rätt attvem som

grundläggandetvångsvård sjuka ochKriminalvård,utsträckning. av
påexempelskolutbildning är motsatsen.

så går material få framoffentligt anställdagäller dedetNär att
majoritet,och dem arbetar.arbetade timmar Enbåde om somom

anställda,miljoner kommunalttotalt 1,1379 procent, varav
statligt anställ-år totalt miljoner0,23kvinnor år 1995. Av samma

1996c:46.majoriteten, SCB,da 60 män.procent,var
finansieras offentliga medel,denna sektorArbetet inom somav

medel med vissa andra be-avgifter, ochskatter,utgörs taxorav
teckningar.

sektornideellaDen

producent olika tjänstersektors rollVi utgår från denna som av
betalt eller obetalt.arbete kanorganisatöroch varaav somsom

från exempelvis hur sek-sammanhangetalltså i det härVi bortser
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organiserar olika intressen eller for fram ideologi. Sektom fi-torn
nansieras på flera olika Dels den gåvor i form tidsätt. mottar av
dvs. obetalt arbete utförs den skänker gåvan,som av som pengar
eller föremål. grunden för själva definitionen ideellDetta är som
sektor. Dels den i vissa fall offentliga skattefinan-alltsåmottar -
sierade bidrag, den påtar sig uppgifter finansieras offent-när som-
ligt. Exempel på det missbrukarvård, och utbild-ärsenare omsorg
ning.

Ideellt har i Sverige studeratsarbete bl.a. Tobias Lundströmav
och Filip Wikström 1995. definierar sektorn i enlighet medDe

definition utformad inom internationell forskar-en gemensam en
huvudkriterier.med fem Ideella organisationer skagrupp, vara:

någota/ formaliserade sätt;
b/ privata därmed fristående från offentligaoch den sektorn;

ideella dvs. inte syfta till vinst eller avkastningatt generera
till förmån för eller styrelse;ägare

d/ självstyrande samt
e/ föremål för ideella insatser i form ideellt arbete eller gåvorav

donationer från privatpersoner.eller
Författarna kommer fram till den ideella i Sverigesektorn äratt

i andel dess omsättning i i relation till lan-större, mätt pengarav
dets sektor i Tyskland och Frankrike, medan denBNP, än samma

något i Storbritannien och betydligt mindre imindre USA.är än än
svenska ideella sektorns del, räknad andel iDen största som

penningomsättning, består fritidsor-sektorns totala idrotts- ochav
social påganisationer. Utbildning, och hälsovård kommeromsorg
elftetredje, femte respektive plats. områden tillDessa ärtre stor

finansierade: utbildningdel offentligt till social54 procent, omsorg
hälsovårdtill och till 8770 procent procent.

mellan Sveriges och Tysklands ideella sektorer skiljerMönstren
på intressantsig därmed från Tyskland dominerarIsätt.ettvarann

hälsovårdnämligen med 35 och social 23procent procent,omsorg
medan kultur och rekreation omfattar Sverige står7 Iprocent. so-
cial for hälsovård för endast medan10 3procent, procent,omsorg
kultur och rekreation dominerar med samtliga fall25 I ärprocent.

den penningmässiga omsättningendet grunden för jäm-utgörsom
förelsen.

jämförelsegrund dock inte oproblematisk. ideellDenna Enär or-
ganisation producerar viss mängd tjänster med uteslutandesom en
obetald arbetskraft kommer framstå mindre organi-att änsom en

18Motsvarande kriterier annorlunda uttrycktanågot används Statskontoretav
1995.

60



analysmodellArbete en- -

mängd tjänster, med högsation producerar exakt samma mensom
andel betald arbetskraft.

användahar möjlighetVem tjänsternaatt
betalararbetar vemvem- -

tjänsternahar möjlighet användapå fråganSvaret attom vem som
och får del dem.vilka tjänster produceras,belyser vem som avsom

hur människor behöver el-beskrivningkrävsDessutom av somen
kunna komma i åtnjutande den,viss tjänst kanler önskar aven

ochönskemål eller behov kan uttryckaspå vilketdvs. sätt ettett
förlegitimt. Vilka krav ställsmanifesteras för attatt enanses som

ellerföremål för ideellt organiseradska kunna bli omsorgperson
studier detta har inte kun-undervisning Någradeltai större av

finna.nat
ff. förändringar i beteen-Wheelock diskuterar1990:l27Jane

hushållde hushåll hon studerat, nordengelskakunde ide väntassom
förvärvsarbetearbetslös medan hustrun hadebliviti vilka mannen

bakgrund ekonomisk teori finner hondeltid.hel- eller Mot av
från informella sektorn kun-användning tjänster denökadatt av

minskad inkomst och svårigheter fåförväntas, eftersom attnat en
ihop gjort dessa billigare tjänsterhushållsekonomin at-att mer

hushållen i studien inte användefinner docktraktiva. Hon att
innan blev arbetslös.frivilligsektorn Itjänster änmer mannenur

frivilligsektom.hushållen tidigare tillstället bidrog änmer
medjämförande studier få kan sammanhängaAtt ärstörre, att

mycket olika uppgifter i olika länder. Sve-har Iden ideella sektorn
missförhållan-rollen lyfta framhistoriskt spelatrige har den attav

på avhjälpa dem och försökavisaden eller problem, sätt att senare
finansierad verksamhet Nykterhetsor-förmå offentligt över.att ta

exempel, kvinnojourerna Deganisationerna är ett ett annat. senare
ideellt, med visst kommunaltfortfarande huvudsakligenarbetar

stöd.
på Lundström ochfungerar sektornTysklandl sätt.annat

organisationeri Tyskland kyrkligaWijkström framhållera.a. att
offentligt finansierade hälso- och sjuk-för del denstår storen av

i dessainte har motsvarighet Sverige.vården, Isättett som
del ideellt arbete.organisationer organiseras hel För-kyrkliga en

ocksåhistoriska skäl för skillnaderna,fattarna vissa rörsomger

9 betydande minoritetsgrupp i sitt material,Wheelock 1990 finnerJane somen
rationellt i meningen de maximerar sina inkomster.ekonomisktinte attagerar

nämligen förvärvsarbeta, hushål-fortsätteri dennaHustrurna att trots attgrupp
brit-på grund konstruktionen detskulle öka de avstod,Iets inkomster av avom

tiska bidragssystemet.
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kyrkornas olika roll ide två länderna. Avgränsningen mellan of-
fentlig sektor och ideell sektor blir här främst frågaen om vem

organiserar arbetet, medan reglerna för kan kommasom vem som
ifråga för exempelvis vård i de två sektorerna kan förhållan-vara
devis likartade.

Tyskland har de ideella organisationernaI fortsatt självaatt or-
ganisera vård, och utbildning, med betydande stöd of-omsorg av
fentliga uppgiftermedel. de utför fylls iDe Sverige delvis of-av
fentligt organiserad verksamhet, och finansieringen alltså likar-är

itad de båda länderna.
Svaret på frågan arbetar inom den ideella sektorn mås-vem som

bygga på den volym arbete utförs inom sektorn, fördeladte av som
betalt och obetalt arbete. Wijkström 1994 har beräknat att

det totala ideella arbetet i Sverige ungefär 300 000 hel-motsvarar
tidsarbeten. uppskattar dettaHan obetalda arbete skulle,att om- -
det värderades till genomsnittlig kostnad arbetstimme, motsva-per

lika värde sektorns penningmässiga intäkter, ochett stortra som
ungefär jämförligt i storlek med sektor i andra länder.vara samma

hälften det obetalda arbetet utförsNästan inom idrott, kulturav
och rekreation. måste fastställas vilka människorDessutom -
vilket kön, vilken klass- och etnisk bakgrund utför dettasom-
betalda respektive obetalda arbete. finns anledningDet att anta att
fördelningen mellan kvinnors och obetalda arbete skiljer sigmäns

mellan olika sektorer, exempelvis mellan och idrott åsport ena
sidan och vård och social å den andra. detta har viOmomsorg
dock inte kunnat finna några omfattande studier.mer

Svaret på frågan betalar för det ideella arbetet,om vem som
med påeller alltså resurstillforseln, desssätt, rörannat stor-pengar
lek och varifrån till sektorn kommer. Frågan kan besva-resurserna

utvidgning beskrivningarnaras genom en av ovan, genom en upp-
skattning volym och eventuellt värde icke penningmässigaav
resurser.

Modellen tillämpad Sverige9

Idealt borde vi bild det arbete i Sverige organi-sett nu ge en av som
i de olika kategorierna i modellen. Dock finns inga källorseras som

sådan möjlighet, varför vi måste gå indirektger en en annan, mer
Vi har valt inledningsvis visa vad människor i Sverigeväg. att gör,
i återkommande standardiserade undersökningar förmätt att ge oss

möjligheter ställa detta motsvarande data från andraatt motsenare
länder. Diagrammen utgår från vissa kategorier i arbetesom
frånvarande hela veckan eller studerande, medan andra for oss
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intressanta kategorier inte belyses, exempelvis obetalt familjearbe-
och ideellt arbete.te

betalda arbetet,Det den enskildautgör kategorin förstörstasom
både kvinnor och i alla åldrar, utförs på hel-män eller deltid, och
inom marknadssektorn, inom den offentliga sektorn som offent-
ligt anställd eller offentligt finansierad entreprenad delvissamt
inom den ideella sektorn i vår modell. dettaAv betalda arbete kan

få relativt tydlig bild. obetaldaDet arbetet, sig det utförsen vare
familjearbete eller offentligt familjearbete svårarestött ärsom att

belysa. utförsDet människor också har betalt arbeteettav som
eller studerande, likaväl hemarbetande,är förtidspensionä-som av

arbetslösa och de står utanför arbetsmarknaden. De ka-rer, av som
tegorier används i denna offentliga och återkommande statis-som
tik flera problematiska. Viär har därförsätt det viktigtansett

diskutera dessa ingående, dels definitioner dem,att dels hurmer av
de internationellt jämförbara. Vi visarär också hur i några fall ka-
tegorier blivit allt otillräckliga, snabba och relativtmer genom

förändringar i samhället.stora

Arbetsmarknaden10 och 1990-talets

förändringar för kvinnor och män

finnsData arbete idag främst det betalda arbetet med ut-om om
gångspunkt från dem utför arbetet, vilka sektorer desamtsom ar-
betar inom. finns alltsåDet mängd uppgifter kvinnornastoren om
och på arbetsmarknaden. finnsmännen Det också hel del litte-en

sysselsatta och arbetslösa jämställdhets-ratur ettom personer ur
perspektiv.2° Tidigare beskrivningar utvecklingen arbets-av
marknaden under l990-talet visar bl.a. att:

År 1996 330 000 arbetslösa enligtöppet0 var ca personer
demAKU. Av kvinnor148 000 och 184 000 män.var

årSamma miljoner2 och 1,8 miljoner kvinnormän0 var sys-
selsatta.
Mäns arbetslöshet har stigit under l990-talet totaltmest sett0
och högre kvinnors år 1996. finnsMän oftast antingenänvar
i heltidsarbete eller heltidsarbetslöshet. harDe mycket sällan
deltidsarbete deltidsarbetslösa.eller är
Kvinnor har förvärvsarbetat fler timmar tidigare och alltän0
fler kvinnor arbetar heltid under l990-talet.

20Se bl.a. Arbetsmarknadsdepartementet1997, Lena Gonäs, SusanneJohansson
Ingert Svärd 1995 och SOU 1996:56.
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Samtidigt har kvinnors arbetslöshet stigit under årenmest0
till Kvinnor överrepresenterade i tidsbegränsa-1994 1996. är

deltidsarbetslöshet.de anställningar och
Ingenting i statistiken tyder på kvinnor eller påmän är vägatt

tillbaka till spisen". det första har majoriteten demFör av som
aldrig haft hushållsarbete huvudsaklig ak-förvärvsarbetar idag som

tivitet. det andra har 1990-talet inneburit kvinnor fortsattFör att
positioner arbetsmarknaden i flera avseenden.befästa sinaatt

Födelsetalen har sjunkit kraftigt under åren och1995 1996. Det är
kvinnor med de lägsta utbildningarna står för för-särskilt unga som

jämfört med tidigare Allt färre kvinnorändringen SCB, 1997.
hemarbetar på heltid.

arbetsmarknaden direktafinns flera förändringar påDet ärsom
ekonomiskaeller indirekta konsekvenser den strukturella ochav

fasta jobben för-utvecklingen på 1990-ta1et. deDet är t.ex. som
teknik har påverkat arbetsorgani-svunnit i utsträckning. Nystörst

arbetskraft. distansarbete beskri-sation och behov Begreppav som
fenomenarbetsvillkor, och exempel debatterasär somver nya

relativt mycket.och uppmärksammas
samhällsföränd-arbetslöshet ochYtterligare konsekvensen av

utanföremellertid allt fler människor hamnarringar i Sverige är att
kännermindre ofta i fokus och har såvitt viarbetskraften. Det är

könsperspektiv. Både kvinnor ochbeskrivitstill inte tidigare ettur
hålla sigpå arbetsmarknaden ellerkämpar för kommamän att

Ändå ioch växande andelkvar där detär stor ar-av personeren
arbetskraf-år, befinner sig utanförbetsför ålder, dvs. till 6420 som

med demVad händerten.

arbetskraftenoch utanförI

människor lämnat arbetskraften i förstafaktum allt flerDet äratt
läget på arbetsmarknaden underkonsekvens det svårahand en av

både kvinnor och i lika grad, be-gäller1990-talet. Det män stor
befolkningen, vilket visats i den inledandeandelräknat ta-som av

kapitel.bellen i detta
Tidigare, och 80-talen, har kön och arbets-under 1960, 70-

i samband med kvinnors ökandekraftsdeltagande oftast diskuterats
förvärvsarbetande. Reformer har gjorts under deandel de senas-av

förvärvsarbe-stimulera allt fler människortjugo åren för attattte
för hushållsskötsel och barn.har huvudansvar In-deäventa om-

reformer ibåde organisering arbetstider ochhar gälltsatsema av
socialförsäkringssystemet.

64



Arbete analysmodellen- -

Flera faktorer har samverkat till kvinnors höga arbetskraftsdel-
tagande i Sverige. Några viktiga förutsättningar har varit den of-
fentliga sektorns expansion och utformningen de allmänna för-av
säkringssystemen, föräldraförsäkringentill exempel Lena Gonäs,

Christina1989; 1995; Jonung Inga Persson, 1994.
Även tillmöjligheter deltidsarbete har varit förutsättning fören

kvinnors ökade arbetskraftsdeltagande de åren.20 harDetsenaste
samtidigt inte varit problemfritt. Kvinnors oförändradenästan an-

för hushållsarbetet har bidragit till många kvinnor fastnar iattsvar
Ändådeltidsarbete Sundström, 1987. så,det Diane Sains-är som

bury och Margreth Nordgren framhåller i sitt kapitel, andelenatt
kvinnor heltidsarbetar i Sverige i förhållande till alla kvinnorsom
mellan och i20 64 Sverige högre i flertalet OECD-länder.är än

beror på den höga förvärvsfrekvensen hosDetta svenska kvinnor.

Arbetskraftsdeltagande genusperspektivi ett

kategorierna sysselsattaDe 99 33arbetslösa och utanför arbets-tre ,
kraften, kan delas och analyseras ytterligare. Vi koncentrerarupp

alltså här på denoss senare gruppen.
Figur visar förändringen i verksamhet3 under åren till1990

för människor i arbetsför ålder,1996 20 till 64 år, både i och utan-
för arbetskraften andel befolkningen. den framgårAv attsom av

färreallt i arbete. Skillnaden för Alltär är störst män.personer
färre frånvarande, vilket särskilt gäller kvinnor. Arbetslöshetenär
har ökat för båda könen och för män.mest

"hemarbetande under helaDe perioden enbartnästan ärsom
kvinnor blivit färre.har Gruppen förtidspensionerade mins-har

mycket förkat ungefär lika kvinnor för Andelsmässigtmän.som
har studerande och övriga ökat Män övervä-mest.grupperna

bland de övriga och kvinnor något bland de studerande.ger
dock mycket olika för skilda åldersgrupper.Mönstret är

Åtgärder i praktiken innebär minskat arbetskraftsutbud dis-som
kuteras och genomförs. Lösningar friår, förtidspensionsom av ar-
betsmarknadsskäl och generationsväxling föreslagitshar eller de-
batterats. för sådanaInom kan sålunda sti-system statenramen
mulera rörelse från arbetskraften till utanför arbetskraften,en
till skillnad och1960-, 70- 80-talen särskilt kvinnorsnärmot ar-

Ävenbetskraftsdeltagande stimulerades. satsningar på studier mins-
kar arbetskraftsdeltagandet de studerande bör betraktasäven om

aktivare i förhållande till arbetslivet, andraän utan-som grupper
för arbetsmarknaden och längre studietid för människorunga ger
bättre möjligheter i arbetslivet.senare
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och utanför arbetskraften efter aktivitet och ålder.3aFigur Kvinnor i
Skillnad procentuell fördelning 1996-1990 respektive ålder.inom
Källa: AK U.
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arbetskraften efter aktivitet och ålder.och utanför3bFigur Män i
respektiveSkillnad procentuell fördelning 1996-1990 inom

Källa:ålder. AKU

FrånvarandeI arbete hela veckan
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Frågan samspelet mellan arbetskraftsdeltagande, sysselsätt-om
ning och arbetslöshet blir intressant iäven samband med mått på
arbetslöshet. Johnny Zetterberg 1997 politiska målnärattmenar

för arbetslösheten börsätts det ifrågasättas regeringens målom om
öppen arbetslöshet adekvat målformulering.är Han pekar påen

sänkt arbetslöshet inte nödvändigtvis måsteatt leda till ökad sys-
selsättning, också kan bero på minskat arbetskraftsdeltagande.utan
Zetterbergs bl.a. i utvärdering målut attresonemang mynnar en av

arbetslöshetsbekämpning behöver beakta sambandet mellanom
sysselsättning, arbetslöshet ochöppen arbetskraftsdeltagande.

SCB har1997 publicerat uppgifter visar andelenattsom per-
utanför arbetskraften ökat också under år 1996, och någotsoner

demän Av befinnerväntat. sig utanför arbets-mer som var som
kraften ungefär hälften både kvinnorna och männen attanger av
de skulle vilja förvärvsarbeta hellre sig det de faktisktän ägna

Det gäller bl.a. hälftengör. de studerande mellan 20 och 64 år.av
Människor 45 år de i minstöver utsträckningär har lämnatsom
arbetskraften. Kvinnor födda på 1940-talet har klarat sig bäst och
alltså något bättre i åldersgrupp.än män samma

Frågor kommer ställas och diskuteras i följande avsnittattsom
berör konsekvenserna förändringar arbetskraftsdeltagande.av av
Finns det anledning diskutera minskat arbetskraftsdel-ävenatt ett
tagande könsperspektiv När människor lämnar arbetskraf-ettur

i allt utsträckning, vad de dåstörre istället Finnsten gör det någon
skillnad i mellan kvinnor ochmönster män Får lägre arbets-ett
kraftsdeltagande några konsekvenser för hur de be-gemensamma
hoven tillgodoses och för dem utför respektive betalar försom-
behovens uppfyllande

Aktiv arbetsmarknadspolitik

Frågan sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning ochom ar-
betskraftsdeltagande har sällan diskuterats i Sverige det gällernär
arbetskraftens storlek i förhållande till arbetslöshetstalen. Inte
heller har konsekvenser förändringar arbetskraften storlekav av
uppmärksammats jämställdhetsperspektiv. Det sysselsätt-ett ärur
ning å sidan och arbetslöshet å den andra har stått i fokus.ena som

Begreppet aktiv arbetsmarknadspolitik härstammar från 1940-
talet, inriktningäven politiken främjar aktivitetom en av som

tidigare."istället för passivitet diskuterats redan Fonnuleringar i
propositionstexter t.ex. 1996/972100 från 1990-talet visarprop.

2 Se Tord Leimar 1988 och WigforssErnst 1932 i utgåva a: 1988.ny
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det fortfarande politiskt mål aktivera de arbetslösaäratt ett att
och inte dem till passiva kontantstöd eller lik-göra mottagare av
nande. alldeles självklart inte detta mål. Så här skrev tid-Men är
ningen idevarvet, troligen Elisabeth 1933:T Tamm, 42nr

utvinnasVad skulle icke kunna denna samlade lediga tid,om
skräckfyllda, förlamande arbetslösheten, kunde vändas tillden

arbetslöshet" skulle detta innebära tillfrivillig . . rätt tryggat,.tilltaget existensminimum för den frivilligtock knappt somom
för sig ellergick arbetskonkurrensen arbeteägnaatt ettut ur en

finna tid.utbildning för vilken han eller hon icke kundeannars
inte anslagen för arbetslöshetsunderstöd dettaVi sätttror att

ökas. kvaliteten de arbetslösas prestatio-skulle behöva Men
höjas.skulle med säkerhet enormtner

åsikterOvanstående citat visar det fanns olika vägval redanatt om
ungefär miljon utanförför år sedan. finns människor60 Nu en ar-

faktum människorbetskraften olika skäl. detMen att gruppenav
från och inte står till arbetsmarknadensinkomst arbeteutan som

stadigt under 1990-talet i sig fortfarande sällanförfogande ärväxer
fokus. Vad vi egentligen demi vet om

Arbetskraftsdeltagande i några länder11

vid mittenalla europeiska länder lider 1990-ta-Praktiskt taget av
förhållandena oli-arbetslöshet, nivåerna ochlet hög äräven omav

arbetskraftsdeltagande i några länderhelt kortka. Vi etttar urupp
könsperspektiv.

arbetslöshet. Bådaoch Nederländerna har sjunkandeDanmark
arbetskraftsdel-i praktiken sänkerländerna har infört åtgärder som

tagandet.
för kvinnor jämförtarbetskraftsdeltagandet högtPortugalI är

Även arbetskraftendeltar i imed sydeuropeiska länder.andra män
samtidigt förhållandevis låg.Arbetslöshetenhögre grad. är

sydeuropeiskt land med lågtexempelSpanien är ettett ar-
samtidigt mycket högbetskraftsdeltagande för kvinnor och ar-

kvinnor i majoritet bland dehögst i ochbetslöshet. EUDen ärär
arbetslösa.

oftaarbetslösheten stadigt. Tyskland brukarTyskland stigerI
framhållas exempel på ickejämföras med Sverige och ettsom nor-

välfärdssystem inte skiljer sig allt förhardiskt land ett somsom
obetaltförhållandet mellan betalt ochfrån vårt,mycket trots att

svenska.mycket olikt detarbete är
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Danmark

mittenl 1990-talet har Danmark i Sverige framhävts ettav som
intressant exempel på arbetslöshetsbekämpning. Danmark har i

utsträckning andra länder åtgärderstörre minskarän använt som
arbetskraftsutbudet för sänka arbetslösheten.att

Arbetskraftsdeltagandet i åldern år15-64 1995 78 procentvar
1996."for och 64 för kvinnor OECD,männen procent

Sedan år finns1994 i Danmark möjligheter för personer som
har betalt arbete tillbringa år utanför arbetskraften medatt ett er-
sättning från orlovsreformen. I Sverige har motsvarandestaten -
idéer kallats friår. Syftet med åtgärden skapa rotation påär att
arbetsmarknaden och bereda möjligheter for betaltutanpersoner
arbete hålla kontakten med arbetslivet.att

År utnyttjade1995 140000 friåret i någon form.personer
Även arbetslösa kan omfattas reformen. Kvinnor dominerarav
kraftigt bland de lämnar sina jobb inom för friåret. Detsom ramen
finns slags friår. den variant åtgärdenl innebär möjlig-tre av som
het till års vård barn omkring 96 kvinnor. Detärett ärprocentav
den volymmässigt friårstypen.största

Eftersom Danmark inriktat sig på tlaskhalsbekämpning i sin
arbetsmarknadspolitik, så arbetsmarknadens behovprövas gente-

den vill ha friår. vill komma fråga fri-Den i förmot ettsom som
året måste ansöka hos arbetsförmedlingen. den sökandeOm är
verksam flaskhalsområde,inom kan begäran avslås. hon el-Harett
ler han istället arbete där efterfrågan arbetskraft låg be-ärett

kvinnorviljas ansökan. praktiken innebär det danska betyd-I iatt
ligt högre grad används dragreglage arbetsmark-än män som
naden.

Nederländerna

ÅrNederländerna arbetskraftsdeltagandetI lågt för båda könen.är
arbetskraftstalet1995 mellan 50 för kvinnor och 67procentvar

för framgår det särskiltSom kvinnorna harmän. ärprocent som
låga tal jämfört med andra länder. Utbildningsnivå spelar mindre
roll i andra länder för sannolikheten förvärvsarbeta, dvs.än att

kvinnor med akademisk utbildning hemarbetar till del.även stor
NederländernaI används pension vid sjukdom och arbetshandi-

kapp i utsträckning. finns sedan årDet 1967 möjlig-stor generösa

22Observera förvärvsfrekvenserdessa lägre de i Employmentär änatt som uppges
utgiven EU-kommissionenEurope, 1996. Skillnadernain torde bero på olikaav

definitioner beräkningsgrunder.och
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heter till förtidspension hälsoskäl kon-WAO. OECD 1993av
bl.a. holländskai data visar mellan 30staterar rapport att atten

och sjukpensioneringarna dold arbetslöshet.50 Em-ärprocent av
piriska studier vid handen andelen dold arbetslöshet i självaattger

reformen medverket högre. infördes kalkyleradesNärär ännu
pension för vilket i verkligheten har stigit200 000 personer,ca

Hälsotillståndet i för övrigt intetill år 1993. landet555 000 är
påpekari andra länder, OECD.sämre än

innebär möjlighet till förtida pensionEtt VUT,annat system,
år, vanligarearbetsmarknadsskäl. anställda detFör 57över ärav

få arbetslöshetsersättning och betecknasgå in i VUT änatt att som
arbetslös.öppet

gjort intressanta försök till lösning-landetOECD att nyamenar
organisatoriska förändringar arbetsmarknadspoli-bl.a.ar genom av

decentralisering för ökad rörlighet.tiken med högre grad Trotsav
önskvärt med färre passiviserande åtgärder fråndetta det sta-vore

arbetslösa,sida de OECD.gentemottens menar
arbetsför ålder utanför arbetskraften nioiAv uppgavpersoner

år arbetsoförmåga eller förtidspen-tiondelar 1993männenav
stå till arbetsmarknadens förfogande.sion skäl för inteattsom

liten chans hitta arbete gjordealla andra sadeNästan män att att
kvinnorna sade sig tiondel inte söka jobbde inte sökte. Avatt en

familjesitua-på förtidspension. fjärdedelargrund Tre angavav
hittation hemarbete. Resterande ansåg liten chanseller att

ideellt arbete hindrade dem förvärvs-arbete förelåg, eller att att
arbeta.

arbetsmarknadenutmärkande drag för den holländskaEtt annat
deltidsarbetande. har uppnåttsden höga andelen Detär engenom

håll.politik både från politiskt och fackligtmycket medveten
manli-Majoriteten de deltidsarbetande kvinnor denär även omav

deltidsarbetande iandelen EU.är störstga
arbetskraftstalen för kvinnor, sker ökningde lågaTrots en av

sysselsättningsgraden i första hand deltidsarbete. Denmen genom
äldre och andelen del-höga andelen förtidspensionerade den stora

Nederländerna har hör till de OECD-ländertidsarbetande gör att
timmar år.uppvisar lägst antal arbetade och Ar-per personsom

samtidigt jämförelsevis låg, för kvinnorbetslösheten 8är procent
åroch för 1995.6 mänprocent

Portugal

arbetskraftsdeltagandet högt och har legatPortugall överär ge-
EU-ländemaOECD-ländema och klart högrenomsnittet för än
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under 1970- och 80-talen. Kvinnor har ökat sitt arbetskraftsdelta-
gande Ävenoch snabbare i andra jämförbaraän länder. undermer
mitten 1990-talet arbetskraftsdeltagandetär och sysselsättning-av

hög, Årarbetslösheten har stigit påtagligt. 1995 arbets-en men var
lösheten för 6 och förmän kvinnor 8procent OECD,procent.
1996a

Det särskilt kvinnornasär arbetskraftsdeltagande skiljer sigsom
från andra mellan- och sydeuropeiska länder. Kvinnor med akade-
misk utbildning förvärvsarbetar till och med något i Sve-änmer
rige. Dessutom arbetar både kvinnor och alltidmän heltid.nästan
SOU 1996:56.

Portugal samtidigt landär med informellett sektor, bety-stor
dande klasskillnader och låg utbildningsnivå generellt varförsett,
den totala bilden förändringar på arbetsmarknaden svåröver-ärav
blickbar.

För behålla den höga sysselsättningsgradenatt och det höga ar-
betskraftsdeltagandet ökade svårigheter på arbetsmarknadentrots
föreslår OECD högre grad deltidsarbete och flexibilitet denav
portugisiska arbetsmarknaden. Redan idag förekommer dock olika
former egenanställning där frilansförhållanden råder för olikaav

yrkesgrupper, inom industrin.sorters även Uppdragstagaren har
själv för sociala avgifter betalasatt och något anställ-ansvar
ningsförhållande i traditionell mening föreligger inte.

Regeringen har nyligen lagstiftat fyrtio timmars arbets-om
vecka. Skälen skydda arbetstagarna,är det finnsatt ocksåmen en

skapas.förhoppning fler arbetstillfällen skall kunnaattom

Spanien

SpanienI arbetskraftsdeltagandetär lågt. kvinnorFör med grund-
skoleutbildning motsvarande det baraär 30 vilket ärprocent,ca

lägst inäst Europa. Landet har högst arbetslöshet i EU, 20över
OECD, 1996d.procent

Spanien har relativt ålderdomligt arbetsrättsligtett system.
Bland det fortfarandeär möjligt ha livstidsanställningar.annat att
Under våren 1997 slöts avtal mellan arbetsmarknadensett parter

flexibilitet i arbetslivet. innehållerDet bl.a. uppmjukandeom mer
regler anställningsvillkor. Dessutom finns skrivningarav om om

utökat skydd för med tidsbegränsade anställningar ochpersoner
deltidsarbete. Detta har varit krav från fackföreningsrörelsenett

23 Intervju med portugisiska arbetsmarknadsministem i april 1997.
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ikvinnor, eftersom deavtalet kommer ärattatttror gynnasom
anställningar.förvärvsarbetande i denmajoritet blandklar sortens

Tyskland

Årår.stigit kraftigt underarbetslöshetenTyskland harI senare
arbetslösa. Skill-ochkvinnorna 8 % männen1996 10 % avavvar

fortfarandeTysklandochmellannaderna västra stora.östra var
jämfört medlågtTyskland för kvinnoriArbetskraftsdeltagandet är

drygtbestod år 1996Arbetskraftenländerna.skandinaviskade av
miljo-och 16vilka miljoner23miljoner män39 varpersoner av

1997.kvinnor OECD,ner
för kvin-särskilt rolli TysklandUtbildningsnivån spelar stor

grund-motsvarandekvinnor medarbetskraftsdeltagande. Avnors
hälften 80förvärvsarbetade knapptskoleutbildning procentmot

siffran drygthögskoleutbildningmedkvinnor ärFörmännen.av
till cirkauppgår denför ioch80 mänprocent, gruppsamma

1996c.OECD,95 procent

definitionerochKällor12

omfattande kunskaperidag relativtfinnstidigareSom nämnts om
dvs. depå arbetsmarknaden,betalt arbeteSverige utföridem som

arbetslösa. Bådademliksomsysselsatta, är öppet grupper-om som
enligt Statistiskaarbetskrañen,betecknasingår i det somsomna

Arbetskraftsundersökningarna, AKU.idefinitionCentralbyråns
använder.bl.a. regeringenstatistikkälla,officielladenAKU är som
med undertillfrågade finnsurvalsundersökning där deAKU är en

omfattar urvalUndersökningenkvartalsvis.tillfrågastvå år och tre
förvärvsarbetat000 Personeromfattar 17 personer. somsom

sysselsatta.klassificerasmätveckantimme underminst somen
sysselsatta,mätveckan inteunderdeArbetslösa är menvarsom

Individerbetalt arbete.sökteoch kunde arbetaville samt somsom
utanförfaller enligt AKUarbetslösaellervarken sysselsattaär ar-

arbetskraften delasutanförbefinner sigbetskraften. Personer som
förtidspensionerade, hem-"studerande,följande kategorier:in i

År utanför arbets-bestodövriga. 1996arbetande, samt gruppen
ålderni 20miljonltidigarekraften, nämnts, personerav casom

till år.64
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Figur Indelning4 enligt AK U

STUDERANDE

SYSSELSATTA ÖPPET
1ARBETE LÖSAARBETSFRÅNVARANDE FÖRTIDS-

HEMARBETANDEPENSION

de?
UTANFÖRl ARBETSKRAFTEN ARBETSKRAFTEN2064

gårl AKU avläsa skäl för i fråga inte finns iatt att personen ar-
betskraften. Personer utanför arbetskraften går vidare indela iatt
de latent arbetssökande och de inteär det. förraDenärsom som

de skulleär vilja och kunna arbe-attgruppen personer som uppger
det olika skäl ändå inte sökerta, arbete.trots Denmen som av se-

innebär de tillfrågade vill inte kan, alternativt inteattnare men
vill, förvärvsarbeta.

ISCB:s longitudinella databas för utbildning, arbetsmarknad och
välfärd, innehåller uppgifter från olika register, kontroll-t.ex.som
uppgifterna från arbetsgivarna till Skattemyndigheten, inkomst-

förmögenhetsregisteroch utbildningsregister, används begrep-samt
förvärvsarbetande och förvärvsarbetande.ej Här indelaspen

individerna efter vilken inkomst i fråga har, dvs.sorts personen
den förvärvad arbete ellerär Personer med inkomstom genom

Övrigafrån arbete räknas förvärvsarbetande. definieras alltsåsom
förvärvsarbetande.som

Figur 5 Indelning enligt longitudinella databasen

FÖRVÄRVSARBETANDE FÖRVÄRVSARBETANDEEJ
°§%lls°lånå§áåfåv°il§%d°1 a ,

år20-64
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Ej förvärvsarbetande indelas i ytterligare i databas.SCB:sgrupper
arbetslösa eller i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder,Det är

handikappade eller i rehabilitering, förtidspensionerade, ål-
ders- eller tjänstepensionerade, socialbidragstagareñ personer

på livränta, övriga hemarbetande, svartarbetelever t.ex.som
och utvandring.

använda uppgifter både från och den longitudi-Genom AKUatt
går det i viss mån kartlägga vadnella databasen, att utan-personer

arbetskraften sig åt. går vidare vissaför Detägnar göra antag-att
vilka inkomstkällor de har.anden om

dock fortfarande obesvarade.Många frågor kommer att vara
sinför de båda källorna de inte heltäckande iGemensamt ärär att

inte befinner sig i arbetskraften ellerbeskrivning personer somav
Detinitionsproblem uppstår bl.a. i frågaförvärvsarbetande. omsom

åtgärderna.arbetsmarknadspolitiskade
förändringarna påföljd de ekonomiska och strukturellaTill av

utanförunder 1990-taletarbetsmarknaden växer gruppen personer
frångäller människor inkomster arbe-arbetskraften. Det även utan

står för ökningen.särskilt deDet ärte. yngre som
här koncentrera på studera deVi har valt attatt personeross

arbetskraften. Vi vill undersöka vad de så långtinte ingår i görsom
statistiska bearbetningar be-det går med källorgängse genom av

sålunda inte uppgifterna i sig,fintligt material. Det är ärnyttsom
sammanställs och analyseras i förhållandedet faktum deattutan

till presenterade modellen.den

mellan Arbetsmarknadsstyrelsens statistikSkillnaden

arbetskraftsundersökningarnaoch

Arbetsmarknadsverket, AMS, för statistik arbetslöshetenöver ge-
på arbetsförmedlingarna. Stati-registrering arbetssökandenom av

stiken uppdelad efter olika kategorier, där kategori 1.1 ärär per-
kan arbete räknasDe öppetta ett genast. som som ar-soner som

arbetebetslösa enligt statistik de kanAMS är ta ett genast,som
timanställning, s.k. springvikarier.individer med tillfälligsamt

siffror arbetskraftsdeltagandeproducerar ingaAMS överegna
för arbetslösheten,och sysselsättning. AMS registerDäremot över

nyanmälda och varsel.konjunkturberoende åtgärder, platser AMS
arbetslöshetssiffror alltid bl.a. beroende påligger AKU,över att

timanställning räknas in bland demed tillfällig öppet ar-personer
också viss eftersläpning sker vid avregistre-betslösa hos därAMS,

arbetssökande fått arbete.ring av som
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Vart räknas personer
de arbetsmarknadspolitiskai åtgärderna

Personer befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder räk-som
antingen sysselsatta eller till utanför arbetsmark-nas som gruppen

naden i IndelningenAKU. har med den ersättninggöraatt ut-som
går till den arbetssökande.

Den blir placerad i rekryteringsstöd, starta-eget-bidragt.ex.som
eller beredskapsarbete räknas sysselsatt och ingår alltså isom ar-
betskraften. i åtgärderPersoner där utbildningsbidrag utgår, som
bl.a. arbetsmarknadsutbildning, arbetsplatsintroduktion och arbets-
livsutveckling, räknas däremot till studerande och hamnargruppen
automatiskt utanför arbetskraften.

Kvinnor och ojämnt fördelade i de arbetsmarknadspoli-män är
tiska åtgärderna. Deras andel åtgärderna deras andelmotsvararav

de arbetslösa, kvinnor och återfinns iöppet arbets-mänav men
marknadspolitiken i speglar könsuppdelningen påmönsterett som
arbetsmarknaden. Kvinnor dominerar i åtgärder inom vård, omsorg
och administrativa yrken, medan återfinns i insatser rik-män som

sig till byggnads- och tillverkningsindustrin och andra områdentar
brukar betecknas tekniska.som som

Sverige och internationell klassificering

Sveriges statistiska indelning vilka skall definierasav som som
utanför arbetskraften respektive i arbetslöshet skiljer sig iöppen
vissa avseenden från den kategorisering i rekommenda-görssom
tionerna från International Labour Organisation ILO.

Enligt rekommendationerILO:s skall människor studerarsom
och samtidigt de skulle avbryta studierna de fickatt ettuppger om
arbete, räknas till arbetslösa SCBöppet 1996a.gruppen

Den svenska regeringen beslutade dock i december des-1986 att
kallas heltidsstuderande söker arbete ävensa personer, som som

fortsättningsvis inte skulle räknas i arbetskraften i kategorin ar-
betslösa. Då beslutet fattades bestod den aktuella 6 000gruppen av

År utgjordes den1996 drygt 90 000 individer. nå-Enpersoner. av
andel kvinnor Om de heltidsstuderandestörre är män ängot som.

söker arbete räknades in i den arbetslösheten skulle den sti-öppna
med procentenheter.2ga ca

bör ländernaDet i i olikaEuropa avseenden skil-harnoteras att
da definiera vad arbetslöshet, sysselsättning ochsätt äratt som ar-
betskraftsdeltagande. Exempelvis får nationella regler för tillrätt
arbetslöshetsersättning konsekvenser för statistisk indelning.
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statistikenanalysochRedovisning13 av
arbetskraftenutanförkvinnor och män-

sig i olika bran-befinnergenerelltochEftersom kvinnor män sett
arbetslivet,positioner ioch på olika mönst-skilda yrken ärscher, i

hellerarbetsmarknaden inteutanförsigbefinnerför demret som
lika för könen.

åren och 1994,för före 1993arbetslösheten mänNär meststeg
Därefter öka-utsträckning.arbetskraften ilämnade störstmännen

i offentligneddragningarbl.a.arbetslöshetde kvinnors genommer,
sedansjunkitarbetskraftsdeltagande haroch deras mestsektor,

mellankvinnor 20det särskiltoch 1996Under åren 1995dess. var
tidi-arbetskraftsdeltagandelägre änuppvisadeåroch 24 ettsom

jämförtstuderandeöverrepresenteradedeSamtidigt somvargare.
samban-docktidigarevi påpekatålder. Som ärimed män samma

arbetskraftsdeltagande inteocharbetslöshetmellandet öppen
roll.också spelarsysselsättninggradeneftersomsjälvklart, av

allaAndel %1987-1996.arbetskraftenutanför6a KvinnorFigur av
Källa: Uåldersgrupp. AKrespektiveinom

Procent

50
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6b utanförFigur arbetskraftenMän 1987-1996. Andel % alla inomav
respektive åldersgrupp. Källa: AK U
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i åldern till 64 år utanför arbetskraften delas i iPersoner 20 AKU
första i fyra kategorier: studerande, pensionärer,ett steg upp

och övriga. Studerandehemarbetande de bedriverär stu-som
dier inom det reguljära utbildningsväsendet, eller finns i arbets-
marknadpolitisk åtgärd med utbildningsbidrag. Pensionärer är

dagligt tal kallas förtidspensionärer,i hemarbetan-personer som
Övrigade slarvigt benämns hemmafruar.de bestårär som av

värnpliktiga, utomlands arbetande, arbetsoförmögna vissat.ex.
långtidssjukskrivna, individeroch huvudsakliga verksamhet ärvars
okänd. kategorien sannoliktden blandl annatsenare ryms perso-

frånenbart har inkomster s.k. arbete.svartner som
År befann sig knappt miljoner kvinnor i1990 2,1 arbetskraf-

arbetslösa. Utanför30 000 arbetskraften stodten, varav var
363 kvinnor. de kvinnor i åldern till år000 Av 20 64 år 1990som
befann sig utanför arbetskraften, två femtedelar studerande el-var

Återstå-ler i förtidspension medan tredjedel hemarbetande.en var
ende, dryg fjärdedel, återfanns i kategorien övriga.en
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År hade bilden förändrats. Två miljoner kvinnor i åldern1996
år fanns i arbetskraften, arbetslösa.20-64 148 000 Sam-varav var

tidigt befann sig kvinnor utanför arbetskraften. dem522 000 Av
studerade tredjedel, medan förtidspensio-7nästan procent varen

hemarbetande.nerade och innebär hälften16 Det attprocent var
kvinnorna fanns i kategorien "övriga.av

fanns år knappt miljoner i arbetskraften,Av 1990 2,3männen
år utanförvilka arbetslösa. Samma 00034 000 247 mänav var var

studerade fjärdedel, för-arbetskraften. dem tredjedelAv en en var
tvåtidspensionerade, medan knappt hemarbetande.procent var

kategoriseradeResterande övriga.40 procent var som
År arbetskraftenbestod miljoner dem1996 2,2 Avmän.av var

Utanför arbetskraften stod184 000 arbetslösa. 406 000 Detmän.
studier huvudsakliga ak-året hade tredjedel sinmännenen av som

tivitet, samtidigt förtidspensionärer. Hela 608 procent varsom
föll inom övriga. hemarbetande hade blivitDeprocent gruppen

för få för säkert kunna mätas.att

arbetskraftenutanför vad har de för sigYngre -

särskilt de och de äldsta kvinnorna ochDet är männenyngsta som
före påhar lägre arbetskraftsdeltagande krisen 1990-talet. Deän

följande föruppgifter redovisas i avsnitt aktiviteteravser per-som
utanförandel kvinnor och befinner sigmän som ar-soner som av

betskraften.
alltså inte här sambandet mellan finnas ihandlarDet attom ar-

Eftersom studier intebetskraften och inte det. demgöraatt av som
förfogandestår till arbetsmarknadens sällsynta, har vi valtär att

Flödesbeskrivningarfokusera på frågan. intressanta iden är ett
eftersom det kräver mycket komplicerade analysernästa steg, men

det inte inom för detta kapitel.ryms ramen
utanför arbetskraften studerar deSom andelar personerav

utsträckning år åri lika 1996 1990.nästanyngsta stor som

24Statistiska hur människor sig mellan sysselsättning,beskrivningar rörav
arbetskraften.arbetslöshet in i ochsamt ut ur
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Utanför arbetskraften efter ålder och aktivitetFigur 7a 1990.
Procentuell fördelning. Källa: AK U.
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arbetskraften efter ålder och aktivitet7b Utanför 1996.Figur
fördelning. Källa: AK U.Procentuell
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dessa förskjutningFör har skett från hemarbete föryngsta en
kvinnor till studier och övriga. För det särskiltmännen är

förtidspension minskat till förmån för övriga ochgruppen som
studier. Kvinnor dominerar bland studerande och imännen

övriga.gruppen
Anmärkningsvärt kan andelen studerandesägas attnog vara

bland i åldern till sjunkit25 34 under perioden, högmännen trots
arbetslöshet i och ökade studiesatsningar för Ettgruppen vuxna.
något resultat också det faktum de kvinnornaoväntat är att yngsta
och inte studerar tidigare. Värtmännen än ävenäratt noteramer

faktumdet andelen hemarbetande kvinnor befinneratt av som
sig utanför arbetskraften fortsätter sjunka.att

Hemarbetande8 kvinnor 1987-1996. Andel alla utanförFigur % av
arbetskrafien respektive åldersgrupp. Källa:inom AK U
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Äldre utanför arbetskraften vad har de för sig-
Åldern spelar roll för aktiviteter på och utanför arbetsmarknaden.

äldre har överlag lägre arbetslöshet. Vad har hänt med arbets-De
kraftsdeltagandet

sig utanför arbetskraften finns åräldre befinner 1996 iDe som
huvudsak i övrigt och i pension. Andelen kvinnorgrupperna

förtidspension har halverats periodenoch med undermän änmer
förändringaroch hänger sannolikt med reglerna församman av

pension före års ålder se avsnitt.65 nästa
Även de äldre kvinnorna bland de hemarbe-bland överväger

tande. i majoritet bland de "övriga. åldrarna mellanIMännen är
övrigaoch år andelen45 59 80 männenär överstor, procent av

och kvinnorna.70än procentmer av
fler utanför arbetskraften den svåra arbets-Allt hamnar p.g.a.

arbetslöshetmarknadssituationen. och kvinnor uppleverHur män
svårtoch brist på förvärvsarbete inte entydigt. Detär är t.ex. att

arbetslöshet.hitta uppgifter samband mellan hemarbete och Iom
familjer i England där eller bådaundersökning av norra en ma-en

framkom kvinnor hade olikakarna arbetslösa, och mänattvara
själva i förhållande till hemarbete.på sig Först när mänsätt att se

arbetslöshetssituation till-uppfattade sin änpermanentsom mer
sina insatseri hushållet hem-fällig, betecknade de skötsel av som

Morris,kvinnor fanns inte den kopplingen Lydiaarbete. För
förhållanden vi relativt lite i dettasvenska1995. Om vet avseen-

flera frågor återstår besvara.de. Det är attsomen av

"Övriga"

kvinnor iSammanlagt fanns och 250 000270 000 män gruppen
befolkningen Vadövriga, dvs. i arbetsför ålder.10 görprocent av

de
vilket också ligger benämningen.Vi mycket litet dem, ivet om

samlaTanken med övriggrupp vanligen i dennaär att enen
kanske helt olika där finare klassi-mycket liten personer,grupp av

ficeringar endast skulle några få individer i varje klass.ge
faller utanför arbetskraftenhälften deFler än somav personer

ålders-övriga. storlek ökar. vissaingår i Gruppens Avgruppen
kvinnorna och finnssärskilt de äldre männen stor an-engrupper,

del inom framgår figur 7 ovan.gruppen, som av
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Övriggruppen består "värnpliktiga", arbetsoförmögna,av
utomlands arbetande och för statistiken okändpersoner som av
anledning inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetsofönnögen innebär den tillfrågadeatt personen uppger
sjukdom eller andra fysiska eller psykiska problem, för-att egen

Ävenhindrar henne eller honom från förvärvsarbeta. långtids-att
sjukskrivna ingår här. för de arbetsoförmögna,Inom fallerramen
sannolikt förtidspensionerade kvinnor och med avtals-även män
pension. föreligger alltså viss begreppsförvirring,Det eftersomen
förtidspensionerade kategori utanförutgör en egen av personer
arbetskraften. Med tanke på de förtidspensionerade och deatt
arbetsoförmögna" tillsammans torde 300 000utgöra över perso-

förfrnas.behöver kategoriernaner,
Arbetsmarknadsskäl för förtidspension infördes på 70-talet och

bort år 1991. Under 1990-talet har både reglerna och tillämp-togs
ningen skärpts till renodling medicinska skäl, vilket ocksåen av

innebörden i regeländring år Sedan1995. dess diskuterasvar en
återigen möjligheten förtidspensiontill arbetsmarknadsskäl.av

mycket liten andel,En 3 bland männen utgörsprocent, av
"värnpliktiga" i åldern år20-64 1996. Fler "arbetar utomlands
eller arbetsoförmögna, långtidssjukskrivna, tillsammansär t.ex.

tillhör de aktivitet40 Resten okänd. kvinnor-Avärprocent. vars
det tredjedel arbetar utomlands eller "arbetsoför-är ärna en som

Resterande ingår i denmögna. okända gruppen.
klart ArbetskraftsundersökningamaDet inte räcker tillär att

för beskriva arbetsmarknadsförändringama i det här avseendet.att
Kategoriseringen Genom vissa antaganden medär göraattgrov.
andra källor går det kommaAKU något bättreän närmareatt en
beskrivning vad de övriga källorna inte jämförba-Mengör. ärav

kan bara leda tankarna vidare.utanra
longitudinella databas finns uppgifterISCB:s inkomster förom

människor arbetsför ålder. gåri hur mångaDet t.ex. att se som
varken hade inkomster från arbete eller från håll. bordeDeannat
rimligtvis i "övriga", liksom bland hemarbetan-rymmas gruppen

Årde. fanns det1994 drygt 260 000 varken hadepersoner som
inkomster från arbete eller vilket ökning frånannat, var en
200 fyra år tidigare.000

Enligt Socialstyrelsen fanns det1997 drygt 720 000 personer
fick socialbidrag år 1995, vilket ökning med drygtsom var en

25 bringaAtt klarhet i hur olika former förtida pensioner kategoriseras har visatav
sig mycket svårt. Beräkningar från olika källor inte finnsDetstämmer överens.

uppgifter från arbetsmarknadensoch skiljer sig i frågat.ex. staten parter som om
antal inom olika kategorier.personer som ryms
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200 000 möjligt få socialbidragDet och förvärvs-är attpersoner.
arbeta samtidigt i vissa fall, varför alla socialbidragmottagare av
inte ingår i övriga. antal räknat denI är störstagruppen gruppen
bland socialbidragsmottagama ensamstående Andelsmässigtmän. är
det ensamstående kvinnor med barn i högst utsträckning tarsom

socialbidrag.emot
övriga döljer sig förmodligenI arbete,svartävengruppen

utförs därför varken redovisar inkomst frånsom av personer som
förvärvsarbete, social inkomst eller skäl för inte stå tillattuppger
arbetsmarknadens förfogande. Vi går inte in särskilt på svartarbe-

och dess omfattning. Emellertidtet bör dennoteras att sortens
arbete naturligtvis kan utföras i arbetskraften,även av personer

bådedvs. sysselsatta och arbetslösa.öppetav av
går alltså antaganden utgångspunktDet med i dessa regis-genom

någotkomma uppfattning övri-närmareter att en om gruppen
det får vi ingen fullgod bild, vilket belyser faktumga. Trots det att

statistiken för trubbig. räcker inte till förDen verklig-är mätaatt
heten i det avseendet.här

Regionala skillnader

År fanns det inga kommuner i1990 Sverige där kvinnors arbets-
kraftsdeltagande högre år hadeFyra 24än männens.var senare

arbetskraftsdeltagandekommuner högre för kvinnor. gällerDet
särskilt flera kommuner i Norrlands inland, finnshär ävenmen
några i södra Sverige. Exempelvis kan Pajala, Jokk-nämnasorter
mokk, Wilhelmina, Torsby och Lund. SOU 1996:56.

Återigen avspeglas könsuppdelningen arbetsmarknaden, ef-
vissa kommuner kraftigt dominerade ellerärtersom av en en
arbetsgivare. industriarbetensorts försvinner ökarNär männens

arbetslöshet och arbetskraftsdeltagandet sjunker. Vid neddragningar
i offentlig sektor drabbas kvinnor på sätt.samma

uppgifter från longitudinellaI SCB:s databas framgår de geogra-
fiska skillnaderna tydligt. vissa kommuner finnsI andelstoren
kvinnor och inte har inkomster från förvärvsarbete.män som
Samtidigt finns fådär mycket lön. Exempelvis hadeärorter utan

tredjedel och fjärdedel kvinnorna i Haparandamännenen av en av
inte någon inkomst förvärvsarbete år 1994. Pajala gälldeIav sam-

sak för fjärdedel och femtedel kvinnorna.männenma en av en av
Malmö femtedelI lever invånarna båda könenän enmer av av

inkomster från förvärvsarbete.utan
Åldern viktig faktor. flera kommunerna längst iIär en av norr,

levde mellan och 64-åriga70 80 inkomstmänprocent utanav
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förvärvsarbete år med motsvarande tal förfrån 1994. Kommuner
oftare i sydligare delar landet,kvinnor i ålder finns t.ex.avsamma

Ödeshög och Karlskoga.Valdemarsvik,
befolk-finns kommuner där mycket hög andelSamtidigt en av

förvärvsinkomster. gäller det iningen endast lever För mänav
flera småländska kommuner, Gnosjö,första hand bl.a. Vagge-som

inte har inkomst från för-ryd och där baraTranemo, 7 procent
motsvarande siffravärvsarbete. Ekerö, Umeå och 9I Lomma är

procent.

Dold arbetslöshet

arbetskraften kan i dimension delasutanförPersoner uppen annan
och inte dolt arbetslösa. Dolt arbetslös deni dolt arbetslösa är

på frågorna hon eller han skulle vilja ochja omsom svarar
skäl förhindrar dockkunna arbeta. Olika omständigheter eller dem

söka arbete.att
finnas i vilken kategori helstdolt arbetslösa kanDe som av

Årpensionerade, hemarbetande och övriga.studerande,
kvinnorna mellan och år utanför20 641996 12 procent avvar

År siffranarbetskraften dolt arbetslösa. 1990 2,5 procent.var
dolt arbetslö-år kategoriserades 3Samma männenprocent somav

åldrarnatill år Särskilt ivilket hade ökat 16 procent senare.sexsa,
fördolt arbetslösa. Andelen högretill år finns de25 44 män änär

för kvinnor.
definitiontidigare har ochSom framgått ILO EU aven annan

doltVissa de i Sverige kategoriserasarbetslösa.öppet som somav
arbetslösa enligt rekom-arbetslösa skulle räknas ILO:söppetsom

mendationer.

befinna utanför arbetskraftenSkäl för sigatt

definieraspå frågor i intervjuerde AKU:sNär personer som svarar
respektive inte dolt arbetslösa, de skäldolt arbetslösa angersom

går då ytterligareför de inte söker arbete. Det göraattatt en upp-
delning.

individer kan och villförsta deDen är attsom uppgergruppen
jobb. för arbets-det inte söker kallas doltarbeta, Detrotsmen som

vuxit för båda könen under 1990-talet.lösa. Gruppen har
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Figur Dolt arbetslösa9 1990 och 1996. Andel % alla utanförav
arbetskraften respektive åldersgrupp.inom Källa: AKU.

Kvinnor Män
20-24 20-24
25-34 25-34
35-44 35-44
45-54 45-54
55-59 55-59

1996 560-54 199650-54
1990 1990

20-64 20-64
0 5 20 25 30 0 105 15 20 25 30

Procent Procent

Män i högre grad dolt arbetslösaär kvinnor. deAv be-än som
finner sig utanför arbetskraften i åldern år,20-64 18är procent av
kvinnorna och 26 dolt arbetslösa. innebarmännen Detprocent av
94 000 kvinnor och 106 000 år 1996.män

allaI åldersgrupper år 1996 majoritet deär doltstoren av ar-
betslösa heltidsstuderande båda könen. Knappt 60 procentav av
kvinnorna och knappt 70 sig hel-männenprocent av uppger vara
tidsstuderande därför de inte kan hitta arbete. Kvinnor studeraratt

frivilligt i alla åldersgrupper. Störst skillnaden blandär 45-mer
54-åringar. Där 80nästan utbildarmännenprocentuppger av som
sig heltid de hellre skulle arbeta.att

Kvinnor i åldern år55-64 små chanser finnaatt attuppger ar-
bete deras skäl för inteär söka jobb. Fler kvinnortyngsta iatt än
de andra uppger åldern 45-54 svarsalternativet lämp-grupperna
ligt arbete saknas orsak.som

Den andra består sig viljasägergruppen av personer som men
inte kunna arbeta. denDet minsta kategorien,är med bara 4 pro-

kvinnorna och utanför arbetskraftencent männen år 1996. Detav
minskning femär sedan år tidigare. Här, bland deen personer som

vill inte kan arbeta, bilden varierande bådeär mellan kö-men mer
åldersgruppema.och Det liten Hälftenär kvin-nen en grupp. av

brist på bamtillsyn skäl för inte söka arbete,attnorna anger som
de vill och kan arbeta. finnsFör intetrots det skälet.att män Sär-
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forgällersjukdom skäl. Detäldreskilt bland de casomanges egen
kvinnorna.och 6070 männen procentprocent avav

förvärvsarbe-inte villsistaDen utgörs personer somavgruppen
frivilligaåldersgruppendenden I är stu-Det största.är yngstata.

tillhöra Iför båda könenövervägande skäletdetdier att gruppen.
fortfarande 70årtillåldersgruppema 25 44 procentca avuppger

skälstudierkvinnornabara 45 procentmännen somavcamen, ungefär 30detkvinnornavilja arbeta. Avför inte är procentatt
ikvinnorlika många män,vård barn. Nästan somanger avsom

hälsoskäl, 10sig haåldrar,alla procent.säger ca
arbetslöshet:doldvi följandeSammanfattningsvis kan säga om

de villåri åldern 20-64mångalika attmänDet är som anger
kvinnorsöker arbete,därför inte sägeroch attlediga somsomvara

45-54-Avvill arbeta, 6de intehushållsarbete procent.gör att
tillorsakhushållsarbetehälsoskäl ochstudier, attåringarna är

ochhälsoskäldet studier,arbeta.inte vill För ärkvinnor männen
domi-pension detäldstaBland deledig ärvill överväger.somvara

förför och 50med 70nerande skälet, männen procentprocent
hushållsarbetekvinnorna ärkvinnorna. 15För procent an-avca

ledningen.
vill arbetakan ocharbetslösheten,doldahar denkvinnorFör

till 181991frånökat 7söker arbete, procentprocentmen
arbetskraften. Försig utanför män ärbefannallaår 1996 somav

27år 1991siffror 8Motsvarande ärskillnaderna är procentstörre.
skullede hellreutbildningiSärskilt ta ettattmänprocent. svarar

hararbetakan intevillGruppenstudera.jobb fortsättaän men
tillår 1991 4frånomfattning, 5i procentminskat lite procentca

båda könen.år för1996
År ochkvinnorna 81sig 88befann procent1991 procent avav

hadeförvärvsarbeta. Detvill intetredjei denmännen gruppen,
ochkvinnorna 83för män-till 78 procentförändrats procent av

ochkvinnorna 70 männenår 1996. 78 procentprocent avavnen
innebärkategorien den Detsista största. attår är1996. Denna

vill förvärvs-arbetskraften inteutanfördemajoriteten ärsomav
och vill arbetakanoch ärkvinnorarbeta. Gruppen män somav

medstarkt sambandfinnsDetemellertid den växer ettmest.som
arbetslöshet.stigande

anställningartidsbegränsadeochDeltidsarbete14
broararbetskraften ellerin ibrygga ö utanenen-

anställningar,tidsbegränsadedeltidsarbete,mellanSambandet sys-
Sambandenofta.debatterasarbetskraftsdeltagandeochselsättning
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komplexaär och fullständig diskussion inte inomen ryms ramen
för vårt kapitel. Det dock områdeär i framtiden behöverett som
analyseras eftersom skillnaderna i villkor för kvinnor ochmer,
män är stora.

I Sverige förvärvsarbetar 40 kvinnorna ochprocent 10av pro-
på deltid.männen Deltidsarbetslöshetencent har ökat underav

1990-talet. Majoriteten de deltidsarbetslösa kvinnor. Deltids-ärav
arbetande och deltidsarbetslösa räknas sysselsatta i AKU, ef-som

de uppfyller kravet påtersom timmes förvärvsarbete i veckan.en
Bland med tidsbegränsade anställningar kvinnor iärpersoner

majoritet. Av alla har 10 tidsbegränsademän anställningar.procent
ÅldemsMotsvarande siffra för kvinnor 15är spelarprocent. stor

roll för sannolikheten ha fast respektive tidsbegränsatatt ett arbe-
kvinnorAv mellan 20 och årte. 24 har hälften fasta jobb, mot en

tredjedel i ålder.mänav samma
Vad har detta medgöraatt i elleratt utan-resonemang om vara

för arbetskraften Som vi tidigarenämnt spelade deltidsarbete en
roll för framför allt kvinnors arbetskraftsdeltagande under 1970-
och 80-talen. Redan då diskuterades huruvida deltidsarbete ettvar

få in foten försätt sedan få den andra, elleratt de del-ena om
tidsarbetande stannade på tillfälliga lösningarö utanen egen attav
komma in helt på arbetsmarknaden Gonäs, 1989. Utländska stu-
dier med deltidsarbete och tidsbegränsade anställningarav personer
där mycket deltidsarbete skapats, visar risken uppenbaratt är att
kvinnor förblir mellan utanför arbetsmarknadenatt ochvara en
ö olika varianterutgörs tillfälliga jobb Fagan m.fl.,som av av
1995.

Danska data visar kvinnor tidigare ofta arbetadeatt deltid in-av
dividuella orsaker, dvs. i det hushållet.p.g.a. omsorgsansvar egna
Under 1990-talet det emellertidär arbetsmarknadsskäl, dvs. bristen

betalda jobb på heltid överhuvudtaget liksom kvinnovillkor" i
bl.a. offentlig sektor, kvinnor har deltidsarbetegör att Tomassom
P. Boje, 1997. Dock har andelen heltidsarbetande bland kvinnorna
på tid ökat i Danmark, precis i Sverige.senare som

I Sverige har andelen heltidsarbetande ökat, samtidigt vetmen
vi kvinnor ocht.ex. med tidsbegränsadeatt män anställningar i
högre grad har erfarenhet arbetslöshet andra. Arbetsmark-änav
nadsdepartementet, 1997. Sannolikt riskerar dei högre utsträck-
ning perioder utanför arbetskraften.
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studienSlutsatsertill spisen15 Hem avav
arbetskraftenutanföri ochochkvinnor män

1900-talet övergickbörjanKandinsky iWassilykonstnärenNär av
frånsigskulle frigörabetraktarenville hanmåleri,till abstrakt att
villeNej, hanFlickaliknade. Hus Hästbildenvadtankar om

fick inspi-människorbidra tillskullemålningarhansistället attatt
sakerkomposition tillochfärg, formration att somsegenom

in-tankar ochinom demfannsellerexisterade,inteännu somsom
till.redan kändedet deplanpåtryck änett annat

1990-taletarbetsmarknadsläget påbeskrivningstatistiskEn av
konstupplevelsemed denmycketsåinte görahar att somnog

förrelevantkanske det äventalade Men attKandinsky är ossom.
tillkännerredanbeskriver detegentligenvifundera över om

vårtiställetBehöver vihänderfaktisktdetän sesomsnarare
med ögonsamhälle nya

beskrivavåra försökintryckövergripande attEtt gruppenav
statistiska in-vanligadefaktumarbetskraften, detutanför attär

tillräckligtinteViräcker till. Gruppeninte växer. vetstrumenten
ställetfråga iiheller vadinte gördet ochskälen till personernaom

ytterli-tillräckligt, gårinteNågot,förvärvsarbeta. attför att men
inkomstkällor.derasfå veta omgare

arbe-faktiskt harmänniskormångahurSysselsättning, dvs. som
mått på hurviktigaarbeteförsörjning ärdärigenomoch ar-te av

välfär-ochsamhälletdärför på hurochutvecklasbetsmarknaden
sysselsättningocharbetslöshetArbetskraftsdeltagande,mâr.den

måletmåttstuderasi ochmåste tillsammans ettvägas som
arbetslöshet.minskadom

mått på hurdärför detviktigt ärSysselsättning även ettattär
kvinnor och harinkomst. Att män ett egetharmånga egensom

beslutfattaekonomiska möjligheterdärigenomoch attarbete om
och jäm-jämställdhetgrundläggande för ökadtillvaronden äregna

År inkomstermänniskormiljonerendast 2,8hadelikhet. 1994
året.basbelopp det Avtvåförvärvsarbetefrån enbart överstegsom

minskar 1997.SCB,kvinnor. Gruppenhälftendem knapptär
arbetslöshets-förframhållitsSverige mönsteriLänder somsom

arbetskraftsdeltagandeutsträckningianvänderbekämpning stor
arbetskraftenutanför ärholländskadragreglage. mänAvsom

kvinnorDanskaolika skäl.förtidspensionerade90 procentt.ex. av
för friåret.inomofta barnvårdarickebrist-yrkenmed ramen

hemarbetandeandra länder,iliksom utgörsSverige,I gruppen
blandSverige finnsialltflermedankvinnor, mänenbartnästan av
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de övriga. Gruppen "övriga och lite den.växer mest vet om
Kvinnor benägna studera jämfört med tidigare.är attmer

central fråga förEn de behoven i samhälletäross gemensamma
och hur de uppfylls. Som framgått figur 3.1b har syssel-av ovan
sättningen sjunkit i sektorn offentlig service under 1990-ta-mest
let. Sverigel har vi valt organisera uppfyllandeatt av gemensam-

behov främst betalt arbete i den sektorn.ma genom
skulle därförDet kunna utanför arbetskraf-antagas att personer

i utsträckning uppfyller behov obetaltstörre arbete.ten nu genom
de källor finns tillgå idagAv går det inte hitta säkraatt attsom

belägg för det. naturligtvis möjligtDet arbetslösa kvinnorär att
och sig del obetalt hushålls-,män ägnar störreen av omsorgs-
eller reparationsarbete framgårdet statistiken. Enligtutan att av
andra studier förefaller förvärvsarbetande anhöriga till äldre påta
sig allt i fråga vård och Marta Szebehely,mer ansvar om omsorg
1993.

Varför har så mycket uppmärksamhet riktats den ned-mot svaga
gången i kvinnnors arbetskraftsdeltagande Varför har inte mot-

uppståndelsesvarande skapats den mycket ökningenstörrerunt
kvinnor i heltidsstudierav

vårStrober 1995, ställerMyra H. övers. dessa frågor honnär
refererar och kommenterar debatt i Wall Journal,Streeten om
varför kvinnors arbetskraftsdeltagande gått ned i NågraUSA.unga
forskare kvinnor just har god förhandlings-attmenar unga nu en
situation på äktenskapsmarknaden bl.a. demografiska skäl.av
Därför skulle de mindre benägna förvärvsarbeta. Andraattvara
pekar på arbetskraftsdeltagandet måste medatt sammanvägas
kvinnors andel dehögre studerande. undrarDe samtidigt delsav
varför just förändringar i kvinnors oftast föranleder bådemönster
frågor både från forskarvärlden frånoch journalister huruvidaom
de "på tillbaka spisentill något inte frågas iär väg mänsom om

situation. Strober gårMyra till attack medierna:H. motsamma

Vissa medier verkar mycket nöjda med varje litenatt rapportera
tillantydan utveckling traditionella roller för kvinnor.en av mer

någraOm kvinnor med chefspositioner i näringslivet lämnar sina
jobb för sköta sina barn, blir detta förstasidesnyheter. Menatt när

återvänder någrakvinnor till lika prestige fullasamma senare
positioner, eller kansek sina företag, ärstartar tyst.egna pressen

baraKanske speglar media nostalgi i förhållande till denen
gamla goda tiden, vilken naturligtvis med allra minsta eftertanke,
visar sig inte ha varit så god. a.a.

Även i Sverige dyker liknande debatt med jämna mellan-en upp
i vilken arbetslöshetens eventuella betydelse för återgång tillrum,
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traditionella för kvinnor och lyfts fram. vi gårNärmönster män
igenom statistik beskriver sysselsättning, arbetslöshetöppensom
och slutligen aktiviteter bland arbetskraften, finnsutanförpersoner
det inga för kvinnorbelägg eller skulle utföra obetalt hus-mänatt
hållsarbete istället för förvärvsarbete. naturligtvis nödvän-Det är
digt vaksam på sådan utveckling skulle kunna sinattatt tavara en
början, särskilt medveten politik skulle föras med syfte attom en

betalt arbete med obetalt arbete.ersätta
Återstår frågan behoven. i pådock Behoven samhället finnsom

viktigt sådant områdemånga områden. vård ochEtt är omsorg.
förutspås behoven öka minska, bl.a. enligt utred-Där änsnarare

ningen 2000 SOU 1996: 163. Om omfattningen det be-HSU av
talda arbetet minskar i sektor där behov tillfreds-en gemensamma

vård samtidigtställs, inom och och behoven ökart.ex. omsorg, -
de då kan vi inte något detillfredsställs Detvar ge svar genom

tillgå.källor idag finns attsom
faktum allt fler människor befinner sig utanför arbets-Det att

kraften, i sig behov och kan i viss mån beskrivasskapar nya som
arbetsförutsättning för i arbetskraften. Behovetpersoner aven

personal i utbildningssektorn har ökatpedagoger och t.ex.annan
kraftigt med regeringens utbildningssatsningar underi takt senare
år.

går sänka arbetslöshet förändringarDet öppenatt genom av ar-
betskraftens storlek sysselsättningen ökar. detOavsettutan att om

avsikten med olika regelförändringar och/eller statistiska kate-är
goriseringar, får det konsekvenser för könens andel bland öppet ar-
betslösa.

Anmärkningsvärt kan det faktum kvinnor föddasägas attvara
dolt arbetslösa utanför arbetskraften,på 40-talet är attsom uppger

arbete därför de inte sig kunna finna något.de inte söker att tror
de tillhör den klarat sig bäst på arbetsmark-denJust ärgrupp som

naden under 1990-talet i den bemärkelsen arbetslösheten äratt
lägst och arbetskraftsdeltagandet har sjunkit minst.

åldernSamtidigt förefaller kvinnor i den allt förlorattrotssom
sitt arbete, ha svårt komma tillbaka till arbetsmarknaden ävenatt

det inte avspeglas i statistiken. framkommer blandDetännuom
arbetsförmedlingspersonal,i kontakter med och gäller t.ex.annat

bakgrund i kontorsyrkesgruppen.medpersoner

och fortsatt arbeteSlutsatser16

redovisats i detta kapitel första tillämpningstudieDen är ensom
studera arbete i förhållande till denmodell för tre parter:attav en
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behöver eller önskar tjänst eller innefattar andrassom en vara som
utförarbete, den arbetet och den betalar, betalningsom som om nu

utgår. Vi utgår från det totala arbete, betalt och obetalt, utförssom
kvinnor och mellan och år,20 64 och kategoriserar dettamänav

arbete efter organisationsform. utgårVi också från alla människor i
denna åldersgrupp, hur de kategoriserats: inom eller utanföroavsett
arbetskraften, "studerande, "hemarbetande etc.som

utgå från den totala befolkningen ochAtt den totala arbets-
mängden angeläget i tid då mycket arbete omorganiseras,är en om-
fattande diskussion pågår i många länder vilken arbetetypom av

fördet mycket respektive för litet vilka arbetengörssom av, om
bör betecknas riktiga jobb och vilka är annatsom som som av

slag, då begrepp privatisering används för omorganisationersom
med helt olika innebörd, internationella jämförelser olikanär av
slags arbete icke jämförbara grunder.görs

viktigare det i modellarbetet också utgå från denMen än är att
fåbehöver eller önskar arbete utfört, i form el-ettsom av en vara

många ochler tjänst. de förändringar sker iTy storaen som orga-
nisationen arbete, betalt och obetalt, påverkar i hög grad möj-av
ligheten legitimt uttrycka behov och önskemål olika slag.att av

Vi går alltså tillbaka till grunderna för de begrepp och den statis-
förtik idag används problemdefmitioner, samhällsdebatt ochsom

Frånmålformuleringar. denna bas kan vi tillämpa modellen både på
Sverige och på andra länder.

funnit dagensVi har då standardkategorier inte längre funge-att
Vide varit tänkta. har funnit omkring halv miljon män-rar som en

utanför arbetskraften,niskor i Sverige alltså varken i betalda arbe-
eller arbetslösa, i övriga, i utsträckning ärten storen grupp som

okänd.
människor betydligt fler arbetslösa.Dessa de Vad deär än gör

ÄrVad lever de av de på sig själva de nöjda, eller skulleHur ser
de vilja leva studier dem möjligasätt Fortsatta ärannat av
bland f.n.de databaser byggs inom Statistis-annat genom som upp
ka Centralbyrån. bland få framDär kan vilka olika slagannat av
inkomster har, hurdessa övriga inkomsterna vilkenär,storasom
utbildning de har, de födda utanför Sverige och hur deras för-ärom
hållanden förändras. Med dessa kunskaper finns möjligheter att
skapa kategorier, bättre beskriver verkligheten.nya som

hittills förDe använda kategorierna människor i arbetsför ålder
lämnar luckor; människor blir i beskrivningaröverstoren grupp

antagits heltäckande. i stället utgårOm från männi-som vara
skors behov och önskemål främst tjänster det möjligt,ärav om
och till och med troligt, i den snabba omvandling sker bådeatt som

93



ÅsaStarkAgneta Regnér

i Sverige och omvärlden vissa kategorier behov ochäven öns-av
kemål blir över. Det kan behov hos människorna ivara gruppen
"övriga", det kan lika behov fördeladegärna är övermen vara som
befolkningen helt andra sätt.

kan också gälla behovDet hos dem står utanför den ålders-som
kategori, 20-64, vi här till. Vi har särskilt pekatavgränsatsom oss
på de problem uppstår äldreomsorg i högre utsträckning änsom om
idag ska skötas inom sektorerna obetalt eller offentligt fa-stött
miljearbete. nämligen, på grund kvinnorDet lever längreär attav

och grund hustrur oftast sinaän män äratt än män,av yngre
skillnad mellan äldre kvinnors och äldre möjligheterstor mäns att

inom familjens få sådant omsorgsarbete utfört.ram
kan spekulera de snabba förändringarnaMan också innebärom

vissa initiativ eller idéer blir alltså falleröver,att typer utan-av
för beskrivna samhällsförändringar, därför kategorier och be-att

saknas, eller för intede in i organisa-mönstrenattgrepp passar av
tioner.

Vi planerar utveckla modellen, både teoretiskt och empir-att
iskt, vad gäller behov och önskemål och hur de legitimt kan uttryc-
kas i de fem kategorierna. kvalitativa transformationerDe som

flyttas frånarbete kategori till ocksåäger när ärrum en en annan
viktiga, både för den behöver eller önskar något, för densom som
utför förarbetet och den betalar.som

tillämpasNär modellen andra länder kommer frågor attnya
komma i fokus. Vi undersöka några europeiska länder,attavser
förmodligen Holland, Storbritannien, Spanien och Tyskland, samt
ytterligare något nordiskt land.
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rådfolketdet svenskaHar
sina barnmed alla

MUNICIO LARSSONINGEGERD

utgiftema. Ned-i de offentliganedskärningar90-talet präglas av
förefaller därförfamiljepolitiken.också drabbat Detskärningar har
familjepolitikenförändringar igranska detidpunkträtt attvara

kanförändringarfundera vilkagenomförs och överatt somsom nu
övergripande frågai framtiden.genomföras Denkomma att som

mellanföreställningar relationenvilkai härställs den ärtexten om
försörjning och föräldrarnasför barnenssamhällets ansvaransvar

familjerna.samhällets stöd till Harorganiseraanvänds för attsom
kontinuitet allt-präglas deförändrats ellerföreställningardessa av

statlig angelägenhetfamiljepolitik blevifrån det att en
framsyntaAlva och Myrdalstalar GunnarkontinuitetFör en

inte läg-de publicerade år 1934i den bokförevändning för att som
tillekonomiska bidragförslag direktakonkretfram något omga

anspråklösa bidragsbeloppmedskriverbarnfamiljer. De ävenatt
inför såpenningsummor. Defrågadet bliskulle atttrorstoraom

samhällsbevarandehel delmåhändaskullehöga belopp perso-en
detifrågasätta, verkligenoch allvarligthuvudetsig förta omner
demed så många bam. Menråd hålla sigharsvenska folket att

fastän med helaunderhållasbamenpåpekar ävenatt nu,
finnerderåkat få dem, någotdemkostnaden lagd på somsom

födelsetaLllågatill den tidensgrundläggande orsakendenvara
återupprepatsmed många barn harsamhället har rådFrågan om

till så di-sedan 30-talet. Förslagutredningari familjepolitiska stora
samhället skullebarnfamiljerbidrag tillekonomiskarekta taatt

funnitsförsörjning har gång på gånghuvuddelen barnensöver av
kostnadskrävandeför andrafått tillbakaberättigade, stå re-men

rele-med i högsta gradsamhället har rådformer. Frågan vad ärom
nedskärningarna påinnebärvi skallpå 90-talet. Somocksåvant se
samhället inte harbekräftelseområdefamiljepolitikens atten av

till tidi-familjemas Ilita tillråd, måste motsatsutan egna resurser.

Myrdal 1934:200.stycket från MyrdalCitaten i
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årtionden inte heller något hopp förgare attges utrymmetom
samhällets stöd till bamfamiljema skall öka marginellt.änmer

1 Familjepolitikens utveckling

finnsDet kontinuitet inom familjepolitiken i den meningenen att
föräldrarnas för barnens försörjning i alla tider har tagits iansvar
anspråk före samhällets stöd. Men det finns också diskontinui-en

i familjepolitikens utveckling. decennierDetet följde Alvasom
och Gunnar Myrdals bok Kris befolkningsfrågani kan särskiljas

period då familjepolitik etablerades statlig angelä-som en som en
genhet, satsades sådana välfärdsinstitutionermen resurserna som
endast indirekt kom bamfamiljema till del. Hit hörde sjuk- och häl-
sovård, utbildning och boende. Också inom andra områden priorite-
rades de i denprogrammen planmässiga omgestaltningenstora av
samhället

Något också barnfamiljer fick del under denna periodsom av
går fram till 60-talets slut den generella inkomst- ochsom var

standardökningen för de befolkningen tidiga-stora grupper av som
haft mycket låga inkomster. allmännaDet barnbidraget ökadere

också, ökningen inte så relationen mellan föräld-stor attmen var
försörjningsansvar och samhällets förändrades.rarnas

Under följande period omdefinierades familjepolitiken till åtgär-
der direkt riktade sig de enskilda familjemas eko-som mer
nomi. dettaI syfte utformades denna politik i två riktningar. Den

innebar arbete alla föräldrar,åt den andra innebar riktat stödena
till låginkomstfamiljer. beslutDe fattades styrdes föreställ-som av
ningen den viktigaste åtgärden för förbättra bamfamiljersatt att
ekonomi underlätta förvärvsarbete för alla, småbams-att ävenvar
föräldrar. detta syfteAv följde satsning på ytterligare storen en
institutionell utbyggnad, nämligen daghemmen. Också förmå-nya

knöts till förvärvsarbete, i och med de utformades för-attner som
säkringar inkomstbortfall. Med avseende på de riktade bidra-mot

omorganiserades de behovsprövade bostadstilläggen. Beslutgen, om
regler för bidragsförskott hade fattats redan i slutet dennya av

förra perioden, den tillämpningen förorda-generösamen mer som
des i det beslutet fick sin tillämpning under denna period. börjanI

80-talet infördes flerbamstillägg. Dessutom kvarstod underav

2 Wittrock Lindström, 1984. I studie förvaltningspolitik i Danmark sär-en av
skiljs för perioder delvis sammanfaller med dentre periodindelning görssom som
här. förstaDen perioden, 1952-64, kallas institutionsfasen, den andra, 1970-81,
förvaltningsfasen, Åkerstrømoch den tredje, 1981-90, "greensefasen". Se Ander-

1994.sen,
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Sambeskattningengrund bam.skattelättnaderperioddenna av
grundockså skatteavdragfannsfortfarandehade upphört, men

hemmamakedav
innebar i fleraoch 80-talen. Denomfattadeperiod 70-Denna

föräldrar-ochmellan samhälletsi balansenavseenden parentesen
föresprå-förändringarförsörjning. Deför barnens somnas ansvar

utveckling i rikt-förbeslutades taladesuccessivtochkades ensom
kom-försökSåledes gjordessamhällsansvar.ning attstörremot ett
gång30-talet gångutredningar sedanför något sompensera

ekono-hade mindrefamiljer med barnnämligenkonstaterat, att
ochfamiljer barn,konsumtionför attmiskt än utanutrymme

ekonomiskablev derasmindrefamilj hade destofler barn ut-en
rymme.

utveckling initie-familjepolitikensperiod iharMed 90-talet en
perioder.tidigaremarkerarmånga gränssätt motrats ensom
krav påoch med alltekonomisk krisinflytande störreUnder av

utgifterna skeroffentligaminska deförinsatserprivata att en om-
försörj-för barnensmellanrelationendefmiering statens ansvarav
direktaredogörs för dekapitletiSenareoch föräldraansvaret.ning

bamfamiljema. Uti-tilltransfereringamaigjortsbesparingar som
diskuterasensamföräldrarstödet tillgranskningfrån närmare aven

framtida beslut in-kommakanföreställningarvilka att styrasom
för-för framtidaredogörs hurområde. Vidarefamiljepolitikensom
förochpåverka kvinnorskomma mänsändringar kan att ansvar

och med arbetsinsatsenekonomisktförsörja barnatt

barnenförsörjaskallVem

riktarsamhälletekonomiska stöddetgranskningKan somaven
rubrikenspåföräldermedbor i familjertill barn ett svargeensom

ungefär 1,9delitenendastfråga barnDessa utgör grupp aven
Åroch 17 år.mitt mellan 090-taletsbarn vidmiljoner varsom

denmed endastalla barnfemtedellevde drygt1993 ena avaven
föräldrar försörjdablir första handbarnbiologiskasina Dessa av

de ocksåföräldrabalkenenligtmed,de bor ärförälderden mensom
med.de inte bor Iförälderdenunderhåll frånberättigade till som

det endasttidigaregälldebidragsförskottfördet system envarsom
frånbetalt direktunderhålletfickbarndessamindre andel somav

3 planerades ide förändringarregler ochgällandesammanfattningEn gessomav
1972:34.SOU

5 föräldern ochdenoch 6 % hosföräldernhos denbodde% alla barn enaenaav
1995.centralbyrånStatistiskasambo. Seföräldersdenna
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den föräldern. flesta fick iDe stället bidragsförskott från försäk-
ringskassan. Föräldem betalade då underhållsbidraget till kassan.

Trots denna barn storleksmässigt marginell,att är ärgrupp av
den inte bara intressant studera, möjligen den endaatt utan grupp

kan underlag för diskutera möjliga frågan. Närattsom ge svar
det gäller den barn bor med båda sina föräldrar,stora ärgrupp som

nämligen entydigt. föräldrarnaDet försörjer barnen.svaret är som
Samhällets direkta bidrag till det flertalet barn endaststora ges som

barnbidrag. tillDet uppgår 640 kronor i månaden. En-ett numera
ligt de beräkningar i den proposition år lade1996görssom som
fram förslaget ändrade regler för underhåll räcker detta beloppom
till 20 % barnkostnaderna. barnStörre kostar dessutom änav mer
mindre, vilket föräldrarnas försörjningsbörda blir igör att större

växeroch med barnetatt
När det sedan gäller kostnaden för boendet, träder stödstatens

bostadsbidrag. behovsprövatDet och riktas framför alltärsom
Årtill familjer med lägre inkomster. 1996 för fullt bo-gränsenvar

stadsbidrag 000 kronor. del117 En dem får detta bi-stor av som
barn.6drag därmed ensamstående med det flertaletFör fa-är stora

miljer igäller stället barnens boendekostnader, liksom andraatt
kostnader, betalas deras föräldrar. Föräldrarnas andel barnensav av
försörjning blir därmed än större.

Om samhällets för barnens försörjning härleds från vadnorm
faktiskt gäller för flertalet barn, blir på rubrikens frågasvaretsom

således föräldrarna skall försörja barnen. Lösningen barnfa-att
miljers ekonomiska svårigheter blir därmed inte ökat generelltett
stöd till barnen. blir stället åtgärderDen arbetslöshet. Det ärmot

arbete föräldrarna förväntas försörja sig och sinaegetgenom som
barn.7

Därmed blir ensamföräldrama nyckelgrupp för kartläggaatten
de föreställningar relationen mellan föräldrarnas och samhäl-om
lets för barnens försörjning under alla perioder fåtttreansvar som
motivera förändringar i familjepolitiken. Medan tvåföräldrarsfa-
miljer i huvudsak förväntats klara barnens försörjning utanav sam-

5 Se 1995/962208241.Om beräkningen i stället grundas förpå soci-prop. normer
albidrag barnbidragets andel kostnaderna 24 % för de barnen ochär störreav
28 % för de mindre. Därtill kommer kostnader för boende, och för de mindre bar-

för barnomsorg. Barnbidragets andel barnens faktiska konsumtions-ävennen av
kostnad uppgick till femtedel också i början på 60-talet, enligt SOU 1964:36,en
s.4l.
prop. 1995/962186, kapitel och5
7 Se 1990/912150, kapitel Den principen upprepades i utredningart.ex. prop.
under olika tider under 70-talet i SOU 19721342245, också redan it.ex.som men
Myrdal Myrdal 1934:175.
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familjersådanariktatshar åtgärder ansettshällets stöd, mot som
ständigt de-harmed barnEnsamföräldrarsärskilt behövande.vara

samhällsstöd. Detsärskilda behovmed ärfmierats aven gruppsom
i deuppmärksamhetendenfåttfamiljerdessa störstaockså som

90-talet.underfamiljepolitiken görsförändringar somav
utredningardeoch inte barautredningar,gäller 90-taletsdetNär

ambitionen pådepräglasensamföräldrar, nyttstuderar attavsom
för barnen. Deförsörjningsansvarprimäraföräldrarnasetablera

generellt medmotiverasfamiljepolitikenförändringar i görssom
sådanaocksådockekonomi. Dekravet styrsstatensatt avsanera
områ-andraförändringar inommotiverafåttföreställningar som

in-har kravet påSåsektom. störreoffentligaden ettden t.ex.av
trygghetekonomiskaochförindividuelltslag ensvarsansvarav

incitamentekonomiskapåliksomgenomslag,fått tronstortett
offentliga tjänster.efterfrågan påminskaför att

relate-gammal traditiondet dockfinnsfamiljepolitiken attI en
förföräldraansvari riktningförändringar störretill, mot ettnärra

praktikendet iredanföreslås. Somförsörjning nämnts,barnens var
ochmellandecennieskiftet 70-vidunder kortendast parentesen

före-grundades påfamiljepolitikenbeslut i80-tal annanensom
di-ökamöjligtfaktisktdetnämligenställning, statensattatt var

skill-orättvisaprincipielltdenbarnfamiljema, såtillrekta stöd att
före-utplånades. Denoch barnmedfamiljermellannaden utan

princi-stället fastställs återfrångått. Iharställningen numeraman
princip harförsörja barnen. Dennasjälva börföräldrarnaattpen

formule-30-talet. harsedan Denfamiljepolitiska beslutiupprepats
el-framställtsoch den harolika tider,iolikapå sätt merrats som

i årsuttalades 1917tydligtsedan den förstberättigad,ler mindre
kommunernasavlastaprincip tilldennasyftadeDåbamlagar. att

utgif-begränsasyftetfastställs idagden återfattigvård. är attNär
socialförsäkringssystemen.inomterna

uppläggningKapitlets

familjepolitikendiskussioni denmaterialetempiriskaDet somav
redanutredningstexter. Som nämnts,framför alltföljer består av
enföräldersfa-stöd tillgällerutredningardesärskiltgranskas som

generellt harfamiljepolitikför hurredogörsmiljer. Dessutom av-
vilkaochlagts framförslag harVilkaolika perioder.undergränsats

funnitsreformermotiveratsdethargenomförts Hurhar att som
fråganövergripandeframtiden ärpå Denskjutitsberättigade har

barnensförsamhälletsföreställningarvilkaslutligen ansvarom
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försörjning fått motivera familjepolitiken utformats på detattsom
eller det andra sättet.ena
deI två avsnitt följer den historiska bakgrunden till da-som ges
familjepolitik. Alva och Gunnar Myrdals bok Kris befolk-igens

ningsjiâgan startpunkten för den statliga familjepoliti-antas vara
ken. Därför redogörs först för grundtankama i den. Därefter följer

uppräkning sådana institutionella reformer de efterlysteen av som
och också kom genomföras under följande decennier.att Mensom
också sådana förslag beskrivs de ställde i sin bok och intesom som
kom förverkligas. Nästa avsnitt innehåller sammanfattningatt en

de reformer präglade och70- 80-talen. Då söktesav vä-som nya
för omfördela för barnens försörjning.att ansvaretgar
det fjärdeI avsnittet kapitlet granskas de förändringar fa-av av

miljepolitiken beslutats under 90-talet. särskiltEtt avsnitt äg-som
de förändringar införs i reglerna för bidragsförskottnas som som

byter till underhållsstöd. detI avsnitt därefter följernu namn som
diskuteras vilka förändringar möjliga i framtiden utifrånär så-som
dana förslag redan lagts fram, inte beslutats. Slutli-ännusom men

ställs frågor hur de förändringar blir möjliga, före-gen närom som
ställningen familjens primära för barnens försörjningom ansvar
etableras, kan komma påverka de krav ställs på kvinnoratt som
och på det gäller hemarbete,män, förvärvsarbetenär och ekono-
miskt för barnen.ansvar

Tidig farniljepolitik2

samhällsproblemDet Alva och Gunnar Myrdal ville lösa medsom
bok Kris befolkningsfrågansin i så låg nativitet befolk-attvar en

långsiktigtningen riskerade utplånas. En central tanke i denatt
de föresloglösning samhället skulle barnenattsom ettvar ge ga-

minimum, det gälldenär bostad, hälsaranterat och utbildning.mat,
ställde de retoriskt fråganDessutom det inte naturligt "attom vore

trädde ochdet allmänna åtminstoneövertoge väsentlig delen av
k0stnadsbördan.8direktaden Deras utopi samhälle medett ettvar

för barnenså gemensamt deras intestort att uppväxtansvar präg-
föräldrars brister,lades deras ekonomiska och andra.av

betydelsefickbok förDeras de föreställningarstor samhäl-om
försörjninglets för barnens korn prägla reformarbe-attansvar som

familjepolitiken underinom de decennier följde.tet Framförsom
barnsföreställningenallt kom försörjningatt frågavar en som

samhällets åtgärderborde bli föremål för bli allmänt accepterad.att

8 Myrdal 1934:189.Myrdal
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ambitionenuttaladeberodde på dengenomslagBokens attstora
rationella politis-förtill grundundersökningarvetenskapligalägga

socialaför denförebudendärmed blikomka beslut. Den att ett av
storhetstid.ingenjörskonstens

30-talet komgjordes påutredningarfamiljepolitiska attDe som
befolkningsfråganeffektopinionsbildande Kris iförstärka den som

inte till någrautredningar ledde störregrunden för.hade lagt Dessa
samhälletsfråganförade komförändringar, att ge-omuppmen

dagord-politiskapå denbamkostnademaföransvarmensamma
dessaomfördelningdärmed tankenförmedladeningen. De att aven

fö-nödvändig.allmänna Dentill detföräldrarnakostnader från var
följdei de utredningarformuleradesreställningen nytt un-som

och 50-talen.der 40-
framfördesbamfamiljers välfärdföråtgärdertillförslagDe som

följde.utveckling DetdenföregrepbefolkningsfråganiKrisi som
uppbådamycket lättaresigvisanämligenskulle att gemen-vara

ovill-direkt ochinte innebarreformertill ettsomsamma resurser
ochsjukhus-Hit hördebamfamiljema.tillekonomiskt bidragkorat

MyrdalAlva och Gunnarboende. Somochutbildninghälsovård,
sjukhusvårdförskatteutgifter30-taletredanpåpekade gällde att

tämligenframståttlängedet mycketdärförknot,bars attutan
angelägenhetsamhälletssjukhusvårdeni alla läger, ärklart att en

enskil-deövervältras påekonomiskt kanuppgiftickeoch somen
välgörenheten.9 Även bok blevderasochda medborgarna om

barnensskulle gälladetsammaförförmåntillviktigt inlägg attett
dettasamhälletinnebarreformer överfickförsörjning, togattsom

framtiden.skjutas påansvar
framställ-försörjningsansvaretöverföringsådanTrots att aven

samhällsprob-långsiktigt lösa detförutsättning fördes attsom en
ocksåreformemainstitutionelladekonfronterade,delem varsom

och Gunnarförslag. Alvafamiljepolitiskaderasinslag iviktiga
fält vadvidarefamiljepolitiksåledes ändefinieradeMyrdal ettsom

åtgärdermed sådanafördelarvissafann deidag.vi Dessutomgör
viss riktning.konsumtion i Debarnfamiljemasstyrde me-ensom

bamfamiljemabidrag tillekonomisktdirektnämligennade att ett
föräld-utlämnadefortfarandeblevobarneninnebäraskulle att

omtanke.° såoch Ettförståndgrad än stortväxlande avramas
familjens lev-föravgörandebliheller kunnaskulle intebarnbidrag

Även fa-stället bestämmasden iskulledärefternadsstandard. av
barnavår-beskaffenhet,bostadensbleveDärmedmiljens inkomst.

fort-utbildningsmöjligheter,ändamålsenlighet, barnensdens o.s.v.

° 240.A.a. s.
° 199.A.a.
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farande i huvudsak beroende föräldrarnas ekonomiska klasstill-av
levnadsvanorhörighet och förslagDe gällde reformer in-som

dessa områden kom också i deras bokatt störreom utrymmeges
de förslag gällde direktaän ekonomiska bidrag till familjerna.som

Därmed kom de flera politikområden ochatt definie-muta stora
bamavårdsfrågofidemra som

Reformer genomfördessom

förslagDe lades fram i befolkningsfråganKris i syftadesom som
redan till lösa den låga nativiteten,nämnts dessa förslagatt men
kom också utformas utifrån ledande synpunkt,att en annan

befolkningskvaliteten.3nämligen frågan Dessutom prägladesom
framställningen den samtida, socialdemokratiskt färgade över-av
tygelsen ekonomisk utjämning mellan samhällsklasserattom en

nödvändig och sådan utjämning förutsatte ratio-attvar en en mer
nellt ordnad produktion.

familjepolitikEn därmed förutsätta djupgåendeenantogsny
samhälletoch radikal, Socialistisk omgestaltning följ-Däravav

de familjepolitiken definierades så den omfattadeatt sådanaatt
samhällssektorer inte ingå i denna politik. Menantassom numera
också ambitionen framskapa bättre människomaterialatt ett
kom prägla utformningen sådana förslag syftade tillatt attav som

bamfamiljema.allmän välfärd tillgänglig förgöra

Barns näringsintag

Ett område för åtgärder från samhället barns näringsintag. Ivar
boken kartlades barnens dåliga näringsstandard författarnasom me-
nade dels berodde på bamfamiljernas ansträngda ekonomi, dels på

generellt dålig matkultur. lågaDenna standard skulle höjasen ge-
bam serverades hälsomat friapå skolluncher.att De mindrenom

barnen skulle nås motsvarande förbättring, barnkammar-närav
sk0lor1° utbyggda till omfatta alla bam.attvar

Båda dessa förslag kom genomföras. friaDen skollunchenatt
började under 40-talet, och vid 60-talets slut hade de flesta ele-ges

Skolmåltider.tillgång till fria En målmedveten utbyggnadver av

" Ibid.
z Se 232 lagstiftning inom bostadssektom.t.ex. a.a. s. om
3 De citerade orden från 281.är a.a. s.
4 A.a. 116.s.
15A.a. 205.s.
16Se 227 och 304.a.a. s. s.
7 SOU 1972:34, 71.s.
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daghemmen kom påbörjas först under 70-talet och har inteatt
förrän under 90-talet täckt efterfrågan. Således hade knappen
feml09tedel förskolebamen tillgång till barnomsorg vid denav
första periodens slut, medan ytterligare femtedel erbjöds plats ien

deltidsförskola.en
barnens näringsstandard skulle också förbättrasMen genom

upplysning till husmödrar nyttig och näringsrik Dessutommat.om
skulle bra livsmedel dels förmedlas till barnfamiljer, dels billi-göras

prisrabatter livsnödvändigaå födoämnen till familjergare genom
bam.med kom inte genomföras,Detta däremotattsenare men

organiserades upplysning till hemmen först Aktiv hushåll-genom
ning och Forskningsinstitut,Hemmets Social-ävensenare genom
styrelsen.

Alva och Gunnar Myrdals ambition konkreta välfårdsfrå-att se
i övergripande samhälleligt perspektiv illustreras de-ett attgor av

diskussion barnens näringsintag också omfattade jordbruks-ras om
politiken. förespråkade således rationellt organiseradDe en mer
jordbrukspolitik skulle förhindra sådana inhemska lant-attsom
bruksprodukter mjölk, kött och icke minst fruktsmör, ägg,som
och grönsaker barn behövde inte slumpas bort på främman-som

inhemskade marknader till pris, kraftigt understiga de Somsom
vi jordbrukspolitiken föremålhar varit för omfattande statligavet
regleringar och det idag. Om just detta har förbättrat barnensär än
näringsintag kan inte här. Dock torde deras syfte haavgöras upp-
nåtts i så barn inte längre undemärda, åtminstone intemåtto äratt

barnfamiljer inte harpå grund råd köpa denatt att matav som er-
bjuds. näraliggande förklaring till förbättringdennaEn är attmer
inkomsterna generellt har ökat.

Sunda bostäder

måltavla för Alva och Myrdals reformiverEn Gunnarannan var
bostäderna. befolkningsfrågan faktaI Kris presenteradesi om
trångboddhet och osunda bostäder. konstaterade sundaDe att
och tillräckliga bostäder hela folketåt nödvändig grundför-var en

hälsautsättning för kroppslig och andlig efterlyste ekono-De
miskt till barnfamiljer förstöd dem möjligheter skaffa sigatt attge
bättre bostäder, också skärpt lagstiftning och effektivaremen en

a Ibid. deltidsförskoloma.Ingen lunch serverades i
9 Se 227.a.a. s.
2° ÅkermanFör historik 1994.en se
2 Myrdal Myrdal 1934:229.
21Ibid.
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inspektioner bostadsområdet.på krävde ocksåDe statliga åtgärder
för minska alltför höga byggkostnader.att

Redan på 40-talet infördes stöd till barnfamiljer riktatsom var
boendet. utformades inkomstprövadeDet fördelaktiga lånmot som

till egnahem eller till förbättringar i bostaden. infördesDessutom
inkomstprövade kommunala bostadstillägg till barnfamiljer på 50-
talet. kompletterades med statligaDe bostadstillägg i slutet av pe-
rioden. Bostadstilläggen syftade till sänka bostadskostnadernaatt
för familjer med barn, också till efterfrågan bo-att styra motmen
städer med högre bostadsstandard. villkor förEtt kommunaltatten
bostadstillägg skulle utgå bostaden uppfyllde vissa minimi-attvar
krav med avseende utrustning och yta.

Hälsovård

område direkt relaterat tillEtt det i be-Kris iannat som var som
folkningsfrågan kallades befolkningskvalitén åtgärder förvar
barns ocksåhälsa, deras mödrar. fortsattEn ut-men omsorg om
veckling sjukvården efterlystes. förordadesDessutom ett ut-av
byggt moderskapsstöd så förlossning och mödravård skulleatt

kostnadsfria. Sjukvårdens utveckling skulle framför allt inrik-vara
hälsovård sjukdomsförebyggandeav och organiseras iarttas mot

polikliniker.24 Vidare skulle barnavårdscentraler organiseras för
vård spädbarn för mödrarnas för- och eftervård vid för-samtav
lossning. äldrede barnen skulle utbyggd Skolhälsovård före-För en
bygga sjukdomar, och särskilda rådgivningsbyråer för problembarn
skulle hand psykiska problem. Ambitionen allgörata attom var
sjuk- och hälsovård för barn kostnadsfri.

Också dessa reformer korn genomföras förstaunder denatt pe-
rioden. Mödra- och barnhälsovård byggdes så den nådde allaut att
familjer. Distriktsmottagningar med läkare och sjuksköterskor
byggdes för komplettera sjukhusvård. Vid periodens slutattut
fanns också kostnadsfri förebyggande Skolhälsovård fri tand-samt
vård för alla bam. Likaså utgick statsbidrag till familjerådgivning

ungdomsvård.tilloch psykisk bama- och

Utbildning

Utbildning slutligen också fråga både barns välfärd ochvar en om
befolkningskvalitén. utvidgade folkskolaDen Alva ochom som

Myrdal förespråkade komGunnar gradvis genomföras för påatt att
60-talet bli kostnadsfriallmän och nioårig grundskola. De ut-en

Se sou 1972:34, 53f.s.
24Myrdal l934:239f.Myrdal
25sou 1972:34, 72r.s.
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begåvningbildningsstipendier för ungdom med de önskadesom
allmän bidrags- och lånefmansierad högre utbild-blev i stället en
framgått de fria offentliga bamkammarsko-ning. redan komSom

förde också såg förutsättning barns goda utveck-lor som som en
omfatta under denna period. de sedanling inte alla barn Näratt ge-

kostnadsfria.nomfördes blev de inte heller helt

reformer och kvinnorsMäns

reformer Alva och Myrdal föreslog inom utbild-GunnarDe som
i huvudsak genomföras, liksomning, sjuk- och hälsovård kom att

redantill barn i barnomsorg och skola. Somde fria måltiderna
föränd-reformer i omfattande planmässigingick dessanämnts en

expansionkom därmed införlivas i denring samhället. De attav
varjeoch de sektorer berördes, därskedde inom somvar en avsom

utredningarsin institutionella dynamik. desektor följde Näregen
inomdessa områden jämförs med utredningargjordes inomsom

perioden, framgår uppdelning i kunskaps-familjepolitiken under en
tillträde och sådana där kvinnor med-sfärer där endast hademän

verkade." inom domineradeRefonner föreslogs de manligtsom
ekonomiska begränsningar ihindrades inteområdena ut-sammaav

familjepolitiken.reformer inomsträckning som
just åtaganden inom de institutionererfar vipå 90-taletNu att

besparingar.denna period blir föremål förbyggdes undersom upp
kostnadsfria. mödravårds-längre ochFörlossningar inte Barna-är

med motiveringen alltförcentralema ifrågasätts att stora resurser
ioch mödrar. Skolhälsovården har minskattill friska barnriktas

hälsovård-oklart den fortfarande haromfattning och det är om en
för kostnadsfripå sjukvård barn börande funktion. Kravet att vara

införSkola och barnomsorg ställs dessutomställs på storanytt.
för de äld-de fria skollunchemakrav besparingar samtidigtpå som

ifrågasätts.barnenre
mellan desambandenAlva och MyrdalsGunnar resonemang om

människorsföreslog och enskildainstitutionella reformer desom
de-stöd 90-talets födelsetal. Underföda barn fårbeslut att nytt av

föddaantaletkraftiga uppgångcenniets första år bröts 80-talets av
ochminskningen mellan år 1994barn Särskiltår. storper var

1995.28 i familjepolitikenockså direkta nedskärningardeMen som
bamafödandet.beskrivs påverkarsenare

26Myrdal Myrdal 1934:201.
27 Åkerman l994zl49ff.Se t.ex.
2 nu föddesfrån 1992 1,7 1995. Det åretFruktsamheten minskade 2,1 år år

barn från 1994. Antalet föddabarn, vilket minskning 8000 år104 000 påvar en
Statistiska Meddelanden Be12SM9501.11,8 för 1995. Se1000 därmed årper var

nedan.Jämför också avsnitt 4
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Förslag förverkligadesintesom

Reformer inom sådana samhällsområden, där utveckling endasten
indirekt kom barnfamiljema till del, ägnades intresse i Kris istort
befolkningsfrågan. denna förskjutningTrots intresset insti-motav
tutionella reformer, menade författarna problemet med denatt
sjunkande nativiteten kunde fåinte långsiktig lösning utanen en
utjämning de individuella inkomsterna efter bamförsörjnings-av
bördan argumenterade för samhälletDe borde denöveratt ta
omedelbara barnens existens och ställa denna iatt tryggaomsorgen

inkomstöde.3°viss familjeförsörjarensmån oberoende Detav na-
turligaste därför lika bampensioner för alla barnstoravore oav-

familjeförsörjarens yrke och kön och han ärsett oavsett, om ar-
betslös eller har blott ringa inkomst, ja, det finns någonoavsett om

alls.3familjeförsörjare
redan framgått avstodSom Alva och Gunnar Myrdal från att

lägga fram förslagnågot konkret i den riktningen i befolk-Kris i
ningsfiågan. förutsåg uppbringandet högaDe så beloppatt av

motståndskulle svårigheter och hätskt"ett Därför villemöta
de prioritera statliga åtgärder tidigaresådana beskrivits ochsom

socialpolitiska.de definierade sade de sig viljaDäremotsom som
behålla mycket tanken på barnpension sådana bordeså attav en

till mödrar, då deras inkomst vanligen inte räckte tillges ensamma
barnens försörjning och därför ändå belastade fattigvården.

faktisk omfördelning kostnaderna för barnen liksomEn denav
utjämning inkomsterna mellan sociala klasser de ocksåav som

fick bida tid.önskade därmed sin åtgärder de definiera-De var som
de fördelningspolitiska. föreslog deDäremot sådan åtgärd,som en
nämligen kraftigt ökade skattefria avdrag för hemmavarande

bamoförsörjda förstaskulle utjäm-Detta ett steg motvara en
ning inkomsterna efter antalet bam.av

Skatteavdrag för bam kom med allmänna barnbidragersättasatt
40-talet.i slutet Redan tidigare infördes särskildapå barnbidrag

till mödrar, dessa kom inte omfatta alla barnattensamma men
förrän på 60-talet. kom den utjämning inkomsternaDäremot av

Alvaefter bamantal och Gunnar Myrdal såg motiverad,som som

29Myrdal Myrdal 1934:188.
3°A.a. 189.s.
3 Aa 198.s.
32Aa 200.s.
33 201.Aa s.
34 bambidragen infördesNär de allmänna år 1947 avskaffades barnavdragen i den

Årstatliga avskaffadesbeskattningen. 1952 avdragen i kommunal beskatt-även
ning och höjdes Se SOUbambidragen något. 1972:34, 49.s.
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30-talet inteomöjlig genomföra, på heller uppnåsatt attmen un-
der perioder. 90-talet frångås denna ambition alltmerNu påsenare
explicit.

familjepolitikutredningar kom ambitionenI senare av om en
visserligen formulerassådan utjämning på Särskiltatt nytt. tros-

visst formulerades den under den period följde. i ställetMensom
familjepolitiskaför förverkligas har beslut ständigt påatt nytt

föräldrarnas försörjaåterkommit till principen bar-attom ansvar
undervi skall kom periodSom även nästa att stannanen. se man

vid lösningar erbjöd samhällets stöd endast i för-den mån somsom
äldrarna inte klarade fullfölja dettaattav ansvar.

inriktning3 En ny

i familjepolitikensbörjan den andra perioden utveckling, denI av
period omfattade och 80-talen, granskade den s.k. famil-70-som
jepolitiska frågan samhällets ekonomiska stöd tillkommittén om
bamfamiljema.35 mandat de fått samhällets åt-Det attsom var
gärder till förmån för barnen de produktiva bland investe-är mest
ringar denna uppmuntrande utgångspunkt skrev de i sittTrots

inteslutbetänkande de fann det realistiskt på gångatt att en ge-
nomföra förstärkning familjestödetytterligare den stor-av aven

innebära.förslagleksordning deras skulle begränsade där-Desom
för förändring familjestödet de omedelbart ville införaden av som
till bostadstilläggen, och förlade övriga förslag tillhöjning etten av

för utbyggnad familjepolitiken, utbyggnadprogram en av en som
genomfördde menade borde år 1976.vara
påminner det Alva och GunnarDeras resonemang om som

Myrdal förde 30-talet. Sådana ekonomiska bidrag till bamfa-på
miljema accepterades ficki och för sig berättigadesom som ge
vika hänsyn till ansågs ekonomiskt möjligt.vad Menav som vara
också den övergripande ambitionen i reformarbetet i början av
denna period liknar styrde de familjepolitiska förslagen iden som

förra perioden.den handlar förbättra bamfamiljemasDet attom
ekonomi, syfte formuleras så bamfamiljema skallett attsom nu
tillförsäkras förväxande andel privat konsum-utrymmeten av
tion likheter framgårsådana också mycket hadeMen trots att

35sou 1972:32, 49.s.
3° Statsrådet Ulla Lindström i statsrädsprotokollet den 26 februari 1965, citerad i

49.a.a. s.
37A.a. 47.s.
3 A.a. 243.s.
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hänt sedan familjepolitiken först blev definierad fråga försom en
statliga utredningar.

kommittens slutbetänkandeI sammanfattas vad redansom
åstadskommits och därmed utgångspunkten för de familje-ärsom
politiska reformer förestår. Som redan konstaterasnämnts,som
där de institutioner barnfamiljer service i huvudsakatt ärsom ger
utbyggda. undantag bamstugor och familjedaghemEtt är som en-
dast mindrenår del alla bam. Vidare konstateras moder-atten av
skapsförsäkringen ingår i den allmänna försäkringen delärsom en

familjepolitiken. ersättning underDen månader,av ger sex som en
moderskapspenning till grundbelopp, dessutom tilläggs-ett som
sjukpenning för de mödrar förvärvsarbetat före förlossningen.som

utgår bamtillägg vid de tillfällen dåDessutom förälder har sjuk-en
penning. allmänna försäkringen också förDen ersättning lä-ger
karvård, sjukhusvård och för barn, kostnadsfria lä-ävensamtresor
kemedel.

Föräldrars förvärvsarbete

Med de förändringar redan genomförda möjligheternaär antassom
goda för fortsatt positiv utveckling bamfamiljemasvara en av

ekonomiska Fortsättningsvis vill sådanutrymme. man gynna en
utveckling med reformer syftar till underlätta för båda för-attsom
äldrarna i barnfamiljer förvärvsarbeta. Således inleds periodenatt
med skattereform år innebär individuell1971. Den beskattningen

makar och sammanboende med bam. Dock med-av gemensamma
fortfarande avdrag både för barn och för hemmamake. Bamav-ges

draget kallas förvärvsavdrag och förälderden har dengörs av som
lägsta inkomsten. skatteavdraget för hemmamake likaär stort som
det avdrag ensamstående med bam för Avdrag fårgöra.som en
också för underhållsbidrag betalas till barn integöras som som man
bor med, avdrag dock får högstuppgå till visst belopp.ett ettsom

Ytterligare reform relateras till förvärvsarbete denären som
fortsatta utbyggnad samhällets bamtillsyn förordas i utred-av som
ningens slutbetänkande. skall det möjligtDen för båda föräld-göra

i familj förvävsarbeta. också de förändringar iMenattrarna en
försäkringssystemen föreslås förväntas underlätta förvärvsar-som
bete. Moderskapsförsäkringen förändras till föräldraförsäkringen

tidenoch för ersättning höjs till månader. Fadems8 tio dagars le-
dighet i samband med barns födelse införs, liksom sjukpenning för
vård sjukt barn under tio dagar Som redan höjsnämntsav per
också bostadstilläggen. i
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period inleddes således med förändringar syftade tillDenna som
underlätta förvärvsarbete för båda föräldrarna i barnfamiljer.att

markerades det direkta ekonomiska stödet i framti-Dessutom att
den främst skulle komma riktas till barnfamiljer med låga in-att

utgifter. ambition för famil-komster, eller med särskilt Denstora
jepolitiken formulerades i början dennagenerellt periodavsom var

inte bara mellan barnfamiljeråstadkomma jämlikhetstörreatt
och familjer barn mellan barnfamiljer inbördesävenutan utan som

i viss fullföljdesha barn olika antal och åldrar". mån denna ambi-I
tion flerbamstillägget infördesdå år 1982. det sedan gällerNär am-
bitionen familjemas livsinkomster perioderutjämna mellanatt
med vårdnads- och försörjningsplikter barn och periodermot utan
sådana plikter, skedde detta till del via beskattningenen som re-

slut.skatteavdrag till periodensdan framgått. kvarstodDessa

kostarBarn

successiva utredningar under både och 80-talen visadeSom 70-
skillnaderna mellan familjer med och barnkvarstod dock utan un-

visades ider hela perioden. Så betänkande från år 1983t.ex. ett
titeln kostar vilken den samlade effektenmed den talande Barn
bidragssystemen för olika familjetyper.skatte- och Därvarav

framgick fanns skillnader mellan familjer med ochdet storaatt
gällde hur det disponibla överskottetbarn, detnär stortutan var,

efter det kostnader för hushållet, boen-dvs. det hade kvar attman
betalda. till idet och barnomsorgen hänsyn barnDen togsvar som

således inte tillräcklig för kompensera förbeskattningen attvar
samtidigt familjernakostnaderna för barnen, de bidragsom som

täckteñcklipågrund barn endast mindre del dessa kostna-enav av
der.

beräkningar visade också det disponiblaUtredningens över-att
skottet minskade fler barn, detta gällde tvåföräl-med attmen mer
dersfamiljer ensamstående med bam. berodde delsDettaän att
de framgått fick skattelättnad tvåföräl-större änsenare som en
dersfamiljer det beroddemed två inkomsttagare. Men också på att
barnbidrag, bostadsbidrag och bidragsförskott täcktesammantagna

betydligt kostnaderna för varje barn tillandelstörreen av ensam-
samboende föräldrar.stående bambidragen tillän

Utredningen kom fram till den avgörande skillnaden mellanatt
barnfamiljer fanns familjer familjermellan med och med två in-en

Citaten i stycket från direktiven till utredningen, citerade i sou 1972:34,är
49.s.

° sou 1983:14, tabell 5.6, 91s.
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komster. Det således förvärvsintensiteten i hushållet, intevar
samhällets bidrag, hade det avgörande inflytandet på fa-mestsom
miljens ekonomi och därmed barnens levnadsförhållanden. Det-

bekräftar de utgångspunkter stipulerades för familjepoliti-ta som
ken vid periodens början. det visarMen också deatt steg ta-som
gits under perioden för rikta samhällets stöd till de behö-att mest
vande familjerna inte har kunnat kompensera för sådana skillnader
mellan barnfamiljer.

ocksåSom framgår denna utredning hade bidragsförskottssys-av
inneburit vissa lättnader för ensamföräldrar, liksom bostads-temet

bidragen både för ensamföräldrar föroch tvåföräldersfamiljer med
låga inkomster. Dock bekräftade den praktiska politiken även un-
der denna period det i första hand föräldrarna skulleatt var som
försörja sina bam. iDet direktiven till den familjepolitiskasom
kommittén beskrevs bedömning vad kan betraktassom en av som

rimlig uppoffring från föräldrarnas sida och tillräckligsom en en
samhällsinsats för barnen ledde således till krav på fortsatta upp-
offringar.

Utgångspunkt4 för 90-talet

redanSom påpekats innebär den perioden i familjepoliti-senaste
kens utveckling brott tidigare perioder. sambandI medett mot
skatterefonnen år försvann1991 det s.k. förvärvsavdraget för
barnfamiljer, liksom skattereduktionen för makar med bara in-en

bam.komst och för ensamstående med uttaladeDet syftet var
familjepolitik inte skulle bedrivas skattelättnader,att utangenom

direkta bidrag. allmänna barnbidragetDet skulle därförgenom suc-
cessivt höjas för kompensera barnfamiljer för dessa Förändring-att

Med hänvisning till det statsfmansiella läget kom löftedettaar.
dock inte uppfyllas fulltatt ut.

således framförDet allt ekonomiska hänsynär fårnyttsom
motivera återgång till föräldrarnas för barnens försörj-en ansvar
ning. de förändringarMen familjepolitiken ocksågörs styrsav som

sådana föreställningar inspirerar omorganisationer inomav som
andra delar offentlig sektor. Dock det framför allt föreställ-ärav

besparingar.ningen ekonomisk kris får motiveraom som

4 Direktiven till familjepolitiska kommittén, citerade i SOU 1972:34.
42När det gäller ensamståendemed barn korn de kompenseras under de förstaatt
åren med s.k. särskilt bidrag belopp.på SFS 1992:148.ett samma
43Också i den studie förvaltningspolitikdansk tidigare citerats "sam-ärav som
fundsøkonomi" Åkerstrømden princip helt dominerar den tredje perioden. Sesom
Andersen 1994:151.
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ekonomisk krisbefolkningskris tillFrån

30-taletsden låga nativitetenMyrdalAlva och GunnarFör var
för födelsetalen sedan 1800-ta-redogjorde i sin boködesfråga. De

kontinuerligt sjunkandevisadedecennier. pålets sista Dessa en
År Motsvarandeinvånare.bam 1000föddes 30trend. 1880 per

denpå grundvalgjordeför år 1933. Deantal 14 aven prognosvar
kontinuerligförutspåddedittills ochutveckling observerats ensom

det såle-kommande decennier. Omfödelsetalen undersänkning av
tillfödda nedskulle antaletbarn år 1933,des föddes 85 000

låga födel-närmade sig sitt slut. Så40-taletbarn år,50 000 närper
oförändrad befolk-upprätthållatill försetal räckte inte att en

ning.
40-talet,trenden brytas pånedåtgåendekom denSom vi attvet
varieratDärefter födelsetalenökade. harfödda återigendå antalet

födda barn 1000mellan ochnivå, dvs. 12 15kring 30-talets per
invånare. Även letti födelsetalen också harnedgångar senareom

befolk-vikandefinna orsakerna tillförtill undersökningar att en
problemet inte uppfattatsjust detningsutveckling, har som en

framställdesdetutveckling på detför samhälletsödesfråga sätt som
ställts i förgrunden.andra frågor30-talet. stället harpå I

framställsekonomiska krisenden90-talet detPå är somsom
kri-accepterade föreställningenallmänttids ödesfråga.vår Den om

föränd-stadd iindustriproduktionenden beror ärattär attsen
denlönsam,produktionen generelltblirring. Visserligen menmer

möjligheter flyttaarbetsintensiv. Med ökadeblir mindre att pro-
beskat-blir den dessutom svårareduktionen nationsgränser attöver

enligt denförutsättningarna för välfärdsstatDärmed ändrasta. en
postindust-kallas det1900-talet. detgällt under Imodell somsom

kris välfärdssta-industrisamhälletsframställsriella samhället som
den offentliga sektornframstårkris. det sammanhangetItens som

budgetun-viktigare problem,för lösa andrahinder t.ex.attett som
minskad of-marknaden.på Enlandets trovärdighetderskott och

lösaoeftergivligt krav förtycks därmedfentlig sektor attettvara
krisen.ekonomiskaden

1900-taletsde förslagframgått mångaredan komSom somav
hänvis-tillbakavisas medlade framfamiljepolitiska utredningar att

fattigvårds-Så kundeekonomisktning till bristande t.ex.utrymme.

kapitelMyrdal Myrdal 1934,och
S den nedreligger födelsetalen påredan framgåttSe SCB 1982:4. Somt.ex. numera

Se 28.gränsen. not
6 illu-Municio under utgivning. Förbeskrivning Larsson,För närmare enseen

föränd-för förslagblir till utgångspunktföreställningstration hur denna omav
ringar 1994:81.Dsse
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lagstiftningskommitténs förslag till understöd för vård barn tillav
ensamstående moder inte läggas fram till års riksdag1924 därför

vägen" Årekonomiska skäl lade hinder i införde1938att stats-
verkspropositionen det kallade för reformpausen. Införman even-
tuella framtida kriser förordade regeringen försiktighet med statens
finanser. liknande åtgärd formuleradesEn i slutet 40-talet,på vil-
ket lade hinder i för reformer på familjepolitikens områdevägen

SO-talet.under ekonomiska läget beskrevsDet bekymmer-som
också i det decenniet. Liksomslutet tidigare fick dettasamt av mo-

tivera ekonomiska lättnader för bamfamiljema begränsades. Såatt
kompensation förenbart den omsättningsskatt påt.ex. gavs en va-

Ävendå infördes för reda finanser. 70-ta-att statensror som upp
fick motiveralets ekonomiska nedgång begränsningar i de familje-

politiskareformprogram formulerades i början det decen-som
niet.

finns dock skillnad mellan hurDet 90-talets ekonomiska krisen
framställs beskrivningaroch tidigare ekonomi. Budget-statensav
underskottet i slutet på 50-talet förklarades således med hänvisning
till den internationella konjukturutvecklingen. konjukturupp-En
gång förespåddes för 60-talet. gjordeDet ambitionenatt att ge-
nomföra sådana reformer innebar ökade offentliga utgiftersom
kvarstod, de sköts framtiden ipå på ökat budgetut-väntan ettmen

70-talet.Liknande fördes pårymme. resonemang
ekonomiska beskrivs90-talets kris däremot resultatettsom av

inomstrukturellt betingade obalanser landet. åtgärder före-De som
slås syftar till lägga den ekonomiska politiken på kurs.att en ny
Ambitionen få till stånd minskning of-deär att permanenten av
fentliga utgiftemas andel bruttonationalprodukten. Detta,av me-

kräver omprövning existerande utgiftsprogram. Inar man, en av
till 50-talet på 90-talet inga framtida inkomstök-motsats ser man

ningar skulle medge fortsatt expansion samhällets åtagan-som av
den. stället förväntas de minskade utgifterna det möjligtI göra att

skatterna.sänka

47Se sou sid.1936:47, 20.
48 höjning barnbidraget allt genomfördesDen måste betecknastrotsav som som

framgångsrik dåvarande familjeministernkupp Ulla Lindström. Se Lind-en av
Åkermanl969:81ff. l994:l67ff.ochström

49Prop. 1975/762100, bilaga l och Visserligen beslutades höjning barn-en av
bidraget, förlängningen föräldraledigheten från till 8 månader förvisades7men av
till fortsatt utredande.
5° Se Kungl. Majzts proposition 162 år 1959, första avdelningen, proposi-samtnr
tionen i föregående not.
5 Regeringens skrivelse 1990/91:50.Se
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Besparingar familjepolitikeninom

Familjepolitiken har de åren präglats nedskärningarsenaste av som
generellt motiverats statsfinansiella skäl.med Beslut besparing-om

har fattats inom föräldraförsäkringen, bambidragen, bostadsbi-ar
dragen, och underhållsstödet till ensamstående föräldrar. fram-Som
gått underhållsstödet det tidigare kallades bidragsför-ersätter som
skott. förändringDen beslutats innebär konstruktionsom en ny av
detta samhällsstöd. förutses långtgåendeDessutom principiellamer
förändringar i framtiden.

besparingarDe beslutats inom föräldraförsäkringen innebärsom
däremot inte någon principiell förändring detta familjestöd. Därav
har endast nivån på ersättningen sänkts, nämligen till den75 % av
sjukpenninggrundande inkomsten, dock lägst kr60 dag. Dettaper
gäller fr.o.m. januari för1 1997 alla de 360 dagar föräldrarsom
kan i samband med barns födelse eller adoption. deFörta ut ytter-
ligare föräldraförsäkringen90 dagar har ersättningsnivånsom ger
inte förändrats. fortfarandeDen 60 kr dagen oberoendeär om av
tidigare inkomst. gäller denDessutom ersättningsnivån de 60nya
dagar kanbarn och år i anspråk för vård sjukt barn,tasper som av
besök vid bamavårdscentral och frånvaro från förvärvsarbe-annan

på grund barnen. gällerDen också de 10 dagar fadern harte av som
födelse.till i samband med barns Den sänkta ersättningsnivånrätt

förväntas dock inte bli Regeringen har lovat höj-permanent. en
1998.53ning till i januari80 procent

Också det gäller det barnbidrag går till alla barn innebärnär som
besparingarna lägre belopp,endast däremot inga förändringarmen

principerna för till bidrag. Tidigare barnbidraget 9 000rättav var
kronor barn och år. sänktesDet i januari till kro-1996 6807per
nor. Räknat månad sänkningen från kr750 barn tillper var per

kr.640

52 här sänkningenDen gjord i den januariFr.o.m. 1 1995 sänktesär etapper. er-
sättningen från 90 till 80 %. Undantag gjordes för 30 dagar för vardera föräldern,
där ersättningen fortsatte 90 %. Ett år sänktes nivån till för-75 %,att vara senare

30 dagar för och föräldrarna med 85 % ersättning, dvs.utom var en av en pappa-
och mammamånad. förErsättningen vård sjukt bam 1995 80 %årt.0.m.en av var
för de 14 första dagarna ochår barn och 90 % från den dagen.15:e Den sänk-per

till 75 % fr.o.m. 1996. föräldraförsäkringen ingårI också den s.k. havande-tes
skapspenningen den blivande modernutgår inte kan arbeta under gravi-som om
ditetens del. under högst 50 dagar.Den utgår T.o.m. år 1995 ersätt-senare var
ningen 65 % för de första dagarna och sedan 80 %. Också den sänktes till 75tre
% fr.o.m. den januari1 1996. Nivåema beräknas den sjukpenninggrundandepå
inkomsten.
53 Proposition 1996/97:
5 1995/96:SoU6.
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1 samband med skattereformen genomfördes år 1989 utlova-att
des höjda bambidrag. framgått komSom det löftet inte uppfyl-att
las. innebärDe sänkningar ytterligare gårgörs attsom nu man
ifrån löftet kompensera barnfamiljema för beskattning-att attom

inte längre hänsyn till bam. Liksom för den sänkta nivån itaren
föräldraförsäkringen motiverades sänkningen barnbidraget medav
det statsfmansiella läget.

flerbamstilläggSamtidigt avskaffades det infördes år 1982.som
sådana tillägg beviljas efter år de barn före detInga 1995. För som

fått till tillägg fortsätter det betalas enligtsådanträtt att ut samma
åldergränser gäller för barnbidrag. till krDet uppgår 2 400 persom

för det kr för det fjärde, för detår tredje barnet, 200 och 9 0007
femte och varje ytterligare bam. gjorde flerbamstilläggDet attsom
infördes i beräkningar bamfamiljemas ekonomideattvar man av

gjordes under 70-talet ständigt kunde konstatera barnfa-attsom
ekonomisktmiljer med barn hade det betydligtmånga sämre än

familjer kunde också föräldrarna för-med färre bam. Man attse
med stigande bamantal. direkta anled-värvsarbetade mindre Den

ningen dock subventionerna till livsmedel gradvis skulleattvar
gjorde särskilt flerbamsfamiljemas matkost-ned, vilket atttrappas

55nader ökade.
bostadsbidragen infördesbeslut besparingarna inomDe somom

principiella förändringar för bamfamil-innebar inte någraår 1996
framför denjer. Syftet med förändringarna allt begränsaattvar

antalet hushåll med bostadsbidrag skettökningenstora av som un-
reglerna dock fortfarande utformade medder 90-talet. De nya var

syftet samhällsstöd till familjer med låga inkomster.rikta dettaatt
förväntades leda till minskade kostnader reglernaDet attvarsom

inkomst behovsprövningenändrades för beräkna denatt som grun-
på. för utbe-dades infördes regler kontrollDessutom strängare av

talade bidrag. bostadsyta berättigar till bidrag begränsades.Den som
förändring berörde s.k. särboende föräldrar,direktEn attvarsom

till bostadsbidrag för föräldrar med begränsa-umgängesrätträtten
des.

55 och kompensera för denna föränd-Proposition 1980/81:118, 18 21. För atts.
flerring infördes särskilt bidrag till familjer med 4 barn inom bostadsbi-änett

till flerbamstillägget det behovsprövat.dragssystemet. I ärmotsats
56 kallar arbetslinjen bidraget inte makarsFör förstärka det prövasatt motman
sammanlagda individuellt och inkomst. hög ochinkomst, Enmotutan vars ens

låg inkomst skall därmed inte högre bostadsbidrag. stället det endastI ärettgeen
den lägre inkomsten berättigar till bidrag.som
57 beräkning bostadsbidrag beskrivs ochreglerna för i SOU 1995:133De nya av

1995/961186.prop.
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Besparingar kronor räknati

Som har beslut besparingar inom föräldraförsäkringen,nämnts om
bambidragen och bostadsbidragen motiverats med kravet att sanera

finanser. Frågan då hur effekt de olika besluten kanstatens är stor
förväntas få.

Riksförsäkringsverket har gjort för dessa beslut. Närprognoser
det gäller förändringarna föräldraförsäkringen,inom kommer utgif-

lägre år 2000 de år 1994, dvs året innan deterna att änvara var
första besparingarna gjordes dettapå område. Detta ocksåvar
syftet med besluten förändringarna. visarDe dock den min-attom
skade kostnaden framför allt beror på antalet födda barn konti-att
nuerligt har minskat under 90-talets första hälft och förväntas för-
bli låg nivå under den andra hälften. förstaDe åren decen-en av

Årniet föddes barn123 000 år. 1995 antalet 104 000, ochper var
det förväntas sjunka ytterligare och sedan bli kvar inom intervallet
9 000-97 000 barn år fram till år 2000. Om utgifterna inomper
denna försäkring således 18,7 miljarder år beräknas1994, de blivar
13,8 miljarder år och1997, åter gå till 16,3 miljarder år 2000.upp

%.58Besparingen blir därmed ungefär 2,5 miljarder, dvs. ungefär 13
det gäller utgifter forNär barnbidrag beror de födelse-statens av

talen under de årtiondena. låga födelsetalenDe i slutet påsenaste
70-talet och början 80-talet påverkar fortfarande dessa utgifter.av

ÅrenSå föddes endast 92 000 barn i Sverige år därefter1983.t.ex.
ökade dock födelsetalen och nådde redan framgått tillsom upp

födda i början123 000 år på 90-talet. framgåttSom har ten-per
densen sedan dess varit nedåtgående.

Kostnaderna för bambidragen uppgick till miljarder före17,1 de
beslutade besparingarna. Under år 1996 kostade bambidragen i stäl-
let miljarder, vilket14,6 betyder utgifter minskade medatt statens
2,5 miljarder, vilket besparing ungefär 15 %.motsvarar en

år.Kostnaden förväntas minska ytterligare något under följande I
till föräldraförsäkringen besparingen resultatärmotsats ettmer av

de lägre nivåerna minskningen i antalet födda bam. be-än Denav
sparing följer flerbamstilläget på sikt avskaffas uppgårattsom av
till miljoner300 fram till år 2000. Kostnaden för detta tilläggca
utgjorde år ungefär1996 6% de sammanlagda utgifterna förav
barnbidrag. besparingDen uppnås inga sådana tillägg längrenärsom
betalas blir således den storleksordningen.ut av

58Se Riksförsäkringsverket 1997, avsnitt 9.2. delEn de siffror i textenav som ges
hämtade därifrån, andra beräknade grundval uppgiñerpå där.är är av som ges

59Ungefär 2 % minskningen berodde färrepå bam. Uppgiñema i Riksför-av ges
säkringsverket 1997, avsnitt 9.1.
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bostadsbidragen miljar-Kostnaderna för uppgår till något 6över
förändrade reglerna förväntades innebära besparingarder år. Deper

totala kostnaden. Enligtungefär den depå 10 % prognoser somav
sparmålet inte fullt under deRiksförsäkringsverket nåsgör ut

åren.första
betydelse för de familjer drabbas,besparingar harDessa stor som

i statsfmansiellt perspektiv de förhållandevis marginel-ärettmen
ekonomisk trygghet för familjer och barnla. Hela utgörposten

utgifter och femtedel statsbudge-tjugondedel statens en aven av
ekonomisk trygghet. familjer ochfyra för Förutomtens poster

arbetslöshet.dessa sjukdom, handikapp, ålderdom ochbarn gäller

Underhållsstöd5

också gjort beräkningar storleken påRiksförsäkringsverket har av
följer de ändrade reglerna för underhållsstöd.de besparingar som av

sänkninginförs innebär inte någonförändringar 1997De avsom
till ensamföräldrar f°ar. innebär dedet bidrag barn Däremotsom

betalningsansvar, dvs. förför den andra föräldernsskärpta regler
kostnader för bi-förälder inte bor med barnet. Statensden som

miljarder Enligt Riksförsäkrings-dragsförskottet år 1996.3,4var
halv miljard förväntas debesparing på ungefärverket kan en aven
skulle därmed bli miljar-Kostnaden för år 1997 2,9reglerna.nya

förväntade sig miljarderbesparing regeringen 0,9der. Den varsom
beräkningRiksförsäkringsverketsför vilket innebärår 1997, att

Riks-Skillnaden beror i huvudsak påskiljer från regeringens.sig att
betal-andelen begär anstånd medförsäkringsverket antar att som

förutser.regeringenvadning kommer större änatt vara
kommerbesparing de ändrade reglernaDärmed ligger den som

familjepolitikensövriga besparingarleda till i nivå medatt om-
riktmärke för besparingarnaregeringensråde. Dock framgår att

betydligt högreensamstående föräldrarinom samhällsstödet till var
effekten. ville såledesbli den faktiskavad förväntas Manän som

ungefär fjärdedel den nivåminska kostnaderna med som manen av
utgick ifrån.

bor medsamhällets stöd till barn inteantyder justDetta att som
angelägen måltavla försärskiltbåda sina föräldrar är statensen

°° Riksförsäkringsverket i april 1997 skil-kommunikation medEnligt personlig
miljoner kronor.från regeringens anslag med 25jer sig deras prognos

6 till drygtoch bam inom denna utgiñspost 35Statsutgiñema för familjer uppgår
och övriga uppgifter Bilagabostadsbidrag. För dessamiljarder. ingår inteDär se

betänkande 1996/97:FiUl0.till finansutskottetsl
62 Riksförsäkringsverket 1997, avsnitt 9.3.Se
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ambitioner minska kostnaderna inom familjepolitiken,att trots att
det relativt liten del kostnaderna. detta särskildautgör Menen av
intresse har också manifesterats sedan slutet 80-talet i deav suc-
cessiva utredningar gjorts underhållsbidrag och bidragsför-som om
skott.

de frågorFör ställs i detta kapitel har just underhållsstödetsom
särskild betydelse, därför de många utredningar produce-atten som

för kartlägga den idémässiga bakgrunden tillrats utrymme attger
de förslag förs fram. Därmed de underlag för förutspå iattsom ger
vilken riktning just tillstödet ensamföräldrar kommer utveck-att
las. de möjligheterMen också diskutera vilka föreställningarattger

relationen mellan samhällets för barnens försörjningom ansvar
och föräldrarnas kommer ligga till grund för framti-attansvar som
da förändringar familjepolitiken.av

syfte underlag för sådana funderingarI kring framtidenatt ge
följer här granskning just denna del familjepolitiken. Vaden av av
innebär det beslut ändrade regler för underhållsstöd be-om som nu
slutats, och vad kan de förslag lagts fram i de utred-senastesom
ningarna i denna fråga berätta möjliga framtida beslutom

Vad innebär underhållsstöd

Liksom tidigare kan föräldrar själva komma underhållöverens om
till barnen förälderoch den inte bor med dem kan betala detsom
direkt. boföräldern begär underhållsstöd, träder deMen om nya
reglerna underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar inom

Liksombörjade gälla år 1997. andra förändringar inom famil-som
kostnader.jepolitiken syftet minska de dokumentIär att statens

där motiven tillredogör för förändringar finns dock ett annatman
syfte klart uttalat. besparing eftersträvasDen skall uppnåssom ge-

föräldrarnas för sina barns försörjning blir enattnom ansvar
etablerad samhällelig skall klart framgånorm. Det det i förstaatt
hand föräldrarna har det ekonomiska för barnensär ansvaretsom

man.64försörjning, skriver
åstadkommaEtt sådan klarhet med avseende påsätt att en re-

lationen mellan samhällets och föräldrarnas lösgöraär attansvar
det kallar sambandet mellan de regler underhåll finns iman om som
föräldrabalken och de regler gäller för det underhållsstö-som nya
det.

63Detta underhållsstöd gäller barn förälderockså avlidit, i den månvars ena som
barnpension inte Beslutet de reglerna fattas grundvalutgår. på Dsom nya av
1996:2 och specificeras i 1995/961208 och i betänkandet l996/97:SfIJ3.prop.
6 Citaten från l996/97:SfU3 14.är s.
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tidigare, ochmed de regler gälldesamband fannssådantEtt som
det första sambandet mellanflerfaldigt.sambandet Fördet varvar

för utform-själva utgångspunktenbidragsförskottunderhåll och
allmännaensamstående föräldrar.stöd till Detningen dettaav

fadern enligt domunderhâllsbidragsåledes detförskotterade som
administreradesTill börjanbetala till modem.avtal skulleeller en

På 70-taletbamavårdsnämnden i kommunerna.dessa förskott av
underhållbådeadministrationenförsäkringskassoma övertog av

bidragsförskott. utfyllnadsbidrag sedanandra hardetFöroch ett
underhållet. betalades i detillkomplettering Detvaritår 1964 en

till bidragsför-inte nåddeunderhållsbidragetavtaladefall det upp
under-avtal lågtDärmed leddemaximibelopp.skottet ettett om

utfyllnadsbidraget blev högre. Detautomatiskt tillhåll att nya un-
kostnadsdrivandeavskaffa detvillderhållsstödet ärmenar enman

samband.bådaeffekt dessaav
sambandetunderhållsstödet talartillförslageniNär omman

ochföräldrars försörjningsansvarreglerföräldrabalkensmellan om
syftar till relatio-ensamstående föräldrar,stöd tillsamhällets man

förälders inkomstoch denunderhåll bestämsmellan det somnen
skall föräldrarnaföräldrabalkenEnligtbor hos.barnet svarasom

ekonomiskasamladeefter föräldramasunderhåll åt barnetför
förmåga hög in-bor hos harbarnetförälderdenOm ensom

gjordeOckså dettalågt belopp.underhållet tillkomst, bestäms ett
blevsådana fall automatisktbidragsförskottet iibidragsdelenatt

gamla reglerna.högre, enligt de
kro-försäkringskassan 1173betalarkonstruktionendenI nya

inte bor tillsammans.föräldrar Dettatill barnmånad varsnor per
boföräldern. förälderkallar Dentill detunderhållsstöd betalas man

betala tillbakabidragsskyldig blir sedan skyldigkallar attsom man
Beloppet påunderhållsstödet tillviss delhela eller staten.aven

förälderns in-denvissberäknasåterbetalningen procent avsom en
komst.

ställadet möjligtreglernaDärmed skall de störregöra attnya
med.barnet inte bor Dettaden förälderekonomiska krav på som

förföräldrarnas primäraklargörauppfylla syftetskall att ansvar
intefattas förändras däremotdet beslutförsörja barnen. Iatt som

ovillkorliga till underhållföräldernsboföräldems Den rättansvar.
barnet borunderhållsansvar fullgörsbibehålls och hennes attgenom

55 1972:34.Se sou
66 lagstiftadcs utfyllnadunderhållsstöd. Redan 19571964:143SFS om avom

1957:284.underhâllsbidrag, SFSvissa
°7 1986.i Walin§1. T.ex.Föräldrabalken kap.
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hos henne. Storleken underhållsstödet beräknat detsåär att
hälften vad barnet kostar barnbidraget.motsvarar utöverav

syftetMen med nyordningen också beräknaär sättetatt att
storleken på det skall betalas tillbaka blir enklare. Därmedsom
skall det bli möjligt för Föräldrarna vid skilsmässaatt t.ex. en

förpliktelseröverblicka sina ekonomiska förutsättsDet också
förstärka den bidragsskyldige förälderns ska nämligenDetansvar.
inte längre möjligt låta andra utgifter före underhålletattvara
till barnet.

de reglerna utformade kommerSom den besparingärnya man
nu.förväntar sig ifrån de bidragsskyldiga betalar deän göratt mer

övrigt allt väsentligt familjerdet i kommerFör är attsamma som
i gamlafå underhållsstöd det fick bidragsförskott.systemetsom

föräldrarnabarnet bor hos lämnas underhållsstöd underNär en av
bidragsförskottförutsättningar idag. Skillnad blir detsomsamma

växelvis bor hos föräldrarna.däremot barnet båda Underhålls-om
stödet till den förälder barnet folkbokfört hos minskas iärsom
motsvarande mån barnet bor hos den andra föräldern. Vid så-som

underhållsbidrag.dant växelvis boende fastställs inte heller något

återbetalningsskyldighetOm

de reglerna de bidragsskyldiga föräldrarnas förmåga ochI ärnya
det stöd boföräldramavilja betala tillbaka får själva kärnanatt som

framgått syfteti förändringen. konstruera enklareSom är att ett
och tydligare det rådde tidigare. förslaget till deIänsystem som

reglerna vänder sig den praxis hademotman somnya man menar
bidragsförskott.utvecklats för återbetalning av

medgav föräldergamla reglerna den skulle betalaDe att som
försäkringskassan fick förbehålla sigtillbaka bidragsförskottet till

levnadskostnader. uppgickbelopp för Detett avsettsom var egna
till basbeloppet år. Till detta lades vad120 procent perav man

bostadskostna fickkallade skäligt belopp för den"ett Dessutom
basbeloppet för varjeföräldern förbehålla sig % barn40 av som

bodde tillsammans och under vissa förhållandenhan med, 60 % av
basbeloppet för underhåll maka/make han också varaktigtåt som

dessa förbehållbodde tillsammans med. Efter dragits från in-att

1995/96:208, 34.Prop. s.
°° 1996:2, 99.Ds s.
7° 1995/961208, 35.Prop. s.
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komsten, framgick förälderns överskott. Utifrån detta beräknades
underhållet.sedan

bestämmelserna motiverasDe med dessa möjligheter tillattnya
forebehåll i praktiken hade tolkats mycket Man visargeneröst. att
inte inkomst kronorpå 30 000 månad ledde till helaattens en per
bidragsforskottet återbetalades. Samtidigt förväntades också föräld-

underhåll.med mycket låga inkomster betala Manrar menar
dessutom gamla faktisktde reglerna medgav andra utgifteratt att
fick företräde fore återbetalningen underhållet till barnet. Såav

ledde förhögre kostnad boendet till lägre krav återbe-t.ex. en
talning. Reglerna prioriterade också underhåll till barnen i nybilda-
de familjer före barn i tidigare relationer.

gamla reglerna, också denDe tolkningen, hagenerösa sägsmen
lett till kostnader for bidragsförskott har ökat medatt statens över

Ökningenmiljard bara under 90-talet.l har berott dels på att an-
talet bidragsförskottbam får ökat, dels fastställdapå ochattsom
utbetalda underhållsbidrag minskat i förhållanden till det bidragsför-

betalas.skott som
reglerna för underhållsstöd beräknas det belopp denI som un-

derhållsskyldige tillbetalar bestämdstaten procentsatssom en av
hans taxerade inkomst i stället for beräknas på hanssenast att
överskott. Till inkomsten läggs % sådan skattepliktig förmö-l av
genhet överstiger 800 000 kronor. Därefter grundav-görs ettsom
drag på kronor, vilket den inkomst24 000 återbetalningenger som
beräknas Därmed innebär depå. reglerna viss parallellitetnya en
med reglerna for inkomsttaxering, i och med ungefäratt samma
avdrag från bruttoinkomsten får vid beskattningen. Degöras som
blir enklare tidigare regler och medger färre skönsmässiga be-än
dömningar. Regelbundna justeringar återbetalningsskyldighetenav
blir möjliga, i och med denna omräknas årligen efter denatt senas-

taxeringen."te
används för beräkna återbetalningenDen ärprocentsats attsom

for barn för10 % barn, 6,25 % två barn och barn5 %ett per per
för det tredje barnet. ökasSedan med för varje1 %procentsatsen

7 Bestämmelserna finns bl.a. i Allmänna råd från Socialstyrelsen 1989:6.
Principerna for förbehåll fastställdes redan i slutet 70-talet. Seav prop.
1978/79212, 1978/79:9.LU
72Prop. 1995/962208, 29.s.
73År hade barn bidragsförskott, medan1995 315 000 de underhållsskyldiga var
218 000. andel kostnaderna finansierades inbetalningar frånDen deav som av
bidragsskyldiga frånhade sjunkit 33,8 % 1990 till 27,4 % 1994.år år Prop.
1995/96:208, 28.s.
74Regler också för beräkning inkomst näringsverksamhet. Prop.ges av av
1995/962208, 47.s.
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underhålls-förälderDärmed kommerbam. ärytterligare somen
påinkomstvidfulla beloppetdetbetalaskyldig för barn attett en

beloppetfullabetalas detbarntvåi månaden. Förkronor70013
vidbarnförochkronorpå 20700månadsinkomstvid treen

kronor.40025
boföräl-tillÅterbetalningen betalatdet förskott statensomav

utgift förprioriteradhögtskall i detdem systemet vara ennya
meddenjämställasyftetpropositionenföräldern. l sägs attvara
bådeförväntasföräldernbidragsskyldigeskatteskulder. Den anpassa

försörjningtill barnetsutgiftersinaarbetskraftutbud ochsitt att
föräldrardetockså imedgesDockförst. systemet attkommer nya

det be-eftergift,ocksååterbetalning ochmedfå anståndkan om
återbetalning kan ske.utsiktslöstdöms attsom

bi-får denåterbetalning bedöms,medanståndfråganNär om
ochsittförvad behövsbehållaförälderndragsskyldige egetsom

iefterhand ochdock iberäknasförbehållunderhåll.familjens Detta
och iförhandanstånd, inte påföräldern begärsamband med att

underhåll bedöms.betalaförförutsättningarnasamband med attatt
användas den-kommerförbehåll ärberäknametod attDen att som

skulderobetaldasådanaför andralöninförselförsomsamma
beviljas läggsanståndfallåtgärder. deIexekutivaleder tillsom

staten.skulden tillackumuleradedenpådessutom ränta

fadernvångT mot

till %underhåll för bam 86betalar män,ärföräldrarDe me-som
kvin-underhållföräldrarde ärandel emotdan tarsomavsamma

nor. ochfattatsunderhållsstödbeslutDärmed detär somsomom
könsneutralt.återbetalning inte Det är motkravinnebär större

för barnenekonomisktkravet på störreett ansvarsompapporna
familjepolitikenmedarbetetdetta skederiktas. I att en nygeav

utgifterstatligaminskadepå ettformuleras kravetinriktning som
sina barn.bor medintederiktatkrav mot sompappor

in-både de barnförsörjaskullefaderkrävdeAtt attstaten som
klar-familjenhade utanfördefamilj och de barngicki deras som

äk-föddafick barnbamlagar. Däri års utomgjordes 1917 som var
föräldrarna barnbådaunderhåll fråntilltenskapet rätt somsamma

barnmödrar ochskydda deSyftetäktenskapet.inom att somvar
tillmotiveringendirektafädema. Denövergivnahade blivit av

dessa bam.blandspädbamsdödlighetenbamlagama storatt varvar
blandmissfallantalettill detocksåhänvisadeMen storaman

75 52f.1995/96:208,Prop. s.
7° 1l8f.1995:26,souSe s.
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mödrar"ogifta betalaFörutom underhåll till barnet skulleatt
bamafadem också stå för de kostnader följde barnets fö-som av
delse. Dessutom till underhåll till modern under tidenrätt när-gavs

iöre och efter förlossningen. Därmed skulle kraven på fattig-mast
vården bli mindre och ej oväsentlig utgift för samhället und-en
vikas.

Pâ 30-talet formulerades på relationen mellan samhälletsnytt
och fädemas fattadesDå beslut bamavårdsnämn-attansvar. om
dema skulle förskottera det underhåll fadern dömd be-attsom var
tala i underhåll eller åtagit sig i avtal. Syftet med bidragsforskottet

de mödrarna form understöd inteattvar ge ensamma en av som
förenad med de olägenheter det innebar vända sig tillattvar som

fattigvården. Hjälp därifrån behovsprövades efter stränga normer
dessutom varierade mellan kommuner. En olägenhetsom annan

med fattigvård dessutom de beviljades bidrag blev skyl-attvar som
fått.diga betala tillbaka det deatt

I den utredning föregick detta beslut kommenterades ocksåsom
de tvångsåtgärder kunde användas fädema inte betalade desom om
underhåll de blivit ålagda. möjligtDet få utmätning iattsom var
hans egendom eller få införsel i hans lön, pension eller livränta.att
Men lagen också för kraftfulla åtgärder. denOmutrymmegav mer

skyldig betala underhåll av lättja eller liknöjdhet inteattsom var
uppfyllde denna skyldighet, kunde han efterlysas och med polisens
hjälp på fattigvârdsanstalt, eller anvisas något arbe-tas annaten

bamavårdsnämndemaDet i kommunerna skulle bedö-te. var som
nödvändiga.sådana åtgärderma om var

detNär gäller tvångsåtgärder försumliga fäder, finns det så-mot
ledes gammal tradition luta sig Det dessutom inteatt äremot.en

drygt 30 år sedan möjligheten avskaffadesän in faratt tamer en
arbetsanstaltsvägrade betala underhåll på mildareEtt tvångsom

försumliga fäder den lagstiftning medgav,mot näm-var som senare
ligen bestämma underhållsskyldigheten med hänsyn till detatt man
kallade den verkliga förvärvsfönnågan. förälderOm utanen
godtagbar anledning underlät skaffa sig inkomster, kundeatt un-
derhållet fastställas till högre belopp vad de faktiska inkoms-änett

medgav. motiveringDen förälders intres-terna attsom gavs var en

77Citatet från Sundberg 1969:93.är
7 Ibid.
79Se sou 1936:47, 29. Underhåll bamavårdsnämndema jämställdess. genom
med det stöd riktades till "änkor och vissa invalider för föräldralösasamtsom
bam".
80A.a., 28. Ursprunget finns i 1871 fattigvårdsförordning.årss.
Detta gjordes i samband med möjligheten till polisiära åtgärderatt att ta mot
lösdriveri, avskaffades, SOU 1963:38.etc.,
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inrätta sitt liv fickeller hon skullesjälv få hur hanavgöraattse av
underhållatill pliktenvissa inskränkningar med hänsyntåla att

barn.
föräldernunderhållsansvarigaförväntas denredanSom nämnts

utgifter och sitt arbets-både sinai detockså systemet anpassanya
i prakti-sina bam. dettaförsörja Hurkraftsutbud till kravet på att

fråga. tiderfortfarande Itolkasken kommer öppenäratt av ar-en
arbetstvång.upprätthålla någotdet svårtbetslöshet torde attvara

avseendekontroll i dettainnebäraskulleåtgärderEmot störresom
uppgifter samtidigtförsäkringskassomatalar också det att ges nya

Syftetminskad personalstyrka.besparingar ochåläggsde attsom
inpräntaunderhållsstödetbesparingar inomåstadkomma attgenom

iförsörja sina barn kanprimäraföräldrars attansvarnormen om
bedömskrav på anståndleda tilli ställetdetta sammanhang att

överförs tillåterbetalning snabbarebristandetillsträngare, samt att
möj-tidigare regler detOckså enligtkronofogdemyndigheten. var

underhåll i domstoluteblivnadriva krav påför förälderligt atten
återbetalning bidrags-begäraförsäkringskassanföroch likaså att av

i detidigare betonaskronofogden. Mermed hjälpförskott änav
återbetalning under-drivaåtgärder förreglerna attatt avnya

admini-del dedröjsmål ochvidtashållsbidrag måste utan som en av
underhållsstödet.kringstrativa rutinerna

underhållsstöd rik-reglerna föri detvångsåtgärderDe nyasom
kon-traditiongammalsåledes påfadern vilar atttas mot aven

Föreställningenförsörjningsansvar.uppfyllde sittfädertrollera att
skallnödvändig för dettaform tvångnågon är attatt ansvarav

harbestämmelserkvar i dehar levtuppfyllas i praktiken som om-
harenföräldersfamiljer. Tvångetistöd till barnsamhälletsgärdat

dessutom tol-olika tider, harunderolikafonnulerats på sätt men
Underärenden.i handläggningeneller mindrekats generöst avmer

bidragsförskott gälltförbestämmelserhar deår genom-somsenare
bidragsförskottetableratförts på ettsättett somomnormensom

fortfarandeensamföräldrar.till Denovillkorligt stöd är ut-normen
praktiska tolkningendenden månItalad i det systemet. somnya

bidragsförskott iockså etableratbestämmelserdessa normen omav
ordning.signalerreglernaunderhåll deförstället om en nynyager

för ellerfinnsockså i detMen utrymmesystemet mernya
fö-ärenden blirfler eller färretolkningar ochmindre generösa som
el-utvecklas ipraxis kanåtgärder.för exekutiva Attremål meren

ocksåtolkningantyderriktningler mindre strängaregenerös att en
föreställningeni tider dåockså troligoch kanskemöjlig,är om

Z mer.402 och 423,1978/79:12,Se samt s.s.prop.
83 ser.1995/96:208,Prop. s.
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ekonomisk kris blir alltmer etablerad. Statliga signaler striktareom
krav på föräldrars underhållsansvar kan ytterligare praxis istyra en
sådan riktning.

modernT vång mot

Bestämmelserna samhällsstöd till mödrar har alltse-om ensamma
dan de först formulerades innehållit för tvång ocksåett utrymme

modern. Liksom det gäller tvångsåtgärder riktade fa-närmot mot
har formulerats olika idema de dels olika tider, dels tolkats med

varierande stränghet. det beslutet kvarstårl gammalsenaste en re-
gel, enligt vilken bam inte har till underhållsstöd bar-rättett om

boförälder och hon uppenbarligen giltigt skäl låterärnets utanmor
bli vidta eller medverka till åtgärder för få faderskapet tillatt att

fastställtbarnet villkorEtt kvarstår från tidigareannat som
lagstiftning modern samarbetar för få underhåll till barnetär att att
fastställt.

på modern samarbetar för fastställaKravet äratt att vem som
far kan liksom tvångsåtgärder försumliga fäder härledas tillmot
30-talets förskott underhåll.beslut ställdes de barn, förDärom
vilka det inte fanns avtal ellernågot någon dom underhåll,om
utanför detta stöd från samhället. Därmed blev deras mödrar hänvi-
sade till fattigvård. Till denna bam hörde framför allt degrupp

okändutomäktenskapliga barn, vilkas fader är
fadern okänd kunde enligt den utredning föregickAtt var som

30-talets beslut bero på modem icke kunnat eller lämnavägratatt
tillräckliga upplysningar för faderns uppspårande och faderskapets
fastställande. barnsdessa ställning särskilt behjärt-Trots äratt
ansvärd kunde de inte få bidragsförskott, därför detta skulleatt

faderskapet.kunna minska moderns intresse för fastställaatt
ändringar familjepolitiken infördes på 40-talet med-De av som

visst stöd från samhället också till barn med okänd far. lettgav
samband med beslut barnbidrag till alla barn beslutades ocksåom

särskilt barnbidrag till änkors och invaliders bam. Dettaettom
barnbidrag försärskilda också till de barn äktenskap därutomvar

faderskapet inte hade kunnat fastställas. utgick dock inteDet
förrän barnet fyllt år. Därmed mödrar till barn under årtre trevar

förut hänvisade till fattigvård, de inte hand kundesom om egen
försörja sina bam. praktiken blev detta bestraffningI barnen av

4 Betänkandet l996/97:SflJ3, 35.s.
S sou 1936:47, 30.s.
86Citaten från 30r.a.a., s.
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med okänd far och deras mödrar, bestraffning inte undan-en som
ÖO-talet.röjdes förrän i mitten på

bidragsförskottbestämmelser kvarstod villkoretI senare om om
från fastställa faderskapetsamarbete modern för och få tillatt

underhåll. Dock fanns intestånd dom eller avtal längreett omen
möjligheten få bidrag förexplicit undantag från barn medattett

tolkas allt mindre strikt.okänd far, och dessa villkor kom att
fastställa faderskapetkrav samarbete för ställdes påpåAtt att

till början med det fanns risk förmödrarna motiverades atten en
belastades onödigt mycket, detta villkor församhälletatt om sam-

ändrades motiveringen tillhällsstöd frångicks. 60-taletFr.0.m. en
känna till sitt Redan påfråga varje barns 70-rätt attom ursprung.

upphävas.framfördes förslag detta krav skulletalet Iatt ut-om
har ifrågasätts regeln skulleredningar på 90-talet på nytt om vara

förmodas kunskapen denna för barnenkvar. Så rättt.ex. varaom
inte skulle nödvändigt.vida spridd något tvång Dess-så att vara

rättsfall visar villkoret i praktiken fått alltciteras attutom som
inteUtredning faderskap får nämligenmindre betydelse. görasom

för ellerinnebär svåra påfrestningar modempå sättett som
hälsamoderns psykiskapåtagliga risker för

utredningen underhållsstöd föreslås villko-denI attsenaste om
inte bara kvarstår förstärks i denmoderns samarbete utanret om

samarbete för fastställa underhåll, detdel gäller att att tassom men
faderskapet.gäller Således skulle i fortsätt-bort i den del ävensom

för få underhållsbidrag modernningen villkor att attett vara sam-
försäkringskassan i de ekonomiska frågorna.arbetade med rent

skall begära i boföräldemföreslår dagmanMan änatt mera av
medverkan. förslagsådan Som framgått har dettadet gällernär

de villkor tidigarestället har bådainte lett till något beslut. l som
bibehållits beslutet.gällde i det senaste

förändringskulle innebära någon faktiskFrågan också detär om
Samarbetebehålla det andra.avskaffa det villkoret,att ena men

skiljas från samarbetefastställa kan knappastmed underhåll attatt
förSamtidigt varje villkor ställsfastställa faderskapet. attger som

eller mindre tolkningar.få bidrag för Omgenerösautrymme mer
bestämmelser etableradet främsta syftet med ändrade sägs attvara

försörjningsansvarföreställningen föräldrars primära somom
sådana villkor legitimeras.kan striktare tillämpning Iavennorm,

villkor dessutom användas förvarje sådanttider besparingar kanav

37SFS 1964:143.
s SOU 1972:34.
89Se Walin 1986:85.
°° SOU 1995:26, 405.I s.

129



alla barnsina..

uppfylla mål minskadeövergripande kostnader. sådanEnatt om
tillämpning skulle innebära återgång till hur det undantag moti-en

fram till 60-talet gjordes för barnverades år medän tresom yngre
okänd far. Så skriver detta undantag villet.ex. attman om man
undvika kostnaderna för barnens försörjning övervältras påatt

faderska-det allmänna. Således kravet fastställtattmenar man
självändamål, betingas nödvändigheteninte utanpet ettvar av

utomäktenskapliga fädema fullgöra sina skyldighe-tillse deatt att
barnen.9lter mot

för bidragsförskott skulle i första hand fungeraTreårsgränsen
modem. utövade också tvångtvång Men staten ettett motsom

dåbamavårdsmännen i kommunerna, andel kostna-mot statens av
derna uppgick till inte betalades kommunerna80% ut,som om
inte kunde gällande sig för fastställaansträngtgöra att attman

far till de bam kom i fråga och i första hand fåvem som var som
underhåll från fadern. Också i den förvalt-till stånd avtalett om

används idag, där riksdagsbeslut genomförs inomningsordning som
olika formerstatlig organisation, kan kontrollåtgärderaven an-

genomförandet förändrad lagstiftning ivändas för att styra av en
eller riktning. Således kan beslutsfattamas intentio-t.ex.en annan

ekonomiska för åstadkommakombineras med fasta attramarner
de reglerstriktare bedömningar av som ges.

familjepolitikFramtidens6

inleda diskussion familjepolitikens möjliga utvecklingFör att en av
framtiden nödvändigt konstatera reformeri detär att att ut-som

resultatformas får könsspecifika pappamå-könsneutralt Den
föräldraförsäkringen visade medvetenhetnad infördes i på ensom

föräldraför-regeringsnivå de rättigheter till ledighetpå att somom
både och inte hadesäkringen sedan 60-talet gett mammor pappor

lika. också den högre ersättningsnivånlett till den delades Menatt
månad uttryck för denna medvetenhet.för just denna Iär ett mot-

kräva högre ersättning förtill förväntassats pappor enmammor
utnyttja rättigheten till föräldraledighet.att

förändringar familjepolitikenAviserade framtida måsteav speg-
las de skillnader mellan kvinnor och statistik ochmänmot ut-som

belägg för. Kvinnor fatti-redningar under 90-talet generelltärger
förvärvsinkomsterdet gäller och intjänade rättig-än män, närgare

heter i försäkringssystemen. Kvinnor barnom-gör än mänmer av

9 sou 1947:21, 31 och 34.s.
92Åström 1992:183.
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tjänster Därmedhemproducerade ochochi hemmet varorsorg
Kvinnor be-kvinnorför barnendrabbar kostnaderna än män.mer

hemarbete.ochförvärvsinkomstertalar med lägre mer
till deockså relaterasförändringar måstesådanaMen normer

före-etablerats. framgåtttidigare Somförsörjningför barnens som
får motiveraförsörjningsplikt. Dettaskriver dessa föräldrarnas att

kostnader,mindre del barnenstäckerstöd endastsamhällets en av
denna del behovsprövas.gårsamhällsstödoch det utöveratt som

mödrar och fädertvångsåtgärder demotiverafår ocksåDet motatt
bibehålls.samhälletstill avlastamedverkarinte att ansvarsom

möjligheterbådehistorien lära någotviSlutligen kan oss omav
familjepolitiskatillregeringarfåoch svårigheter attatt ge pengar

reformerinstitutionellakom deredanåtgärder. Som nämnts som
bli manliga kun-föreslog 30-taletMyrdalAlva och Gunnar att

igällde åtgärderutredningarsådanamedanskapsområden, som
definieradesför barnkostnadernafamiljernaavlastasyfte direktatt

omfattningbyggdes iInstitutionernakvinnliga. ut somensom
utgiftersamhällets30-talet, ochföreställa sig påknappast gick att

di-förslaggrad.motsvarandei Däremotför dem ökade möttes om
hänvisningarbarnfamiljer ständigatillbidragekonomiskarekta av

budgetutrymme.till begränsatett
opinionmöjligt väckaockså detlärhistorien ärMen attattoss

Lindströms insatserreformer. Ullafamiljepolitiskaförtill förmån
för-utanför regeringen,inom ochbådefamiljeminister, var ensom

Likasåunder SO-talet.bambidragen höjdesutsättning för att gavs
gjordes underutredningarreformer i de70-taletsförgrunden som

till-avgick 1966familjeminister. hon årInnantolv århennes som
reformpro-presenterade detårutredning 1972denhonsatte som

genomfördes.gram som senare
nätverkopinionsbildandedetexempelbelysandeEtt ärän mer

påverkade under några årochkallas 222kom Gruppatt somsom
möjligheterkvinnorsstod idå60-talet. frågaDen centrum varsom

särbeskattning ochfrågandärmed ocksåförvärvsarbeta ochatt om
bamomsorg.

fram-bli möjliga ifamiljepolitiken kanförändringarDe somav
skilda villkorochkvinnorsi ljusetdärmed mänstiden måste avses

93 förvärvsarbetestatistikockså179. Därfrån 1994:81,Uttrycket Dsär omgess.
176ff.tidsanvändningsundersökning 1990/91,hemarbete från SCB:soch s.

94 finansministrarnadessa frågor medstrider iUlla LindströmsfamiljeministerFör
1969 och 1970.Lindström,tolv regeringsår,under hennesSköld och Sträng se

95 opinionsbildande arbete Visionenoch dessinformationFör seom gruppenmer
60-talet, där före-fördes undersärbeskattningdebatt1992. Den somomom

överväl-framstodtill börjanmotståndlyckades vändaspråkama ett somensom
till den antologin.bidragutförligt i Lyttkensdigande, beskrivs
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idagens samhället, också i ljuset föreställningar vadmen av om
bör och riktigt i framtidens samhälle.rättsom vara

Om beroende

familjepolitikenNär utvecklas mindre beroende mellanmot vuxna,
har detta betydelse för kvinnor och för Familje-män.en en annan
politiken under 1900-talet har syftat till minska det ekonomis-att
ka beroendet mellan vid separation eller skilsmässa. Närvuxna
denna förändring granskas könsperpektiv, framgår denett attur
inneburit lättnad för risk för kvinnor. fördel-män, Denen men en
ning förvärvsarbete mellan kvinnor och fortfarandemän ärav som
den vanligaste kan sammanboende fördelar. Eftersomettge par

generellt får högre ersättning för förvärvsarbetemän vad kvin-än
får, ökar familjens sammanlagda inkomster, hannär satsarnan mer

tid på förvärvsarbete. kan kvinnanDet har råd för-göra att att
hemarbete.värvsarbeta deltid och därmed tid förägnar Demer

fördelar får vid sådan arbetsfördelning tillhör vidsom mannen en
skilsmässa endast honom. kvinnan underAtt samboendet ägnaten

tid vård barn och hemarbeteänmer mannen av gemensamma
för hela familjens välfärd däremot ingen motsvarande kompen-ger
sation.

Utvecklingen mindre beroende initierades i slutet 60-mot
talet med gällande familjerätt. den programförkla-Iöversynen av
ring regeringen gjorde inför denna deklareradeöversynsom man

varje individ i princip skulle för sin försörj-att vuxen ansvara egen
ning. utbyggd barnomsorgEn skulle det möjligt för båda för-göra
äldrarna förvärvsarbeta också i småbamsfamilj. Vidatt en en
skilsmässa skulle underhåll mellan makar komma ifråga endast i
undantagsfall. de kvinnor inte förvärvsarbetatFör ochsom som
vid skilsmässa blev försörjning skulle i stället sådana samhälls-utan
åtgärder in gällde för andra arbetslösasättas som vuxna.

tvâföräldersfamiljerFör med barn kom denna familjepolitik att
etablera den fördelning förvärvsarbete för närvarande ärav som
den vanligaste, nämligen heltidsarbetande och deltids-en pappa en
arbetande redanSom denna fördelningnämnts motsvarasmamma.

förvärvsarbete omvänd fördelning hemarbete och vårdav av en av
del.barn, där kvinnor mycket Därmed innebärgör störreav en

96 diskussionEn fördelning förvärvs- och hemarbete i 1994:81,Ds delom av ges
10.
97En programförklaring justitieministern i statsrådsprotokollet 1969-08-ges av

citerad15, i Sundberg 1969.
9 194f.Ds 1994:81, s.
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arbetsfördelningen i tvåföräldersfamiljer i praktiken fortsatt be-ett
roende. Medan beroende kvinnornas marktjänst ochmännen är av
vårdarbete i hemmen, kvinnorna beroende för-är männensav
värvsarbete och de inkomster detta arbetesom ger.

För kom det minskade beroendet mellan makarmännen att un-
derlätta skilsmässor, i och med det underhåll tidigare fram-att som
för allt gick till kvinnor inte längre ansågs berättigat. dess-Men

minskade skyldighet betala underhåll, i ochutom attpappornas
med möjligheterna ökade få förbehåll vid beräkningatt att av un-
derhåll till barnen och eftergift underhållsskulder.på ekono-Det
miska beroendet mellan makar minskade, också det mellanmen

och barn i tidigare relationer.pappor
ensamstående föräldrar, detFör flertalet dem kvinnor,stora av

kom också de förändringar gjordes under denna period attsom
minska beroendet föräldern.den andra Kvinnors förvärvs-egetav
arbete innebar underhåll från make med inkoms-att ersattes egna

ovillkorlig till bidragsförskottEn blev etablerad i praxis.rättter.
detta bidrag fastställdes tillAtt minimibelopp, oberoendeett av

fastställt underhållsbidrag, kom ekonomiska lättnader föratt ge
dessa familjer. Tillsammans med bostadsbidraget kom det att ge en-
föräldersfamiljer betydligt bättre ekonomi tidigare,än trots atten
de fortfarande tillhörde de ställda bamfamiljema.sämst

beroendeförhållandenDe fanns inom familjen har såledessom
fått ocksåbetydelser. andra beroendeförhållandenMen ti-nya som
digare naturliga har förändratssågs sedan 60-talet. Beroendetsom
mellan och derasbarn gamla föräldrar har försvunnit ellervuxna
minskat, också det mellan föräldrar och barn stu-men vuxna som

ombesörjsderar. dessa fall försörjningenI i stället i de allmänna
samhällsstöd avsedda för varje fall, pensioner el-är t.ex.som som

studiestöd.ler vårdande uppgifter behövsDe i samhället,som
för barn har i allt flyt-och äldre, utsträckningstörret.ex.som en
till samhällets institutioner. också sådana institu-Detövertats var

tioner kom kvinnors arbetsplatser,bli många denärattsom
hemmen.°°lämnade

90-talets underhållsstöd,I regler för syftenasägs ettnya av vara
ytterligare minska föräldramas ekonomiska beroendeatt av var-

andra, och i stället framhäva relationema mellan ochvar en av
bamet.1°1föräldrarna och förväntas bli följdenDetta denattav

underhållsskyldiga föräldern betalar barnets underhåll till istaten,
förstället betala det direkt till barnet eller till boföräldem. Där-att

En genomgång sådana beroenderelationer i Sandberg 1969.görsav
°° Axelsson l992z4lf.
° l995/96:208,Prop. 43.s.
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med i familjepolitiken i den utvecklingännutar ett stegman som
har skett under 1900-talet, utveckling inneburit detatten som
ekonomiska mellanberoendet vid separation eller skilsmässavuxna
har minskat.

utveckling familjepolitiken skett underDen 1900-taletav som
pekar således på minskat beroende mellan i familjen. för-Devuxna
sök förnya offentlig sektor initierats under 90-talet kanatt som
dock komma innebära denna utveckling bryts. Således före-att att
bådas i offentlig utredning socialförsäkringar ökat fa-etten om
miljebaserat beroende möjlig del i fömyelsen den of-som en av
fentliga sektom. Folkets självförsörjningsfönnåga skulle såle-
des kunna öka regelverk knyter familjen i ettgenom som samman
starkare ömsesidigt försörjningsansvar också generationsgrän-över
serna.°2 framtidsscenariodet fram kan sådanI ettsom manas an-

innebära både vård och direkta kostnader. kan dessutomDetsvar
utvidgas till omfatta generationer. Så nämneratt tre t.ex. man som
exempel arbetsuppgifter måste orkas med bampå skallsom som

till.°3hämtas dagis och äldre anförvanterpå ... måstesom ses
framgått ställs också i de reglerna underhållsstödSom nya om

for försörjakrav på föräldrarnas barnen ökar. Omatt attansvar
utvidgassådana ansvarsrelationer till gälla gamla föräldrar ochatt

barn, torde de komma gälla vård Med denänattvuxna mer pengar.
fördelning arbetet mellan och kvinnor tidigare beskri-mänav som
vits, sådant utökattorde drabba kvinnor än män.ett ansvar mer

behovsprövningOm

det beslutet underhållsstöd konstateras de bidrags-I senaste attom
skyldigas avviker frånekonomi inte genomsnittet hos befolkning-

i övrigt. betraktat de således inte fattigare and-Som är änen grupp
det bland dem också finns sådana har sociala ochävenra, om som

ekonomiska problem. får motivera kravetDetta på besparingaratt
ide offentliga utgifterna riktas dem inteoch boföräld-mot mot

konstaterar nämligen dessaMan betraktat harattrama. som grupp
ekonomisk situation befolkningen generellt.sämre änen

utredningar gjorts just dettaDe samhällsstöd docksom om ger
anledning betvivla tillhänsyn ekonomisämreatt att mammornas
också i framtiden kommer i forstå besparingskravvägenatt att
riktas dem. sådana utredningar har andra och omfattan-Imot mer

förslag syftede ställts i minska samhällets kostnader. inne-Deatt

m Ds 1994:81, 398.s.
° 171.A.a., s.
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införs i för under-principen behovsprövningbär systemetatt om
förslag framoch i remissvar läggshållsstöd. Både i utredningar som
i anspråk, innanfrån andra fadernsyftar till inkomster än tasatt

för uteblivet underhåll.samhällets stöd träder in ersättaatt
från och med detta år ingårregler gällerRedan i de ensom

inkomster. Såledesunderhållsstödet barnetsprövning mot egnaav
barnet har inkomsterunderhållsstöd inte utgåskall äregna somom

prövning,kronor år. sådanhögre 000 En42 motän enmenper
utredningar. högre nivånitidigarenivå, har föreslagits Denlägre

inkomster barn harpropositionen med sådanamotiveras i att som
Därmed tordepåverka underhållsstödet.feriearbete inte börav

betydelse.i praktiken få liten Däremotdenna behovsprövning
boföräl-förslag behovsprövningde upprepadeskulle gentemotom

genomför-få betydelse, deinkomster lagtsdems större omsom
desm ifråninnebära gickbehovsprövning skullesådanEn att man

tidigare etablerats inomtill underhållsstödden ovillkorliga rätt som
bidragsförskott.försystemet

fram till beslutet underhållsstödleddeden propositionI omsom
sådan ordning.flera Ettanför argumentargument mot re-enman

övervägande del kvin-boföräldrar till allttillfererar det äratt en
och med kvinnorbidragsskyldigamedan de Iär män. att gene-nor,

litendet endast mycketrellt har lägre inkomster än män, är en
höga inkomster. 84 %har Dessutomboföräldrar ärsomgrupp av

fått bidragsförskott ensamstående, ochtidigareföräldrarde somav
det svårtanledningen hardentillhör således även en grupp somav

ekonomisktms behovsprövningEtt är attannat argument mot en
hälftenbegränsat tillunderhållstödetstorleken på är att motsvara

barnbidraget. betyderberäknas kosta Detvad barnet utöver attav
hälften, och oftabor hos redan betalarbarnetden förälder som

k0stnader.°° Ytterligarebetydligt barnetsmer ärett argumentav
marginaleffekterförstärka debehovsprövning skulleatt somen

för.inkomster redangoda medelgodaföräldrar med eller är utsatta
tilltill lägre bostadsbidrag och högreleder nämligeninkomstHögre

Slutligen anför behovspröv-kostnader för barnomsorg. attman en
underhålls-för administreraleda till kostnadernaning skulle attatt

i motverka-efter enkelhetstödet ökade och strävan systemetatt
des.

fattats har kraven påunderhållsstöd hardet beslutI nusomom
hörsammats.boföräldems inkomst således inte Iprövning moten

m utredningen finnsremissvaren till den1995:26 ochSe SOUt.ex. som samman-
fattade i 1995/96:208.prop.
°5 1995/96:208:40.Prop.
°° 1996:2:13.Ds
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propositionen aviseras dock framtida förändringar dennastörre av
del samhällets stöd till familjer. inte kunnat ställningAtt taav man
till de förslag förts fram den omfattande utredning-senastesom av

motiveras med att saneringen finanser krävde beslutstatensen av
kunde leda till besparingar redan under år 1997. Om sådantettsom

framtida beslut kommer följa utredningens förslag, kan be-att en
moderns inkomsthovsprövning komma bli reali-gentemot att en

tet.
sådan skulle kunna motiveras i linje med andraEn argument

förs fram utredningen. går undanröja sådanai Dessa påut attsom
förförhållanden kan reglerna missbrukas. Såutrymme attsom ge

Riksrevisionsverket i redovisas i underla-har rapportt.ex. somen
boföräl-till beslutet påpekat det finns fall därdet attget senaste

bidragsskyldigadem har högre inkomst den föräldern, någotänen
möjligt bidragsplanera. Vid separation kan dendetgör attsom en

med högst inkomst bli boförälder och den med lägst bidragsskyldig
bidragmför få möjliga den övervägande andelenAttstörstaatt av

bidragsförskott kvinnorföräldrar med tyder på sådan bi-är att
förekommer i omfattning.dragsplanering inte någon större

förespråkarRiksrevisionsverket dessutom behovsprövningMen
styvförälders inkomst, något också dengentemot senasteen som

utredningen föreslår. Skälet för detta skulle rättvisa, istörrevara
sig familjoch med boföräldrar gift och skaffat utanatt som om ny

statligt för-sådan behovsprövning får lika stöd deett stort somen
äldrar bor ensamma.som

Förslaget behovsprövning underhållbidrag återknyter tillavom
bidragsförskotthur de första besluten utformade. Enligt 30-varom

talets beslut prövades till bidrag moderns inkomst, ellerrätten mot
makamas sammanlagda inkomst modern hade giftmot om om

sigma skyldighet försörja sina träddeStyvfadems styvbam där-att
med före samhällets skyldighet kompensera för den biologis-att
ka faderns försumlighet.

lagstiftning bidragsförskott syftet främjaharI attsenare om
fullföljts styvfáder ifamiljebildningar visserligenattgenomnya

princip skyldiga försörja sina styvbam, detta intevarit att attmen
har inkränkat få bidragsförskott. Styvfadems försörj-på rätten att
ningsansvar har i stället gällt sådant gick det allra nöd-utöversom

fåvändigaste. Således skulle styvbam del den standardhöj-även av
ning kom hela familjen till del grund styvförälderssom av en

°7 aasid. 93. Som de också påpekar verkar bostadsbidraget däremot iSe motsatt
riktning, dvs. det fördelaktigt den förälder har lägre inkomst blirär attmer som
boförälder.
° sou 1936:47.
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försörjningsansvar också iinkomster. formuleras styvföräldersSå
föräldrabalken.de gällande reglerna inu

underhållsstöd i framtiden kommerbehovsprövningOm attav
detta därmed viktiginnebärstyvförälders inkomstergöras mot en

kvinnors förhand-kommerprincipiell förändring. Den göraatt
hon mås-i och medfamiljer svårare,lingsposition inom sådana att

skall försörja henneshankrav sinställa på partner attte omnya
barn.°9 mindrefrån principeninnebär ocksåDen ettavstegett om

skulle kvinnan eko-och med detiberoende mellan göraattvuxna,
tillochsinberoende bådenomiskt partner av pappanav nyamer

föreförsörjningansvar träder instyvforäldemsbam.hennes Om
underhållfå såviktigt för hennesamhällets, blir det stortatt ett

möjligt från barnens pappa.som

arbeteOm

principenintroducerades på 60-taletredanSom attnämnts om
till soci-Rättigheter anknytnaförsörja sig själv.skullevarje vuxen

fa-individuellt, i stället förskulle tjänasalförsäkringen att vara
rättigheter. decennierbaserade Demiljebundna och mannens

innebära kvinnor komocksåföljde kom utgöraatt attatt ensom
viarbetskraften dedellika ävenmän, settstor ar-om somsomav

ocksåutsträckning Därmed kundedeltid ibetade än män.större
skulle för-principen föräldrarpåfamiljepolitiken baseras attom

till deoch samhällets stöd riktassina bam,sig själva ochsörja mest
behövande.

underunder 80-talet arbetadeutredningarnafamiljepolitiskaDe
fram skulle finansierasförslag de ladedeförutsättningen att som

ökade."° för-gjorde det krav påkostnader Det attatt statensutan
medföräldrar kom utökastidigare riktatsvärvsarbete attmotsom

ekonomiskauppgiften föreslåInförhemarbete.krav på attmer
utgifternade offentligaökningarbarnfamiljerlättnader för utan av

hemproduktion.kostarutredningenföreslog Barnt.ex. mer
hushållsutgiftemahur mycketgjordesberäkningarNoggranna av

i ställetlagar råvarormatbröd,minska bakarkan mat avom man
kläder. Givetvis konsta-halvfabrikatanvändaför samtatt syr

med fyra barnblevbesparingarnaterade också änstörreattman
med två.

m9 Hobson 1990.i familjen,beroendeOm kvinnors seav mannen
"° alla utred-tilläggsdirektiv tillborgerliga regeringenden dåRedan 1978 gav

omför-finansieraskostnadshöjande förslag skulleningar eventuellaatt genomom
1986:50f.Söderlind Peterssonbefintliga Sedelning resurser.av

sou 1983:14, 72.s.
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visarDetta hur avståndet har vuxit till den utopi Alvasom
Myrdal, också andra framträdande socialdemokratiska kvin-men

formulerade under 30- och 40-tal. Enligt dessa utopier skullenor,
kvinnor befrias från allt del hemarbete och bamavård,störreen av

förvärvsarbete.i den mån de gick i utopiDenna omfor-utsom
mulerades på 60-talet till kollektivhus med "arbetsgemenskap, där

och kvinnor förväntades dela på hemarbetet,män ocksåmen
insatserminska arbetsbördan med hjälp av gemensamma

Den utredning socialförsäkring tidigare betonarnämntsom som
liksom andra utredningar det kallar för arbetslinjen. denMenman
förespråkar också medborgarnas för sin och sin familjsansvar egen
försörjning. framgåttSom förutser den utredningen dessutom ett
ökat mellan generationer. den månl sådana lösningar inne-ansvar
bär oavlönat arbete med vård och service drabbar detta kvin-mer

också sådanaMen förändringar inom barnomsorgän män.nor mer
och skola och innebär arbete föräldrar igörssom nu som mer av
egenskap brukare, kan ytterligare komma öka kvinnorsattav ar-
betsbörda 4

Möjligen sådan framtida utveckling helt konsekventär meden
det vi kunnat observera tidigare. Således formulerades 70-talet
lösningen på bamfamiljemas ekonomi förvärvsarbetesvaga som
både för kvinnor och Under 80-talet framställdes lösningenmän.
på detta problem hemarbete också förvärvsarbetandesom mer
föräldrar med bam. Under 90-talet kan lösningen inte bara barn-på
familjemas ekonomi, också på den offentliga sektornsutan pro-
blem, komma lägga arbetsbörda på föräldrar medännu störreatt en
både små och bam. sådana lösningarMen kan också kommastora

lägga vårdansvar dem har gamla föräldrar.störreatt ett som
erfarenhet viDen har arbetsfördelningen mellan och kvin-mänav

talar för sådant arbete kommer bäras kvinnoratt att ännor mer av
män.av

Om rättvisa

här kapitlet har visat hur föreställningarDet fördelningenom av
för barnens försörjning mellan samhället och föräldrarnaansvaret

har formulerats i olika tider. har framgåttDet den praktiskaatt

m Redan i befolkningsfrágan förutsesKris sådan utveckling. tekniskai Deen
möjligheterna finns flytta "den sista beredningen konsumtionsaniklama"att av

hemmet, påpekar Konfektionskläden tvättanstalter och centralkök"utom man.
kan således frigöra kvinnorna från hushållsarbetet. sid.A.a. 311-312.
"3 Se Vestbro 1992:67.
m Se Starks kapitel i denna bok.Regnérs
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politiken uttrycker påfallande kontinuitet, i och med dettaatten
i föräldrarna.huvudsak har lagts på sedan 30-talet harMenansvar
återkommande framförts dettaockså orättvisa iatt var en som

offentligamöjligaste mån borde till. utredningar famil-Irättas om
jepolitiken har gång påtalats barnfamiljer harpå gång sämreatt en
ekonomi familjer barn, och detta beror på kostna-än utan att att
derna för barnen bärs varje enskild familj. Villkoren för familjerav

försörjare, liksom för familjer med barn harmed endast mångaen
särskilt och därmeduppmärksammats svåra, särskilt orättvisa.som

i samhället i första hand jämförts med varandraDe grupper som
i sådana diskussioner har varit familjer med och familjer bam.utan

andra hand har jämfört familjer med olika inkomsterI storaman
frågaoch fler eller färre bam. ställts i utredningar harDen som va-

bördan för barnen skulle fördelasrit hur den ekonomiska kunna
medborgare, och mellan livsperioder med ellermellan samhällets

individer.barn för enskildautan
behovsprövning underhållsstöd föreslås med hänvisningNär av

barnfamiljertill rättvisa mellan lever under skilda förhållan-som
föreställning för-den, introduceras vad rättvisären ny om som en

delning försörjningsansvaret för barnen. Kämfamiljer jämförsav
får underhållsbidrag, framställsmed familjer och det somsom

orättvist för barnen förskjuts från föräldrarna till detansvaretatt
fallen.i deallmänna senare

rättvisa tidigare byggdes jämförelser mellanfrågan påOm om
barn, kan den i framtiden komma byggafamiljer med och attutan

mellan enföräldersfamiljer med varierande för-dels jämförelserpå
dels mellan dessa och ombildade familjer. Därmedvärvsinkomster,

familjepolitiken har inletts på 90-taletkan den förändring av som
genomgripande förändra föreställningenpå sätt rätt-attett om en

fördelning för barnens försörjning förutsättervis attansvaretav
föräldrarna inte bär sådan förändringdet Enansvaret ensamma.

riktning samhälleligtkan leda till successiva beslut i mindreänmot

ansvar.
riksdagsbehandlingen det under-Redan i beslutetsenasteav om

hållsstöd utkastet till radikal förändring i den riktningen. Iges en
riksdagsmotion moderaterna yrkas underhållsbidraget tillatten av

ensamföräldrar stället skall de föräldrar medbort. Itas som egna
socialbidragsnonneninkomster inte når till för familjenupp vara

vilket i fall socialvår-berättigade till socialbidrag, så prövas av
den."6 motionen, den pekar riskenVisserligen avslogs på attmen

"5 sou 1995:26, 163.s.
"° l996/97:SflJ3, s.
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för återgång till den ordning gällde på 30-talet inte bören som un-
derskattas.

Vi har reformer barnfamiljer ekonomiska lätt-sett att gettsom
nader har gått tömbeströdd från förslag till beslut. Men vivägen
har också det opinionsbildande arbete inleddes på 30-sett att som
talet långsiktigt kom etablera föreställningen samhälletatt attom
borde för barnens försörjning. Om denna före-störreta ett ansvar
ställning ställs åt sidan, kommer de försämringar i familjepoliti-nu
ken skymtar fram i utredningar genomföras, någotattsom som
kommer drabba kvinnor talar förDet kvinnoratt än män. attmer
har särskilt för föra frågan samhällets förett attansvar om ansvar
barnens försörjning till förnyad debatt.

Insamlingen det empiriska materialet har skett inom projekt, finansieratettav av
Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, med titeln Kvinnornas
kunskap och politik F556/90, vilket härmed tacksamt tillkännages.statens
Tack också till Agneta Stark för värdefulla synpunkter.
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yrkesverksamhetochepolitikFamilj
fött barnbland kvinnor som

jämförelseinternationellen-

GUSTAFSSONSIV S.

Schultzbeteende Becker, 1981;familjensteoriEkonomisk om
tillbarnbeslutred., Cigno, 1991 sätta1974; poängterar attatt om

blivandefaktorer.ekonomiska Deberor påblandvärlden annat
utveckling-därför betydelse föryrkesinkomsterföräldrarnas är av

Myrdalland. Alva och Gunnarifödelsetalet argumentera-etten av
familj skulleönskaderedan förde 1934 startaatt enunga par som

till det. bokde hade råd Deras Kris iendastrealisera sina planer om
ekonom-föregriper därför den modernabefolkningsfrågan 1934

Nobelpriset iBecker erhöllför vilkenfamiljen Garyiska teorin om
andra västländerSverige liksomtrettiotaletPåekonomi 1992. var

åsikt dådepression. vanligmassarbetslöshet och Enplågat varav
männen-familjeförsörjama ochförjobben borde attatt reserveras

jobb.förbjudas haförsörjda bordeändåkvinnorgifta attvarsom
arbetslöshetsutredningeni den statligatill uttryckåsikt komDenna

statliga utredningenhuvudsekreterare i denAlva Myrdal1935. var
betänkandelämnade sitttill yrkesarbetegift kvinnas rätt somom

vända debattenfeminister lyckadesMyrdal och andraAlva1937.
arbe-debatt denyrkesarbete tilltillgift kvinnas rätt en omom

dettaHatje, Påfamilj. 1974.bilda sätttande kvinnans rätt att
socialaSverige vinnas föravfolkningde befaradekunde avensom

ficksituation och Sverigebamfamiljemasförbättradeåtgärder som
för-lagstiftning 1939världenförsta land idessutom somensom

giftermål, ha-grundkvinna påavskedabjöd arbetsgivare att aven
politi-socialdemokratiskasvenskabamsbörd.vandeskap eller Den

i riktningsäkert utvecklatslångsamtharken somenmensenare
förfamilj och yrkesliv såvälförenamöjligt mänskall detgöra att

betaldsärbeskattning 1971,blandför kvinnor, annat genomsom
subventionerade daghemutbyggnadochföräldraledighet 1974 av

föregångs-1980-talen. Sverigeochframförallt under 1970- är ett
förenamöjligtsyftet detpolitik medland vad gäller göra attatt

kombinationsstrategin.yrkesliv familjeliv:och
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länderI under lång tid dominerats kristdemokratiskasom av
partier såsom Tyskland och Nederländerna, också Spanienmen
och Italien hindras utvecklingen ekonomisk självständighetmot
för kvinnor brist på infrastruktur medger yrkesarbete ochav som
barnomsorg samtidigt. Resultatet sjunkande födelsetal och lågär
förvärvsfrekvens bland småbamsmödrar. Låg förvärvsfrekvens
bland småbamsmödrar fortfarande målsättning blandär kristde-en
mokratiska politiker medan de tenderar det sjunkande födel-att se
setalet resultat människor blivitett egois-attmer som av unga mer
tiska resultat kristdemokratiskän politik. åsiktett Ensom av av
detta slag uttrycks de tyska ekonomema Dieter ochBös Robertav

WeiszäckerK. i den renommerade ekonomtidskriften Euro-von
Economic Review 1989:345:pean

ödelsekontrollF har gjort det möjligt för folk uppfylla sinatt öns-
kan färre barn i samhälle där egoistisk materialism härskarettom
och sociala leder till dubbla inkomster och inga bamnormer
attityder, barn inte längre nödvändiga i föräldramas företagnär är
och där bam inte längre den bästa försäkringen kan ha förär man
ålderdomspensionen. Författarens översättning.

Tyska, irländska och italienska feminister tvekar lik-sättaatt
hetstecken mellan kvinnors självständighet och jobb enligteget
Ostner och Lewis 1995:180. Kvinnogrupper med kristdemokra-
tisk pläderar för uppvärderinguppväxt vårdarbete med inför-en av
ande hemmafrulön. På detta saknas i kristdemokratisktsättav
styrda länder verklig mobilisering kvinnorna för politiken av en
där kvinnor och kan lika del i vård och försörjning.män ta

det kristdemokratisktI dominerade Nederländerna stiftades
1924 lag förbjöd arbetsgivare anställa gifta kvinnor. Enatten som
lärarinna gifte sig fick därför avsked på bröllopsdagen ochsom
1934 stiftades särskild lag vilken alla då fortfarandeen genom an-
ställda gifta lärarinnor, stycken,ll5 avskedades. Kessel, Kuperus

Pott-Buter, 1986:31; Gustafsson, 1994. Efter krigsslutet ändra-
des arbetsmarknaden i Nederländerna liksom i övrigt i Europa och
det blev svårt rekrytera ogifta lärarinnor eller manliga lärare.att
År fick1947 kommunerna dispens från tvånget avskeda lärar-att
innor gifte sig och behålla gift lärarinnarätt på två-attsom en en
månaderskontrakt infördes.

stiftelseurkundenI för vad EU, i den så kalladeär Rom-som nu
traktaten, infördes fransktpå initiativ artikel 119 stadgar attsom
kvinnor och skall erhålla lika lön och löneberoendemän sociala
förmåner för likvärdigt arbete. Pott-Buter, 1993; Lewis Ostner,
1995. den intressantaI artikeln EU:s jämställdhetspolitikom av
Lewis och Ostner framgår1995 framförallt på 1970-taletatt
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jämställdhetspolitikförde politik liknar svenskEU attmenen som
få initiativ. samband med teck-tiden därefter kännetecknas Iav

upphävde Nederländerna lagen förbudnandet Romfördraget omav
det gällde statstjänstemän.för giñ kvinna yrkesarbeta La-näratt

tid i olika kommuner.förblev gällande för längre eller kortaregen
kvinnor skydd motsvarande detfick holländskaFörst 1973 ett som

nämligen förbud för arbetsgivaresvenska kvinnor fick redan 1939
giftennål, havandeskap ellerkvinna grundavskeda påatt en av

statlig1970-talet bildades i Nederländernabamafödsel. Under en
lagar likalön och lika be-jämställdhetskommission och 1975om

skrift för-infördes 1993:248.handling 1980 Pott Buter, I en om
Nederländerna där cirka olikanackdelar med för 30delar och EU

behandlarbehandlas 1990,politikområden Traagpoängterar som
haft för-EU-medlemskapet enbart harjämställdhetspolitiken, att

jämställdhet och förbättringen för kvinnornaför kvinnorsdelar att
EU-initiativ och inte initiativ från denföljdkommit avsom en av

iNederländ-Emellertid härskar fortfarandeholländska regeringen.
yrkesaktivaattityd småbamsmödrarnegativ ärmot somema en

föga utbyggd. Endast 12daghemsverksamhetenoch är procent av
barndaghemsplats 1994 och endast 0,9barn år har0-3 procent av

grundskolandec Förskolan inbyggdiArachne, 1996.4-12 år är
småskolebarn skoldagenfyller år.och börjar barnet 4 För ärnär

hämtarlunchpaus där traditionelltoch avbrutenkort mammanav
skolan.tillbaka med barnet tilllunch och sedan gårbarnet, serverar

för barnet också under lunchras-Åskolorökande antalEtt tar ansvar
NederländernaYrkesdeltagandet bland småbamsmödrar i ärten.

År för kvin-siffrani 1991 42bland de lägsta Europa. procentvar
för med barn åroch 49 kvinnor 3-6med bam 0-3 år procentnor

År arbetskraftsdeltagandet1995. 1990 53Rubery,Fagan var
kvinnor 16-64 år och 47bland alla holländska procentprocent

Sainsbury,år i Nederländernabland alla gifta kvinnor 16-64
1996:105.

olik-Nederländerna visarJämförelsen mellan Sverige och stora
kring kvinnors yrkesverksamhet.lagstiftningenheter det gällernär

givetvis det ekonomiska utfalletolikheter påverkarDessa attav
traditionella eko-med yrkesarbete.välja barn i kombination Den

uppsättningen ochinstitutionellautgå från denärnomansatsen att
därför frågan:studerar Hurstudera beteendet. ekonomEn t ex

det finns subventioneradeyrkesarbetarmånga småbamsmödrar när
effekteninte finns föri jämförelse med detdaghem utrönanär att

Gustafsson Staf-yrkesverksamhetendaghemsubventionerav
Statsvetenskapliga studier i stället framväx-ford, 1992; 1994. I är

föremål förinstitutionell uppsättningviss politik ellerten av en
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studium. statsvetenskapligEn fråga till exempel: Varför finnsär
det daghemspolitik i Sverige från 1970-talets början medan ien
Nederländerna den första till daghemspolitik daterar sigansatsen
till 1991. år kom politik forDetta stimulera daghem föratten yr-
kesarbetande mödrar för första gången. Tidigare barnomsorg hade
varit antingen deltidslekskola eller fattigvård Tijdens Lieon,
1993. Denna bygger författarenspå forskning kring fa-uppsats
miljepolitik och arbetskraftsdeltagande bland kvinnor föttsom
barn i antal västländer. Till del har denna forskning utförtsett stor
i samarbete med Cecile Wetzels disputerar i nationalekonomisom
vid Amsterdams universitet detta Statsvetenskapligämne.
forskning har varit betydande källa till inspiration etten som
komplement till de mikroekonomiska och mikroekonometriska

författarens huvudsakliga arbetsmetod. Vårtär arbeteansatser som
utnyttjar paneldatamaterial for Sverige, Västtyskland och Storbri-
tannien medan analysen holländska motsvarande data såänav
länge utföras.väntar att

analyser1 Paneldata möjlighet till före-efterger

Paneldata erhålles besvarar likalydandeattgenom samma personer
frågor vid flertal tillfällen. kändaDet paneldatamaterialetett mest
började insamlas vid universitetet i Michigan i redanUSA 1968 och
innehåller kanske 1000 variabler förår samtliga i cirkaper vuxna

hushåll.6000 Vid början 1980-talet började förberedelserna förav
insamling liknande svenska data initiativpå Anders Klev-av av
marken, det så kallade datamaterialetHUS Klevmarken Olovs-

Klevmarken1993; m.fl., 1990. Samtidigt tyskatogson, en grupp
forskare initiativ till skapa tyskt hushållspaneldatamaterial,att ett
det så kallade GSOEP-materialet German Socio-Economic Panel

insamlas och administreras vid Deutsches Institut fürsom numera
Wirtschaftsforschung DIW i Berlin Wagner, Schupp Rendtel,
1991. Både det tyska och det svenska paneldatamaterialet har

Årförsta insamlingsår år 1984. 1990 började liknande datasom
samlas också för Storbritannien vid Essexuniversitetet. brit-Det
tiska datamaterialet går under benämningen BHPS British House-
hold Panel Survey. På basis dessa datamaterial pågårtre ettav
forskningsprojekt familjepolitik och yrkesverksamhet blandom
kvinnor fött barn Gustafsson, Wetzels, Vlasblom Dex,som
1996; Gustafsson Wetzels, 1997a; 1997b; 19970. brittiskaDet
datamaterialet började insamlas först innehåller1990 retro-som
spektiva frågor tillbaka till år 1980. allaI datamaterialen har vitre
därför information Födelseår och månad, kvinnans yrkesstatusom
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deltid, arbetssökande, obetalt arbete i hemmeti arbete heltid, per
före efter födelsen, vilken paritet första, andra ellermånad och

observerade födseln Vi kan alltså följatredje barn den utgör.som
tills barnet föds och därefterarbetskraftsstatus månad för månad

födelse under den period data-månad för månad efter barnets som
fönster i livscykelnmaterialet omfattar. vi observerarDet är ett

omfattar för de tyskaför svenska data åren 1984-1991desom
brittiskaoch för de 1980-1992.1983-1992

materialen har vi förutom denna så kal-de svenska och tyskaI
förändringar arbetskrafts-"spellinformation månadsvisa ilade om
kvinnans födelseår, utbild-också informationsurveystatus om

eventuella eller sambo-ning, arbetstid hennes makeslön och samt
lön och arbetstid årlig basis, i detendes födelseår, utbildning, på

för och förtyska materialet, och 1984, 1986, 1988, 1991 1993
och inkomst variabler inte kanmaterialet.det svenska Lön är som

dessaretrospektivt eftersom folk inte kan rekonstruerasamlas
flera år tillbaka i tiden. brittiska da-uppgifter för tidpunkt Deten

från medinnehåller därför dessa uppgifter och 1990tamaterialet
infödelseår och månad svårighet kan samlasmedan barnens utan

Även månatliga förändringar arbetskraftsstatus harretrospektivt. i
brittiska forskarnasamlats retrospektivt de hävdar attav som

tillförlitliga. brittiska forskarna har till stöd för sindessa data Deär
tillfrågatsståndpunkt forskningsrapport där personer omen som

arbetskraftsstatus år 1980, fem år ombads rekonstruerasin senare
arbetskraftsstatus, och lyckades detta medsin månatliga göra stor

överensstämmelse 1991.Dex,
antalet kvinnor fött efter paritet ochtabell barnåtergesI 1 som

paneldatamaterialet för respektive Tyskland,antal födslar i Stor-
Sverige. Informationen i Tabell erhållenbritannien och 1 är genom

födsel i varje undersök-söka familjemedlempå nyatt genom
för infor-ningsår för Sverige Tyskland, medan Storbritannienoch

medför det i det brittiska da-mationen retrospektiv. Dettaär att
ochtamaterialet finns inga fall där vi observerar endast första barn

vidare, alla födslar registrerade, medan för de andra tvåså ärutan
länderna endast födslar sker under observationsperioden kom-som

med.mer
månadAlla födslar daterade med och år. Nästaär programme-

formulera variabler för arbetskrafts-ringsuppgift i analysen attvar
vi uttryckamed utgångspunkt från födelsedatumet så kanattstatus

arbetskraftsstatus månader före födseln, måna-detta 12 3tsom ex
före födseln, månader efter födseln, månader efter födselnder 3 12

paneldatamaterialet möjlighet till analyserPâ detta sättetc. avger
efter viss händelse, i detta fall födsel.arbetskraftsstatus före och en
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vid kallade tvärsnittanalyser därmöjlighet finns inte såDenna man
arbetskraftsstatusen före och efter hän-i stället för analysera äratt

arbetskraftsstatusen kvinnor föttjämföra hosvisad till att som
inte fött bam. tvärsnittsana-kvinnorbarn med andra Enännusom

analyser hur många månader vissutesluter därför ocksålys enav
heltid innan honåt barnomsorg påkvinna fött barn ägnatsom

tidenuppfattning hemma påver-återvänder i yrkeslivet. Vår är att
familjepolitiken påverkar hushål-familjepolitiken, eftersomkas av

de länderna för given tid hel-ekonomi olika ilets på sätt tre aven
inte originell uppfatt-någontids barnomsorg i hemmet. Detta är

familjepolitikbedriver någon formSamtliga länderning. som av
från uppfattning politiken harutgångspunktdetta med attgör en

jämförs familjepolitiken ibeteende. det följandeeffekter på folks I
de länderna.tre

välfärdsstatFamiljepolitik och2 typ av

skiljerTyskland, Storbritannien och Sverige sigFamiljepolitiken i
medeli fråga storleken på deviktiga punkter delsåt på som an-om

fråga syftet med åtgärderna.familjepolitiken och dels islås till om
bliklassificerat familjepolitiken den skulleTabell har vi2I som

föreslagits Esping-välfärdsstatenligt den indelning i typ avav som
familjenoch politiska insatser förSubventionerAndersen 1990.

i StorbritannienSverige och Tyskland, medanomfattande både iär
politikerna inte börprivat domänfamiljen betraktas somsom en

betydande medel till famil-Emellertid anslåsbemöda sig med.
Tyskland och Sverige. Esping-olika slag i bådejesubventioner av

det typiska exemplet påkarakteriserar USAAndersen 1990 som
det offentliga endast ingriper mark-residual välfärdsstat där nären

Storbritannien harfamiljen otillräckliga.naden såväl är ensom
grundläggan-socialdemokratiskt snitt däräldre tradition enav mer

inslagen enligt idéerfolkpension lika för allade utgör ett avav
Sainsbury, EmellertidEsping-Andersen, 1990; 1996.Beveridge

från1980-talets början fjännat sig alltmerStorbritannien sedanhar
riktning marknads-utvecklats idenna tradition och mot en mer

itoryregeringar hade haft makten Stor-styrd ekonomi. Olika 1997
familjepolitiken kandet gällerbritannien i 18 år. När utanman

klassas liberal eller resi-Storbritannien börvidare påstå att som en
offentliga har inte bemödat sig barnom-dual välfärdsstat. Det om

har praktiskt helt och hålletlekskolor och daghem tagetutansorg
marknadslösningar. får denprivata initiativ och Manöverlåtits till
betalar för. Tyskland däremotkvalitet barnomsorg Ipå som man

förtyska kindergarten har stått modellfamiljen omhuldad, deär
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lekskoleverksamhet i andra länder, ordet kindergarten har bland
införlivats isvenskan och engelskan. Lagstiftad föräldrale-annat

dighet kan i Storbritannien endast åtnjutas mödrar, fäderav av
och inkomstkompensation utgår endast under några veckor. An-
ställningsskyddet föräldraledighetunder omfattar halvtettnumera
år vilket kort tid i jämförelse med den tid anställnings-är en som
skyddet i samband föräldraledighetmed berättigar till i såväl Tysk-
land Sverige. brittiska regeringensDen inställning har varit attsom
frågan Föräldraledighet hör till de individuella anställningskon-om
trakten därföroch har del arbetstagare bättre villkor för föräld-en
raledighet vad förgäller flertalet.än som

Tabell 1 Antalet kvinnor fött barn fördelade efter paritetsom
och antal födslar paneldatamaterialet.i

Västtyskland Storbritannien Sverige

förstaendast barn 283 %

endast andra barn 111 a
endast tredje barn 52 a
första och andra barn 157 440

andra och tredje barn 34 a
första, andra och tredje barn 28 139 8
Totalt föttantal kvinnor barn 666 934 247som
Källa: Gustafsson Wetzels, l997b

Enligt indelningen i Tabell 2 det Sverige ochutser som om
Tyskland skulle föra ungefär familjepolitik detta är ettsamma men
sken Syftetbedrar. med den tyska familjepolitiken nämli-ärsom

helt syftet med den svenska familjepolitiken.ett änannatgen
Esping-Andersens välfärdsstatstypologi1990 har kritiserats för

inte beakta olika utfall för och kvinnor Sainsburyatt män av
1994, 1996 och författareandra i antologin genderaspek-av om

på välfárdsstaten hon redigerat. Sainsbury, red.,ter 1994.som
Sainsbury 1994; 1996; 1997 betecknar Esping-Andersens typolo-

mainstream, huvudfåran i statsvetenskaplig forskning,som en
beteckning hans arbete vidare förtjänar på grund detutansom av

inflytande på andra samhällsvetenskapliga forskare i fler-stora ett
tal discipliner denna skrift medfört. I arbete Es-ettsom senare av
ping-Andersen välfärdsstatema1996 den europeiska kon-om
tinenten har problemet med försörjarmodellen fått såett stort ut-

det till och med ingår i titeln hans artikel. skri-att Hanrymme
bland annat:ver
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kvinnors ökandesamhälleliga tjänster motverkarBristen på öns-
sysselsätt-hjälper till förklarayrkesarbeta och Europaskan attatt
och efter-kvinnor ändå önskar yrkesarbetaningsstagnation. När

marknadsaltemativ obetalba-lönekostnader privatahöga görsom
allvarlig valsituation mellan antingenmedför systemet yr-enra

i måstekvinnan eller bam. dessakeskarriär för Det är termer
idag har världsrekordlåga födelse-varför Italien och Spanienförstå

1996:67.översättning. Esping-Andersen,Författarenstal.

välfärdssta-genderanalysendetta citat såfår väl tolkaMan att av
denhuvudfåran. Familism kännetecknartilligenomhar trängtten

också skattepolitik ochochfamiljepolitikentyska so-genomsyrar
övrigt.cialpolitik i

mellanSainsbury 1997 skiljeroch 1994; 1996;Lewis 1992
modellen föroch den individuellaforsörjamiodellenden manliga

klassificering olikasocialpolitiken. Sainsburysutformning avav
modellerna i minsocialpolitik enligt de två återgesdimensioner av

socialpolitiken i enlighet medTabell Vi kan klassaöversättning i
försörjareutformad enligt idéndeni vilken grad ärär att mannen

utförd enligt idénförsörjd eller denkvinnan vårdare ochoch ärom
ochroller och både försörjare vår-har likaoch kvinnor ärmänatt

Sverige redantill detta kapiteli inledningendare. Som nämnts tog
vilka sedanindividmodelleni riktningpå 30-talet viktiga motsteg

individmodellen så-i riktningviktiga reformerföljts andra motav
föräldraledighet för bådetillsärbeskattning 1971, rätt mam-som

arbetsmarknadspoli-full sysselsättning ochoch 1974,pappanman
från och med 1968 Gus-såväl kvinnortik omfattande mänsom

Sainsbury, 1996.tafsson, 1984; 1994;

Tysklandvälfärdsstat Storbritannien,amiliepolitik ochTabell 2 F ityp av
typologindersensenligt Esping-Aoch Sverige

SocialdemokratiskKonservativLiberal
Korporatistisk

SverigeTysklandStorbritannienLand
små storasubventioneroch stora

politiska insatser
familjenför

subventioneradekindergarlenprivat ellerbarnomsorg
daghemdeltidsförskola kommunalamarknad

subsidierad
långlång med inkomst- med inkomst-föräldraledighet med litenkort
kompensationkompensationinkomst-

kompensation

Källa: Författaren
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Tabell Skillnader3 socialpolitiken mellan försörjarmodelleni
och individmodellen enligt Sainsburys typologi

Dimension Mannen försörjare Individmodellensom
modellen

Familjeideologi Fördelarför gifta Ingenprivilegieradfamiljeform
Arbetsfördelning Lika roller
Mannen försörjare försörjare/vårdarePappan

vårdareHustrun försörjare/vårdareMamman

Rätt till Olikastöd mellan makar Enhetlig
Bas för rätt Försörjare Medborgarskapeller boende

HushållsföreståndareBidragsmottagare Individ
HushållBidragsenhet familjeller Individ
HushållEnhetför sociala Individ

avgifter

skattesystem -Sambeskattning Särbeskattning
Avdrag för försörjda Lika grundavdrag
hushållsmedlemmar

Arbetsmarknadspolitik Prioritet för bådamän Siktar könen
Vårdområde Huvudsakligen privat Starkt statligt inflytande
Vårdarbete Obetalt Inslag betalt arbeteav

Källa: Författarens översättning Tabell 2.1 Sainsbury, 1996:42av

TysklandI däremot familjepolitiken, inkomstskattenär och an-
socialpolitik utformad enligt forsörjarmodellen. Vad gäller in-nan

komstskatten idealet familjer med lika inkomstär att oavsett om
inkomsten intjänats endast eller till lika delarav mannen av man-

och kvinnan skall beskattas med skattesats. Idénnen samma om
skatt efter försörjningsbörda har utformats enligt tudelningsprinci-

vilken innebär och kvinnans inkomstattpen, mannens samman-
räknas och beskattas vardera maken tjänat hälften. Kon-som om
sekvensen den sekundära inkomsten vilket iär de flesta fallatt är
liktydigt med kvinnans inkomst blir beskattad med den marginal-
skattesats gäller för hushållet i dess helhet, det vill de för-sägasom

1000 kvinnanDM tjänar blir beskattade medsta skat-som samma
ökningen från 50.000 till 51.000 förtesats DM Gus-som mannen

tafsson, 1992.
Resultatet betydande tröskel for kvinnorär lämna hem-atten

mafrustatusen efter födsel för kombinera yrkesarbete ochatten
bam. Denna tröskel förstärks inkomsten också måste räckaattav
till för betala barnomsorg och svårigheter överhuvudtagetatt att
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visarförsörjningsmodellentyskaDenfinna adekvat barnomsorg.
individmodell,riktningiutvecklasinga tecken på motatt enen

har grundavdra-iNederländema. Tvärtomfalletvilket däremot är
före-höjts.nyligen Debarngrundavdragoch extra sompergen

tyskasig denstödjaskattepolitiken kanifamilismspråkar
särbe-tolkatsparagrafinnehållergrundlagen attsomsomensom

utgå påskatt inte kanochgrundlagenstrider ettskattning attmot
Zim-fattigdomför undgåminimiinkomstbelopp attutgörsom

1995.höstentyskt TV-program,1993;mermann,
familjepolitiken i deiviktiga inslagnågraTabell återges tre4I

för 1996.och regler årgällande beloppungefärligenländerna med
i krafttudelningsprincipenenligtsambeskattningen ärtyskaDen

särbeskattningobligatorisk 1971,infördeSverigesedan 1948. som
för sekun-skattesystem ändå ogynnsamtersatte ett mersom var

hade nå-eftersom det intenuvarande tyska,detdära inkomster än
inkomstskat-progressiviteten ivarigenomtudelningsprincip,gon

hemmafru-ville lämnaför gifta kvinnorhårdareslog änten som
Storbritannien in-Elvander, 1974.yrkesarbetaoch börjastatusen

efter-harsvensk modell 1991särbeskattningförde som enmenav
nyttjaskanbehållit grundavdragenförsörjarfamiljengift åt ett som

kan överförasgrundavdragDärtill finnsmaken.andra ett somav
individuelladettaSainsbury 1996ochmakenpå den andra anger

förvärvsarbetatbrittiska kvinnortillskälgrundavdrag attettsom
Grundavdragen1960-talet.sedan vä-kvinnor ärholländskaänmer

gäl-vadStorbritannienTyskland ochsåvälsentligt i änstörre som
för små in-skattebetalarei flerresulterarSverige, vilket ävenler i

inkomstbeskatt-bamavdrag ifinnsTysklandkomster. I ett stort
barn-eller Sverige har någotStorbritannienmedan varkenningen

avdrag.
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Tabell Familjepolitik4 Tyskland, Storbritannieni och Sverige 1996

Tyskland Storbritannien Sverige

INKOMSTSKATT
Skatteregim sambeskattning; särbeskattningsedan särbeskattningsedan

tudelningsedan1948 1991 1971

Grundavdrag får DM 5616 E 1720 nejsom
utnyttjas maken DM3800av i

Grundavdrag nej E3445 SEKsom 10000
kan överlåtas DM7700i DM2200i

Skatteavdragför barn DM 6264 nej

FÖRÄLDRALEDIGHET
Anställningsskydd månader24 månader6,7 månader18

Föräldrapenning %90 inkomsten, 90 % inkomsten, %75 inkomsten,av av av
6 veckor; 6 veckor; månader15

DM 600/m, E 30, 12 veckormax
månader;6 därefter

inkomstprövad tillupp
månader24

Barnbidrag DM 200/månad E 10/vecka SEK750/månad
första andrabarnet 90/månadDMi DM 170alla barni+

300/månadDM första barnet
för tredjeoch DM 70/mânadisenare
barn för andraoch senare

barn

Barnomsorg kindergarten privat heltidsomsorgi
täckningsgrad deltidsförskola kommunaladaghem

%64 barn3-6 % 1-2ca
%9 heldagsdaghem %60 3-5ca

för barn3-6

Källa: Gustafsson, Wetzels, Vlasblom Dex, 1996

Anställningsskyddet i samband med barnafödande och föräldraledig-
het omfattar i Tyskland 24 månader, i Sverige 18 månader och i
Storbritannien inte fullt 7 månader. långaDen föräldraledigheten i
Tyskland dock väsentligt mindre inkomstkompensation iger än
Sverige. Modern får 90 inkomsten under 6 veckor,procent där-av
efter månatligt belopp på 600ett DM under 6 månader huroavsett
mycket hon tjänade före nedkomsten. Efter månader föräld-ärsex
rapenningen inkomstprövad makens inkomst den kanmot ut-men
gå med 600 DM månad under hela foräldraledigheten, 24 må-per
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med 200barnbidrag utgårfamiljenden tyskaDärtill fårnader. som
förochoch det andra barnetförstamånad för det yt-DM attper
barnbidragförhöjtbarnfamiljer utgårförunderlättaterligare stora

dei TysklandBambidragenbarnet. änmed tredje är störrefrån och
kindergar-bamfamiljematyskastöd för de ärsvenska. Ytterligare
3-6 år gårtyska barn i åldernmajoritetendittenverksamheten av

dagen.timmarlekskoleverksamhetför ett ompar
förväntarfamiljernabidrag tillfamiljepolitik ochdennaMed all

detskall ökafödelsetaletkristdemokraternatyskasig de att men
familj iyrke ochvill kombinerakvinnadet inte. Dengör som

uppgift Ostner,omöjliginförnämligenTyskland står nästanen
sinabarn behöverpropagandankristdemokratiska att1993. Den

finnsmödrar.arbetande Därstigmaskaparmödrar hemma motett
föruppskattningsvis 9heldagsdaghem,mycket få procent avnu

utformad förSkoldagenSpiess, 1996.Katarina ärförskolebamen
körsbarnenförutsätterDenduktiga hemmamammor.till attbarn

vid ett-ti-huvudmåltidenlagarsedantill skolan sommammanav
skallDäreftergjort sitt.harlärarnaMittagessenden på dagen när

deutformade såmed läxomahjälpa barnen attärsommamman
skaffas intesjuklärarenmedverkan. Om ärförutsätter vuxensen

slutarbörjar ochSkoldagenskickas hem.barnenvikarienågon utan
hålla reda påmåsteochdagvarjeolika tidpunktervid mamman

länder hareuropeiskalängd i olikaSkoldagensskolschema.barnets
i förhål-Maier 1995. KontrastenRubery, Fagannoterats av

ochförvärvsarbetavilltyskmellanlandena enmamma somen
svenskamycketdet Denvill ärsvensk göra stora.sommamma

detfråndelatvisstsig närförväntakan pappanansvarmamman
ibland efter nå-heldagsdaghemtilltillgångföräldraledighet,gäller

månaderunder 12inkomstenväntetid, oavsett75 procent avgon
för-flexibeltföräldraledig,eller uttagär avmammanpappanom

skol-sammanhållnaskoldag.sammanhållen Denochäldraledighet
tid varje dag,vidskolan börjarinnebär attvilkendagen, att samma

skolansdetlunch,vidmåltid är attatt ansvarserverasen varm
undvikes ochhåltimmardetta krävs,lärarvikariefinna när atten
skolbarn,skolan förskall ske påprincipi ut-läxläsningatt yngre

kombinera yrke ochvillföräldrarförvärdefull tillgånggör somen
familj.

kvinnorsteoriEkonomisk3 om
barnafödandearbetskraftsdeltagande och

arbets-barnafödande och kvinnorsteorinekonomiskaDen om
Becker, Cigno, 19911981;Willis, 1973; poäng-kraftsdeltagande
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beslut barnafödande och arbetskraftsdeltagande si-ärterar att om
beslut. första modellen detta slag utformadesmultana Den av av

vid äktenskapetsWillis hans modell bestämmer1973. I ett par
hur mycket kvinnan skallingång hur många barn de önskar och

förväntade livsinkomst,yrkesarbeta. Besluten beror av mannens
earnings capacity och värderingkvinnans lönekapacitet parets av

till vuxenkonsumtion. Utfallet kan bli olika be-i förhållandebarn
efter skatt och bamomsorgskostnaderroende på inkomsten netto
värdering barn vuxenkonsum-harföräven motsamma avsompar

Weis-grad egoism för tala med ochtion, eller Bösattsamma av
i denna modellKvinnan däremot måstezäcker 1989. göra en av-

viss betald ochyrkesarbete med barnomsorgVägning mellan egen
förtjänstkapacitet be-barnen. Kvinnans lön ellertid i omsorg om

kunskapskapital vid äktenskapets ingångpå hennes innehav avror
detta delta-hennes förmåga öka kunskapskapitalsamt att genom

yrkeslivet. På vanlig svenska beror lönen utbildning ochgande i
formulering inteyrkeserfarenhet. denna blir det tydligtGenom att

också kvinnans lön påverkar beslutbara familjeinkomsten utan om
finnskvinnans yrkesarbete. det tvåantalet barn och Dessutom

inkomsteffekt och substitutionseffekt. Jukomponenter, enen
har desto sannolikt det hon vill hahögre lön kvinna är attmeren

råd med det, det vill inkomsteffekten.eftersom hon harbarn säga
med hög potentiell lön alterna-Samtidigt har kvinna störreenen

vårda själv heltid eftersom hon gårtivkostnad för barnet påatt
förtjänst, det vill substitutionseffekten.miste större sägaom en

Willis ingen substitutionsef-inkomst utgår i modellFrån mannens
arbeta heltid och livet.fekt eftersom han förutsätts helår genom

utveckla modellen arbets-fullt möjligt såDet är att att mannens
faktoreroch inkomst också blir endogena ikraftsdeltagande m0-

förkvinnans. resultat vi visat pådellen på Desätt somsamma som
tyska kristdemokratiskakvinnan gäller då också för Denmannen.

inkomsteffekten och inte med substi-politiken räknar endast med
skaffa bam. Implicit politikentutionseffekten i beslut ärattparens

förden nationalekonomiska teorinutformad från modellen som
alltför förenklad ochsedan lämnat grund denlänge på äratt gerav

Med sådan modell kan detfelaktiga prediktioner beteendet. enom
till försörjaren inte leder till högrefaktum inkomstökningaratt

förändring smaken, det villfertilitet endast tolkas sägasom en av
egoistiska och vill ha högre inkomstblivit ännuatt unga par mer
Weiszäckerför tala med 1989.Bösatt

förutsätter hushållsnyttofunktion och kan där-Willis modell en
fårsituation där kvinnanför inte hantera större nyttaen av enen

makes inkomstökning.hennes Förinkomstökning än attavegen
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hantera detta måste arbeta med modell där vardera makenman en
har nyttofunktion. Detta har varit punkt vilken kri-en egen en
tiken nationalekonomisk teori varit hård, bland frånmot annat
feministiskt håll och från icke-ekonomer. Det matematisktär
mycket komplicerat formulera sådan modell detattmer en men
har kunnat lösas med hjälp spelteori. traditionellaDen national-av
ekonomiska modellen löses med nyttomaximering under bi-som
villkor med hjälp Lagrange-multiplikator duger därför inte. Denav
tyska nationalekonomen Notburga Ott 1992 visade i sin avhand-
ling i spelteoretisk modell, där kvinnan fåatt antogs nyttaen mera

inkomst inkomst, skulle mångaän avståav egen av mannens par
från skaffa barn grund det blir omfördelning såatt att attav en
hennes minskar medan hans och dennytta nytta gemensamma

ha barn skulle ha blivit de valt barnet.nyttan att ett störreav om
skäl tillEtt makens inkomst inte likvärdig med inkomstäratt egen

för kvinnan de ökande riskerna for skilsmässa. kristdemo-är Den
kratiska arbetsfördelningen med försörjare och kvin-mannen som

vårdare ytterligt negativ för kvinnan för det fall honärnan som
lämnar äktenskapet inteoch har del i inkomst längre.mannens

harDetta det kristdemokratiska Tyskland insett. Därför skyddas
kvinnorna skilsmässolagar det dyrt for försörjarengör attav som
skilja sig från vårdaren och vårdaren har till del irätt mannens
pension i förhållande till äktenskapets längd for det fall äk-även

Äventenskapet slutar i skilsmässa. det dyrt förär attom mannen
skilja sig i Tyskland, han måste räkna med betala 3/7 sinatt av
nettoinkomst i underhåll till sin exhustru det finns minderårigtom
barn eller äktenskapet länge och hon inte har förvärsar-varatom
betat under lång tid, så innebär detta ändå inte frånskilda kvin-att

har tryggad ekonomisk situation eftersom 3/7 den från-nor en av
skilde genomsnittliga inkomst oftast inte räcker tillmannens en
inkomst socialt minimum. Därtill kommer vidgaranterar attsom

del skilsmässorna inget underhåll utdöms, enligt empiris-storen av
ka undersökningar från Hannover 50 % fallen och Berlin 61 %av

fallen Berghahn Fritsche, 19912160-161. Se Cigno, 1991,av
kapitel ekonomiska5 motiv för skilsmässolagar. Liknande la-om

gäller också iNederländema, inte for de kvinnorgar men som nu
kalladeDen så 1990-generationenär består kvin-unga. som av

år 1990 fyllde år förutsätts18 ekonomiskt självför-nor som vara
sörjande.

För vår paneldataanalys barnafödande och arbetskraftsdelta-av
gandei Sverige, Storbritannien och Tyskland behöver fundera

vad den ekonomiska teorin for prediktioneröver för beteendetger
i frånvaro familje-, skatte- och socialpolitik for sedanatt utrö-av
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kommadiskuterats kanskillnader politikende ihur ovansomna
länderna. Frånmellan debeteendetiresultera i skillnader treatt

med mycket hu-kvinnahärledakanekonomisk teori att enman
yrkeserfarenhet ochochutbildningvillmankapital, det säga en

anledningharcapacitylönekapacitet earnings större attstor en
yrkesarbeteåtervända idärför benägenochyrkesarbeta är attmer

kvinnans human-effekt frånpositivalltsåbarnafödande,efter en
yrkesarbetaskulle hon intemodellkristdemokratiskkapital. Enligt

effektnegativhög. Vi hartillräckligtinkomst är enmannensom
yrkeslivet.återvändande tillkvinnanspåinkomstfrån mannens

in-födelse talarbarnetsför förstatidpunktvaletdet gällerNär av
hartidspreferens manpositivantagandeunderkomsteffekten av

högavlönadeframtiden förinågotglädje än attgottstörre nuav
hög-försubstitutionseffekten talartidigare.skaffar barn att enpar

livscy-under den delkarriärenavbrytainte börutbildad kvinna av
anledning kan vidennabrantast. Av väntadå lönekurvankeln är

alltid detskaffar Sombarnhögutbildade kvinnor äratt senare.oss
inkomstef-substitutionseffektenfråga änempirisk är störreomen

vi deförsta barnetbeteendet efterdet gällerfekten. attNär tror
andra barn rela-skaffar sigantingenkvinnornaeffektiva ettmest

relativttill arbetslivet Dettaåtervändertivt eller snart.snart, pro-
model ochcompeting riskkalladsåformuleraskanblem ensom

modeller Op-skatta sådanametoderutvecklarekonometriker att
resultatskall antaldet följandeJonker, 1996. Ihem ett presen-

Wetzels, VlasblomGustafsson,arbetepubliceratfrån ettteras
Wetzels,Gustafssonpågående arbetenantaloch1996Dex, ett

l997b, l997c.l997a,

födselnSysselsättningsstatus4 runt

paneldataanalysernafrånnågra resultat-

föttstuderade periodenunder dende kvinnorAnalysen somavser
förstaarbetskraftsstatusen föråtergesTabelleller flera barn. 5Iett

vifödelse betraktarbarnetsföre förstaårbarnets födelse. Ett som
in-har någotmoderskapetframtidadet utövattidpunkt innanen

arbetskraftsstatus.påflytande
indelning i arbetskraftsstatusockså denTabell återges5I som

för alla in-månad för månadomfattarpaneldatamaterialenalla tre
internationelltundersökningen. Genomingår idivider samar-som

jämförbarhetliknande såställts påhar frågornabete sätt, attett
tabellenframgårdatamaterialen. Detmellankan uppnås attav

första barn tillgravida med sitt övervägan-kvinnor ärännusom
vil-Tabell förenda i 5heltidssysselsatta. Dendelende är gruppen
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ken detta inte gäller för kvinnor i Västtyskland har utländskär som
nationalitet. det tyska datamaterialetI har särskilt urval dragitsett
bland i Västtyskland bosatta med grekisk, italiensk, spansk, turkisk
eller jugoslavisk nationalitet vid paneldatamaterialets första år
nämligen 1984. kallas fortsättningsvisDenna utländskagrupp
kvinnor iVästtyskland. Bland dessa kvinnor återfinns 27,4 pro-

i kategorin obetalt arbete i hemmet. Heltidsarbete fö-cent är mest
rekommande bland östtyska kvinnor och minst förekommande
bland utländska kvinnor i Västtyskland, följt svenska kvinnorav

innan de blivit gravida med sitt första barn redan i storsom
utsträckning arbetar lång deltid. Det ovanligt studerandeär att vara
12 månader före första barnets födelse. högstaDen siffran finner
vi bland utländska kvinnor i Västtyskland. Endast i Sverige är
föräldrapenningen beräknad basis inkomsten före barnetsav
födelse varför finnsdet incitament först ha jobb innanett att ett

börjar med familj. På grund detta incitament hademan en av man
kunnat sig svenska kvinnor i mindre grad kvinnorvänta i deänatt
andra länderna skulle direkt från studier till föda bam. Dettaatt
visar sig inte fallet, vilket kanske kan tolka attvara man som
kvinnorna inser det i deras intresse ha fot påäratt att en
arbetsmarknaden innan skaffar barn, det inte såäven ärman om
tydliga incitament i föräldraförsäkringen det i Sverige.ärsom

Tre månader före första barnets födelse har i interegel iman
något länderna någon laglig till havandeskapsledighet, såvi-rättav

Ändåda inte har speciella fysiska problem. sker, vilket fram-man
går tabell anpassning nedåt andelen kvinnor hel-ärav en av som
tidssysselsatta. Storbritannien återfinnsI den delen destörsta av
kvinnor lämnat heltidsarbete i stället i kategorin obetalt arbe-som

i hemmet medan överraskande andel de svenska kvin-te storen av
månader3 återstår till födseln tjänstlediga.när Datamate-ärnorna

rialet skiljer här inte mellan olika orsaker till tjänstledighet sjuk-
dom, havandeskapsledighet, semester dessa har sammansla-utan
gits till rubrik.en
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respektive före första barnetsTabell Arbetskraftsstatus månader12 35
Tyskland, och Storbritannienfödelse bland kvinnor Sverigei

Östtyskland Stor-SverigeVästtyskland
britannien

Tyskar Uti.nat.
12m 3m12m 3m 12m 3m 12m 3m 12m 3m

sysselsatt 67,7 48,2 40,0 83,0 66,1 56.9 51,1 73,7 47,3heltid 75,6
5,1 4,0Sysselsattdeltid 6,3 5,2 6,1 2,7 2,1 12,9

9,1därav25-34 tim/v 18,1
tim/v 12,5 11,425

5,27,3 3,8 8,5 6,5 6,9 5,7 1,4Underutbildning 5,6 4,1
3,7 1,8 3,2 0,0 1,6 4,2 14,8 9,1Tjänstledig 3,6

5,87,7 4,9 7,6 6,4 12,9 1,4 2,3 5,0Arbetssökande 3,6
9,0 31,09,0 27,4 41,1 0,0 0,0 0,0 2,3Obetaltarbete 4,7

l hemmet
0,6 0,5 0,0 0,0Pensionär 0,6 0,4 - -

0,50,0 2,2 3,7 1,1 0,0 0,0 0,0 3,4 1,4Annat
185 47 72 946 943447 465 164 62 88Antal

Vlasblom TabellKälla: Gustafsson, Wetzels, Dex,l996 3
i Tyskland: Väst 1983-1992, Ost 1990-1992,GSOEPData

spansk, turkisk ochgrekisk, italiensk, jugoslaviskEndast
Sverige 1984-1992HUS

1992 och retrospektivt 1980-1991Storbritannien BHPS

slagit heltidssysselsatt och del-tabell har vi6I gruppensamman
sysselsatt, det vill med betalt arbete.tidssysselsatt till sägagruppen

Övriga Tabell sammanslagna till medfrån 5 är gruppengrupper
hemma. Vi valde studera sysselsättnings-betalt arbete, i korthet att

fore födseln och månader efter födseln därförgraden månader 243
forehavandeskaps/föräldraledighet månader födseln3 ännuatt

födseln regel avslutad. denutgår och månader efter I24 ärsom
delen Tabell alla observationer för vilka vi känner6vänstra ärav

månader Före och månader eftersysselsättningen respektive 3 24
födseln redovisade.
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Tabell 6 Förändring arbetskraftsstatus från månader3 före tillav
24 månader efter barnets födelse bland kvinnor Tyskland,i
Sverige och Storbritannien

övergångarSysselsättningskvot
3mföre 24mefter

eh he hh Totaln n ee n
Västtyskland
1983-1992
Tyskakvinnor

Förstabarnet 72,9 39,5465 339 32,6 41,9 6,9 18,6 100.0 334
Andra barnet 37,3 327 36,1 219 25,1 10,5 11,0 53,4 100,0 219
Tredje barnet 31,4 121 27,1 85 18,8 14,1 8,2 58,8 100,0 85

Västtyskland
1983-1992
Kvinnormedutländsk
nationalitet

Förstabarnet 42,7 185 35,1 24,8111 16,5 11,0 47,7 100,0 109
Andra barnet 32,6 132 28,6 20,0 11,1 7,8 61,1 100,0 90
Tredje barnet 31,9 72 33,3 26,0 8,0 6,0 60,0 100,0 50

Östtyskland
1990-1992

Förstabarnet 79,0 62 39,0 41 37,8 43,2 2,7 16,2 100,0 32
Andra barnet 70,5 61,344 48,4 29,0 12,9 9,7 100,0 31
Tredje barnet 61,5 13 50,0 8 12,5 50,0 0,0 37,5 100,0 8

Sverige
1984-1993

Förstabarnet 71,6 88 57,8 83 46,7 29,3 12,0 12,0 100,0 75
Andra barnet 57,3 103 73,0 100 49,9 7,0 25,7 17,4 100,0 87
Tredje barnet 74,1 54 70,6 51,0 24,5 18,4 6,1 100,0 49

Storbritannien
1980-1992

Förstabarnet 52,6 836 34,3 726 22,7 28,1 11,6 37,6 100,0 726
Andra barnet 28,7 547 37,6 425 20,0 6,1 17,4 55,5 100,0 425
Tredje barnet 30,9 156 33,6 110 19,1 4,5 14,5 61,8 100,0 110

Källa: Gustafsson, Wetzels, Vlasblom Dex, 1996, Tabell 4
Data: Tabell 5se ovan.
Teckenförklaring:
lfp sysselsatt heltid deltid he hemma före och sysselsatt efter+

sysselsatt före och efter hh hemmaföre och hemmaefteree
eh sysselsatt före och hemma etter antal observationern

den högraI delen tabellen återges endast observationer inteav som
censurerade, det vill För kvinnor för vilka vi derasär säga vet sys-
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selsättningsstatus såväl månader före månader efter föd-3 24som
seln. Vi har färre observationer för analys övergångar i den hög-av

delen tabellen i den delen tabellen på grundän vänstraav av avra
kort period. datavi observerar förhållandevis För östtyskaatt en

eftersom dessa data, efter modell från detdet endast 3 år väst-är
insamlas först efter den tyska återföre-tyska materialet, började

datainsamlingen kunde redanningen. den östtyska 1990Att starta
för det datamaterialet vidprestation ledningen tyskaär storen av

delen Tabell visar flödenai Berlin. högra 6 mel-DIW Den av som
visar intressanta skillnader mellanlan yrkesarbete och hemarbete

kvinnor fött bam. Kategorinde undersökta somgrupperna av ee
efter födseln absolut bland svenskasysselsatt före och störstär

svenska kvinnorna kategorin hh hemmakvinnor medan för de
födseln minst. god debåde före och efter Som tvåa kommerär
vilket visar det höga arbetskraftsdeltagan-östtyska kvinnorna, att

det de östtyska kvinnorna vande sig vid under sovjettiden be-som
efterstår under den tiden återföreningen åtminstone.närmaste

för västtyska kvinnor till del lämna arbets-Mönstret är stor att
kraften första barnets födelse och sedan förbli hemma.vid Fram-

för västtyska föderförallt detta fallet kvinnor sitt andraär som
vilkaoch tredje barn, för kategorin hh omfattar hälftenänmer av

Kategorin hh också för brittiskakvinnorna. kvinnor denär största
vilket visar det bland brittiska mödrar mindreärattgruppen van-

yrke familjligt kombinera och har småbarn.näratt man
denFigur använder månadsvisa informationenI 1 över ar-

hurbetskraftsstatus för många månader kvinnautrönaatt somen
heltidfött barn sig vård barn i hemmet. framgårDetägnar av av

praktiskt inte någon skillnad mellan de fyrafiguren det ärtagetatt
de första månaderna. denna tidmödrar 9 Under ärgrupperna av re-

geln hemma heltid såväl i Sverige och Tyskland iatt somvara
Storbritannien. ligger lägst under de första måna-kurva 9Den som

första för andra födsel kurvan förderna såväl för födsel ärsom
Storbritannien. kanske befara i land med kort tidkundeMan att ett

anställningsskydd samband med födsel och liten ersättningiav un-
föräldraledigheten skulle sig nödsakade tillder antal kvinnorett se

arbetskraften. faktum brittiskatidigt återinträde i denDetett att
antydan sådan effekt denkurvan ligger lägst ären om en menger

amerikansk Waite,långt ifrån dramatisk. Enligt analys 1992en
i mödrama i heltids yrkesarbete barnetUSA fjärdedel närvar aven

väsentligt högre de cirkafyllde månader, vilket 153 är än procent
heltid deltid vid månader vi observerar för Storbri-på eller 9 som

tannien.
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Från och med den nionde till tolfte månaden faller den svenska
kurvan kraftigt och avviker från kurvan för de andra länderna. Den
svenska kurvan för heltids hemarbete planar vid till15 20ut pro-

mödrama efter cirka 30 månader både efter förstacent och ef-av
andra barnets födelse. För västtyska kvinnor finns intressantter en

skillnad i beteendet efter första barnets födelse och efter andra bar-
födelse. Efter första barnets födelse fortsätter kurvan förnets hel-

tids hemarbete minska och kurvan för tyska kvinnor till skill-att
nad från kurvan för immigrantkvinnor i Västtyskland faller till en
nivå vid 60 månader inte ligger alltför mycket högre denänsom
svenska kurvan. för förbliKurvan i heltids hemarbete föratt väst-
tyska kvinnor efter andra barnets födelse däremotöverensstämmer
med kurvorna för utländska kvinnor i Västtyskland och för brittis-
ka kvinnor. skillnad mellanDenna förstabamsmödrar och andra-
bamsmödrar i överensstämmelse med observationär tyskatten en
kvinna vill fortsätta sin yrkeskarriär och redan har barnettsom
tvekar skaffa andra barn eftersom hon med svårighetatt ett stor
klarar ha för barn i den tyska kristdemokratiskaatt ettav ansvar
miljön. Med två barn i olika ålder det skolschemantvå och tvåär
läxuppgifter måste för, uppgifter dentasom mamman ansvar som
svenska skolan inte lägger på föräldrarna. Emellertid har vi ännu
inte undersökt denna hypotes tyska kvinnor vill kombine-att som

yrke och familj i utsträckning nöjer sig medstörre barn änettra
vad gäller för svenska kvinnor.som
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Figur 1 Heltids hemarbete.
Övre diagrammet: efter första födseln
Nedre diagrammet: efter andra födseln
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Val tidpunkt5 för barnafödandeav
några frånresultat paneldataanalysema-

vårt datamaterialI omfattar för Tyskland 10 år, för Sverigesom
för10 år och Storbritannien år, har13 påpekats ta-som ovan

bell observationer endast för del1 kvinnans livscykel. Fören av
somliga observerar vi första barnets födelse, för andra såväl första

andra barnets födelse och för ytterligare mindresom en grupp
kvinnor första,såväl andra tredje barnets födelse. Det ärsom na-
turligtvis fullt möjligt kvinnor inom observationsperiodenatt som
föder sitt första barn, efter observationsperiodens slut kom-senare

föda bam.sitt andra längre observationsperiodenJu dessatt ärmer
mindre risken sådana kalladeså censurerade observationerär att
finns i materialet. Observationer kan censurerade till vänster,vara
det vill vi observerar beteendet kring den andra födselnsäga men
inte kring den första och de kan censurerade till höger, det villvara

födselninte den första kommer följas flera.säga vet attom av
Vår ekonomiska teori beslut föda barn och yrkes-säger att attom
arbeta i livscykelperspektiv simultant beslut.ärsett ett ett

Tabell Moderns ålder vid första barnets födelse.7 Medelvärden

Västtyskland Storbritannien Sverige

Mödrar med högre utbildning
Förstafödsel 29.3 27.3 29.6
Förstaoch andra födsel 28.4 27.2 30.2
Första, födselandra och tredje 25.8 24.6 -

Mödrar med lägre utbildning
Förstafödsel 26.6 25.4 27.1
Förstaoch andrafödsel 25.3 24.1 26.6
Första, andra och tredje födsel 23.7 21.9 -

Högre utbildning motsvarande studentexamen eller högre.
utbildningLägre avlagt studentexamen eller motsvarande.

Mödrar med högre utbildning, samtliga mödrar Västtyskland 27,3,procent av
Storbritannien 23,2 och Sverige 28,9.
Källa: Gustafsson och Wetzels, l997b. Bearbetning GSOEP 1983-1992,av
HUS 1984-1993, BHPS 1980-1992.

detta avsnitt redovisasI några resultat våra försök analyseraattav
vilka bestämningsfaktorer har betydelse för valet tidpunktsom av
för barnafödande och yrkesarbetets inplacering i tiden. Tabelll 7
återges moderns förstaålder vid barnets födelse i de länderna.tre
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Tabellen första födelse inträffar vid åldervisar barnets lägreatt en
i Storbritannien i Västtyskland och Sverige. Högutbildade kvin-än

får sitt Första barn vid högre ålder lågutbildade kvinnorännor en
föder eller till barnafö-och mödrar två barnett startarsenaresom

vid ålder de endast föder bam.dandet lägre än etten som
resultat gäller för alla länderna med undantagDessa tre av grup-

förhögutbildade kvinnor i Sverige vilka tvåbarnsmödramapen
ettbarnsmödrama, vilket mycket väl kannågot änstartat senare

högercensurerade observationer.bero på
regressionsanalys bestämningsfaktorer förTabell återgesI 8 av

vid första barnets födelse.moderns ålder

Tabell Bestämningsfaktorer för moderns ålder vid första barnets8
Regressionsanalys t-värdenfödelse. parentesinom

StorbritannienVästtyskland Sverige

151,459 21,888konstant 44,324
6.30 19.96 13.01

för -16,186 a 0,483 -8.398predikteradIivsinkomst maken
-5,48 4.35 -6.76

1,057 0,212makensutbildning 0,202
7.65 2,30 1,28

utbildninghög 3,315 0,923 2,021moderns
6.91 2,10 2,35

-0.885 0,743 -1,547yrkesarbeteefterfödselni
1.47 -1,98-1,43

får andra -1,039 -1,470 0,234barnett
-1,91 -2,72 O,27

får tredje -2,550 -3,258 1,856barnett
-5,14 1,27-3,03

0.33 0,17 0,40

370 398 99n

makens yrkesstatus klassera 7
Wetzels, 1997b. Bearbetning GSOEP 1983-1992,Källa: Gustafsson och av

BHPS 1980-1992 och HUS 1984-1993

idén inkomst påverkar tid-Vi har i Tabell 8 testat att mannens
födelse. Teoretiskt har makens för-punkten for första barnets sett
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väntade livsinkomst positiv inverkan på antalet önskade bam.en
Positiv tidspreferens medför denna variabel kan förväntasatt ver-
ka för tidigareläggning första barnets födelse. Eftersom vien av
inte har data livsinkomst har vi konstrueratöver mannens en
proxyvariabel eller närmevärde på följande Vi använderett sätt:
uppgifter hans faktiska inkomst vid första barnets födelse, hansom
utbildning och ålder. Vi har sedan förflyttat hans inkomst utefter
den skattade ålderslönekurvan till tidpunkten 40 år med bibehållet
antagande övriga individuellt lönepåverkande faktorer Gus-om
tafsson Wetzels, l997b. prediceradeDenna inkomst vid års40
ålder för diskonterade livsinkomst. Intressantär en proxy mannens

finner vi klart statistisk signifikant negativ effekt frånnog en
förväntade livsinkomst, vilket betyder högre in-attmannens

komst har, allt lika, desto tidigare föds första bar-annatmannen
net.

finnsde brittiska data ingen uppgift inkomstI utanom mannens
vi har variabel yrkesstatus indelatanvänt en som anger mannens
på följande sätt:

1ej sysselsatt
okvalificerad arbetare2
delvis kvalificerad arbetare3

4kvalificerad arbetare
5tjänsteman
6tekniskt eller administrativt yrke
7professionel1t yrke eller expertyrke.
Ju högre yrkesstatus har desto föds första barnetmannen senare

allt lika. variabel fångar tydligen andra faktorerDennaannat upp
inkomst eftersom vi inte får liknande resultat iän ett som

Tyskland vi haftoch Sverige där tillgång till information om
inkomst. kristdemokratiska modellenDen attmannens mannens

inkomst förhar betydelse fertiliteten därför intemotsägsen av
data, och den inte heller mikroteorin familjen,motsägs av om men

framgår Tabell har8 andra faktorer inflytande.även ettsom av
Makens utbildning har självständig effekt igår motsatten som
riktning den förväntade livsinkomsten. utbildningHög hos så-mot
väl kvinnan senarelägger tidpunkten för första bar-mannen som

födelse.nets
kan tolka dessa resultat karriärplaneringen förMan så-attsom

väl kvinnor det olämpligt skaffa vidbarnmän gör attsom yngre
ålder medan sysselsatt med sin utbildning. Kvinnans in-ärman
komst teorin flera effekterhar enligt i olika riktning, vil-gårsom
ket medför estimationsproblem. vanligtEtt in-sätt att separera

från substitutionseffektenkomsteffekten i arbetskraftsutbudsmo-
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esti-använda resultatet från inkomstdeller är ettatt sommannens
subtraktion detta estimat frånför inkomsteffekten. Genommat av

substitutionseffekten ellererhålls måttkvinnans inkomst ett
Killingsworth,kompenserade löneeffekten. Se Heckmanden

för1992b. teoretiskt riktiga variabelnGustafsson, Den1986;
honlönekapacitet, det vill den lönkvinnans lön hennes sägaär

inte sitt arbetskraftsdeltag-skulle kunnat erhålla hon anpassatom
vifödseln. variabel inte mätbarande på grund Denna är utanav

faktiskt observerad lön vid någon tidpunktmåste använda som
tidpunk-experimenterat med lönen vid olikaproxyvariabel. Vi har

inte val eftersom lönenför kvinnan, vi har så många mätster men
därförhögst vid tillfälle år. Vi harvid intervjutidpunkten ett per

variabel för hennes utbildning. Resul-nöjt med användaatt enoss
får skulle kunna tolkashögutbildade kvinnor barntatet att senare

antagande högsubstitutionseffekten högre lön under attenavsom
inkomsteffektenutbildning föranleder hög lön är större än som

riktning och leder till barn vid lägre ålder.verkar imotsatt Men
utbildning förutomförmodligen ingår i variabeln hög som en pre-

faktum utbildningstidendiktion för hög lön också det svår-äratt
förenlig familjebildning. Planeringen i karriären detmed när ärav

livsin-börja familj beror också på den förväntadeoptimalt att en
åldersprofil avvägning eventuellt förloradekomstens och en av

i kunskapskapital yrkeserfa-möjligheter till investeringar genom
vid tidpunkten föri förhållande till alternativkostnadenrenhet
Cigno, kap.födseln. Gustafsson Wetzels, l997b och 1991 7Se

minskar väsentligt med familje-planeringsproblem8. Dessa en
kombination yrke och familj.politik medgersom av

efter födseln till signifi-Variabeln, i yrkesarbete påär gränsen
svenska kvinnor, det vill den plane-kant och negativ för säga som

får, allt lika, sitt förstayrkesarbetande annatatt mammarar vara
alternativ tolkning den fick sittbarn vid lägre ålder. En är att som

angelägen återuppta yrkesarbe-första barn i tidig ålder är attmer
den får förstademograñsk forskning har observeratsI atttet. som

tredjesannolikhet föda andra ochbarnet tidigt har större att ett ett
Vi finner sådant samband i de tyska och brittiska databam. ett men

inte i de svenska data.
bamsig för kvinna fött sitt förstakan tänkaMan att en som

möjligheter. möjlighetenlikvärdigafinns det två Den är attena
skaffaiyrkeslivet och medrelativt återvända vänta ettattsnart

få inkomstkompensation,andra Sverige innebärbam. I rätten att
före första barnets födelse för det fall detbaserad på inkomsten

första födelse,föds inom månader från det barnetsandra barnet 30
också visatshandla på detta vilket har på-stimulans till sätt,atten
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skynda andra och tredjebamsfödslama i förhållande till det tidigare
Ävenbarnets födelsedatum Hoem, 1993. i frånvaro sådanav en

stimulans finns incitament från karriärövervägande alterna-ett om
tivkostnadens storlek i samband med vård barn heltid. Detav
kan nämligen karriärsynpunkt komma på med två kortareett utur
yrkesavbrott eller längre för födslar.två Emellertid kanett man

sig de produktiva kvinnorna har bråttomvänta att mest attmer
antingen det återvända i yrkesverksamhet eller det andra:göra ena:

få andra bam. Tabell har vi beräknatl 9 antal månader tillsett
modern återvänder i yrkesarbete, fördelat efter hon återvänderom
mellan första och andra födseln eller endast efter andra födseln.

Tabell 9 Antal månader sedan första födseln tills modern yrkesarbete.iär
Endast mödrar observeras yrkesarbete fördelade efter yrkes-isom
arbetande och icke yrkesarbetande mellan första andraoch
födseln

Västtyskland Storbritannien Sverige
antal antal antal antal antal antal
mån mån månobs obs obs

endastförstafödselni data 21,3 124 17,1 133 14,4 36

förstaoch andrafödselni data
därav: yrkesarbetande 12.7 65 12,0 135 13,0 39
mellanfödslarna
yrkesarbetandeendast 47,4 14 58,4 78 45,7 7
efter födselnandra

första,andra födselnoch tredje l data
därav: yrkesarbetande 11,4 12 7,9 32 12,5 2

första födselnmellan och andra
yrkesarbetandeendast 43,6 5 65,0 42 44,8 4
efterandrafödseln

Källa: Gustafsson Wetzels l997b.
Bearbetning GSOEP 1983-1992, HUS 1984-1993 BHPS 1980-1992av ,

framträderDet intressant kvinnor,De för vilka vimönster.ett en-
dast observerar första födseln visar olikheter mellan länderna. Det

längre tid för tyska och engelska kvinnor innan de återvänder itar
yrkesverksamhet månader21,3 respektive månader17,1 vadän
det för svenska kvinnor 14,4 månader. Men vi delargör när upp
materialet efter kvinnan återvänder i yrkesverksamhet mellanom
födslarna eller det likheten slående, skillnaderna.är ärsom

cirkaDet år efter första barnets födelse i alla ländernatar ett tre
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innan beslutat sig för återvända i yrkeslivetden attmamma som
Ävenbarn också det. den andrainnan hon får sitt andra gör grup-

först efter andrakvinnor, de kvinnor återvänder barnetspen som
likheter skillnader mellan länderna.födelse visar Detänstörre tar

födelse, det villmånader räknat från första barnets45 sägarunt
och vårda två barn i både Tyskland och Sverige.år, föda4runt att

efter första barnets födelseflerbarnsmödrar inte återvänderDe som
hemma i Sverige och Tyskland.i Storbritannien längre änstannar
stöd för svenska kvinnor skulleResultaten i Tabell inget9 attger

i Tyskland få två barn i följd in-kvinnorbenägna än attvara mer
kallade snabbhetspre-i yrkeslivet, vilket den såde återvändernan

inte i Tysklandincitament till i Sverige Hoem,mien ett menger
däremot sådanmed Storbritannien antyderJämförelsen1993. en

kvinnor överhuvudtaget inte återvänt ieffekt. Tabell deI 9 är som
första barnets födelse inte representerade. Denyrkesarbete sedan

Storbritannien i Sverige,både i Tyskland och änär störregruppen
framgår Figurvilket l ovan.av

Slutsatser6

indi-viktigt element förinkomstKontroll är attöver ett enegen
Åren barnafödande och ti-sitt liv.vid skall ha makt över runteget

då denna allra sår-den tidden småbamsmamma är rätt är mestsom
moderns naturliga viljafrån barnen ochbara kravenbar. Inte är att

sammanfaller små-tidskrävande tidsmässigtförsörja sitt barn utan
arbetsgivare förväntar sigmed den tid dåbamstiden ofta att unga

åstadkomma ba-enda möjlighetenskall visa klorna.lejon Den att
inkomst och tid för barnetfrånlans mellan kraven är attegen

kombineras och delas mellankarriär kanochbarnomsorg mamman
familjepolitiken sedan decennierharsvenskaoch Den ut-pappan.

analysera det månat-mål.vecklats i riktning detta Genom attmot
i Tysk-kvinnor fött barnarbetsmarknadsbeteendet hosliga som

ivisa på skillnaderSverige har kunnatStorbritannien ochland,
skillnader i familjepolitiken.tillskrivas Denbeteendet kan tys-som

omfattande stöd till barnfamiljer-griper medfamiljepolitikenka
med helt mål,svenska politiken,liksom den ett annatmenna

råd hemma med sinamödrar skall hanämligen målet attatt vara
småbamstiden.barn under

arbetskraftsdeltagande si-sittföda barn och planeraAtt är ett
livscykelperspektiv. kristdemokratis-Denimultant beslut sett ett

utformadförsörjarmodellen,den manligafamiljepolitiken,ka är
substi-hänsyn tillekonomisk modellförenkladmed tagenutanen

värdefulllöntilltutionseffekter, hänsyn äratttagenutan egen mer
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lön, hänsyn tillän simultanitet i besluten ochutan tagenmannens
hänsyn till kostnader för barnomsorg. brittiskaDen fa-utan tagen

miljepolitiken barnomsorg och beslut skaffa barnär att att ärom
privata beslut, politikerna skall befatta sig med och därförsom

stöd till bamfamiljema hållet på låg nivå i förhållande tillär i deen
övriga två länderna. Vi finner majoriteten kvinnor i både Tysk-att
land, Storbritannien och Sverige heltidssysselsatta innan deär strax
blivit gravida med sitt första bam. Vi finner hälftenänatt mer av
de tyska och brittiska kvinnorna förblir hemmafruar efter första
barnets födelse smâbamsperioden och samtliga observeradegenom
födslar, medan detta gäller mindre 20 svenska mödrar.än procent
Vi finner de mödrar återvänder i yrkesarbete under små-att som
bamstiden kan delas i två Den återvänder ef-grupper. ena gruppen

omkring 12 månader i yrkesverksamhet i samtliga länderter tre
medan den andra föder sitt andra bam och iåter yrkes-ärgruppen
verksamhet ungefär efter4 år första barnets födelse i Sverige och
Tyskland medan de brittiska kvinnorna längre tid sigpå detar om
tillhör den andra Vi finner första barnets födelse in-attgruppen.
träffar vid lägre ålder i Storbritannien i Sverige och Västtysk-änen
land och de mödrar föder andra och tredje barn fåratt ett ettsom
sitt första barn tidigare de har bara ettbam under vår obser-än som
vationsperiod. högre förväntad livsinkomstEn för tidiga-mannen
relägger bamafödandet medan högre utbildning hos såväl kvinnan

bamafödandet.senarelägger Vi finner således både lik-som mannen
heter mellan ländema olika politik och olikheter kantrots som
tillskrivas politiken. Till det hör den mycket lägre sannolik-senare
heten för tyska och brittiska mödrar yrkesarbeta små-att genom
barnsåren. sannolik konsekvens dennaEn politik mindreärav en
självförsörjningsfönnåga hos tyska och brittiska kvinnor hosän
svenska, hypotes vi i färd med undersöka. Enär atten som annan
sannolik konsekvens lägre födelsetal i länder förär ett som en
politik försvårar kombination familj och yrke. Vårt da-som en av
tamaterial medger analys detta problem.en av
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missgynnandel:ochKön

Svensk jämställdhetspolitik

speglad i EG-domstolens policy

BARBARA HOBSON

När betraktar jämställdhet i Maastrichteuropa-perspektivettman
framträder vitt skilda förväntningar de positiva och negativaom

Åkonsekvenserna Borchorst, 1994. sidan finner vi dome-ena
dagsprofetior slutet på jämställdhet mellan könen, åsiktom en som

Åofta förekommer i den skandinaviska debatten. andra sidan hit-
vi obetingad tilltro till EG-domstolens förmågatar sättaatt stopp

för könsdiskriminering och skapa genusordning. En sådanatt en ny
inställning förekommer bland feminister i samhällen där kvinnor
har få sociala rättigheter, ställning på arbetsmarknaden och li-svag

representation i politiska sammanhang.ten En del diskus-stor av
sionerna möjligheterEU:s förbättra eller försämra jäm-attom
ställdheten mellan könen har ofta handlat EG-domstolen, därom
strider jämställdhet fått fritt spelrum, och forskare ärom oense om
de fundamentala tolkningsfrågoma: huruvida domstolenmest är
framstegsvänlig eller bakåtsträvande Lanaerts, Leibfied1992;
Pierson, Richmond,1992; och1996, domstolen har varitom
konsekvent eller inkonsekvent i sin behandling frågor rörav som
jämställdhet mellan könen Hervey Shaw, 1996.

jagInnan mig dessa omtvistade frågor, särskiltnärmar frågan
kvinnovänligaEU:s eller kvinnofientliga potential, behöverom

vissa grundläggande principer och begrepp klargöras, särskilt ramen
för jämställdhet mellan könen. För kunna det kan vi börjaatt göra
med betrakta i andra välfärdssystemsEU perspektiv. Sverige,att

nyligen inträtt i idealisktEU, utgångspunkt förär be-attsom som
trakta de olika på vilka domstolen tolkat jämställdhet.sätt Sverige

för den socialdemokratiska välfärdsmodellenär Esping-urtypen

1 Med missgynnande jag kulturella, sociala och politiska uttryck för dis-menar
kriminering och brist pá respekt för eller individuella medlemmargrupper av en

vilket ofta speglas i deras bristande tillgång till social goods och derasgrupp,
utestängning ifrån beslutsfattande inom ekonomiska och politiska institutioner.
En fullständig analys antaganden, dimensioner, och motåtgärder miss-motmer av
gynnande återfinns nedan i avsnittet Begreppet missgynnande.
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det land i och medoch framstår EU:sAndersen, 1990, som som
förlora sinatroligen kommerintegrationspolitik generösaattmest

landet direkt eller indi-sociala tjänsterförmåner och om pressas -
minimistandard finns i länder med lågainföra denrekt att som-

omkostnader. Sverige också exempel påsocialaskatter och är ett
Helgaför använda det begreppkvinnovänlig stat, att somen

beskriva kvinnors ställning i deför1987l-Iemes attmyntat
Kvinnovänliga sådanaskandinaviska välfárdsstatema. ärstater som

medborgarskap inomaktivafrämjar kvinnors, och mäns, ramen
och politik, dvs. föreningenlönearbetesåväl familjelivför avsom

medborgarskapet Hobsonpolitiskaekonomiska ochdet sociala,
framställasSverigeSlutligen brukarLeira, 1992.Takahashi, 1996;

Hoskyns inle-inom Catherinevakthund EU.jämställdhetenssom
historia frånjuridiska och politiska Rom-kvinnorsder sin bok om

ministern ochreferens till tidigaretill idag medfördraget fram en
uttryckt sin be-Anita Gradin,EU-kommissionären somnumera

gråklädda iöverväldigande antalet Europa-inför detstörtning män
Hoskyns, 1996, s.1.kommissionens korridorer

klargöra tvåpolicyspegel förmetaforenanvänderJag att sa-
jämförande analyskapitel intedettadet förstaker. ärFör att aven

jämförelse låterjämställdhetspolicy. sådanEnSverigesochEU:s
skilda enheter:frågan tvådå detsig inte ärgöra supra-na-enom

reformpoli-nationelljurisdiktionbegränsadtionell enhet med över
policy ochvälfärdsstat med lagar,nationell enhet,tik, och enen

politisk kontext.specifik historisk och Förimed rötter ennormer
för generellamig dejag intresserarhar jag, eftersomdet andra

för konstruktionenligger till grundantagandenprinciper och som
och depolicyområdenmig till dejämställdhetspolitik, begränsatav

behandlasjämställdhet mellan könenfrågorjuridiska fall där om
likabehandlingsprin-de fall berörsexplicit. inbegriperDet avsom

policyssvenska kontexteneller i dencipen i EU, som anses--
i denpolicyområdenjämställdhetspolitik övrigasamt somsom

könsmässigagenderiserade ellerhadebattenoffentliga ansetts
konsekvenser

behandlas inom EUjämställdhetsfrågorhurVid analys aven
hand regle-lagar i förstatill faktumhänsyn det EU:småste atttas

dessarättigheter härledsde socialamarknaden, och att ursomrar
syftetallmännaobetalda arbete. Dethänsyn till kvinnorsinte tar

bakomlig-deifrågasätta någrakapitel därförmed detta är att av
ochför den jämställdhetligger till grundantagandengande som

2 impli-vilkafrågor den inre marknaden,behandlarjag inteanalysI min EU omav
1996.jämställdhetsfrågor Shaw,påverkar secit
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rättvisa ifrånutgått könsneutrala och kategorier.som normer
Rättsteoretiker Hervey Shaw 1996, Schiewe 1994 ochsom
More 1993, har understrukit hur könsneutrala formuleringar kon-

falska distinktioner mellan offentligt och privat. EG-dom-serverar
stolens misslyckande med uppmärksamma samspelet mellanatt
kvinnors anställningsmöjligheter och deras tillgång till juridiska,
ekonomiska och sociala rättigheter och deras omsorgsansvar, re-
producerar enligt Scheiwe genderiserade och falska gränsernormer,
dras mellan de sociala och juridiska sfärernas subsystem 1994,upp

253. Ostner och Lewis 1994 har betonat begränsningarnas. som
i jämställdhetspolitik,EU:s använder nålsögat metafor för attsom
beskriva den svåra och trånga policyförslag måsteett nyttpassage

måsteDet nålsögat för anställningsrelate-passera. passera genom
rade frågor, vilket inte medger någon diskussion det sambandetom
mellan resultatet det avlönade arbetet och hur det obetalda arbe-av

uppdelatärtet
Ien sammanfattande artikel EU-lagstiftning har Herveyom

Shaw 1996 för vi behöver teoribildning dis-argumenterat att om
kriminering, innan vi förståkan de uteslutningsmekanismer som
inte infångas i jämställdhetsmodell baserad formella rättig-en
heter. härDen studien inlägg den debatt forsär mellanett som
teoretiker inom socialpolitik och rättsvetenskap, vilka ingår i ett
feministiskt projekt syftar till klarlägga begränsningarna iattsom
det policyskapande ifrånutgår likabehandlingsprincipen. Jagsom
önskar föra denna diskussion längre, och lägga grunden för teorien

avslöjar de uteslutningsmekanismer reproducerar syste-som som
matiska och beständiga former orättvisa eller missgynnande påav
grund kön, analys EU:s och Sveriges juri-göraattav genom en av
diska och politiska strukturer. Mitt syfte därför tvåfaldigt:är

1 analyseraAtt begränsningar och möjligheter i EU:s ramverk
for jämställdhetsfrågor i relation till den svenska jämställdhetsmo-
dellen. den förraI policyskapandet kringgärdatär marknaden,av
i den den svenska modellen, ligger fokuseringen påsenare, om-
sorgssektom, och jämställdhetsinitiativ har syftat till ökaatt
kvinnors aktiva medborgarskap omsorgstjänster soci-samtgenom
ala förmåner.

2 tillämpa insikterAtt från feministisk teoribildning dis-om
kriminering och missgynnande konstruktionenpå jämställdhets-av
politik inom dessa ramverk.två analyserarJag EG-domstolens be-

3Enligt Lewis Ostner 1994 måste EU-policy andra nålsöga,etten passera
den nationella policy-kontextens nålsöga, och där påverkar historia, diskurs och
institutionell struktur hur kön arbetas i olika policyramverk.
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grundantagande orättvisa ellerdomstolensvilka avspeglarslut, om
överensstämmelse i frågorbristandemissgynnande och dess om

policyinitia-behandlar jag radjämställdhet Därefterolikhet och en
deltagande, vilkenlikaspeglar principenoch resultattiv omsom

jämställdhetsmodellen, dvs.svenskatill grund för denligger att
arbetet ii såväl det obetaldaska deltaoch kvinnorbåde män som

politiken.arbetet och idet betalda
jag någ-ramverkenmig de tvåjag inriktarInnan presenterar

huvuddrag omtvistade begrep-kring detteoretiska debatteni denra
användning begrep-definierar jag minDärefterjämställdhet.pet av

fe-kön, begrepppå grundmissgynnad använtsettpet avsomav
medvetenhetavspeglarochministiska rättsforskare, omsom en

ifrångenusanalytiskt ramverk utgårinombegränsningarna ett som
rättigheter Sheppard, 1993;möjligheter ochlikaprincipen om

MacKinnon, 1987.Rhode, 1990;

ochlikhetDebatter1 särartom

forskning pågåttdet inom feministiskbörjan har1900-taletsSedan
likai grund och bottenhuruvida och kvinnordebatt ärmänomen

likhets- eller särartsdebatten. Deså kalladevarandra, deneller olika
genusforskningen harkvinno- ochinomståndpunkternaolika

orsakerna till kvinnorsgrundläggande frågorkringkretsat un-om
tillrättabehövs för kommavilka åtgärderderordning och attsom

måttstock påvill användaLikhetsförespråkarnamed den. samma
politiska lösningaroch önskar finnaochkvinnor män, som ger

in-sociala förutsättningarandel nödvändigaderaskvinnor av
integritetautonomi, kroppsligutbildning,egendom, hälsa,komst,

ochtill lika deltagandedet villfysisk säkerhet,och säga, rätten
särartstradition-sig tillansluterfördelning Fraser, 1996. De som

dessa kriterier detsammaaccepterande äratt ett somaven menar
kvinnornaoch därmåttstockkvinnor efter mänsmätaatt normer,

si-detmindre värdabetraktasalltid kommer ärän mänatt ensom
dilemma; 1989. HurWoolstonecrafts Pateman,da änmanav

och förmågor, såkulturella identiteterupphöjer kvinnors unika tar
diskriminering och detill densärartsfeminismen hänsyninte ute-

avsaknadkvinnor, dvs. derasmissgynnarslutningsmekanismer som
medbor-de icke fullvärdigaekonomiskasociala och ärresurserav

feministiskadilemmat. Vissaandra sidanvilket denär avgare,
likhet för kommadärför helt begreppetforskare har övergett att
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förbi de komplicerade och olösbara dilemman förknippas medsom
l995,1996.4och likhetsfeminism Lister,särarts- se 1995; Fraser,

Lika problematiskt själva begreppet jämställdhetär Daly,
1996; Majury, 1991. Härmed syftar jag inte bara de be-ovan
skrivna, intensivt omdebatterade, politiska ställningstagandena
kring och likhet, också på de ochsärart motsägelsefullautan vaga

jämställdhet på i olika studier.sätt använts Begreppet användssom
på många olika i diskussioner policyinnehåll ochsätt policyut-om
fall. Ibland används det för beskriva tillgång till rättigheter elleratt
möjligheter, dvs. liberal formulering lika rättigheter. Det kanen av
också mångbottnat, kan tala jämställdhet och skiljavara man om
mellan formell jämställdhet och reell jämställdhet. internationelltI
jämförande empiriska studier används begreppet allomfat-ettsom
tande mått på kvinnors sociala, ekonomiska eller politiska ställ-
ning, alltså graden jämställdhet i olika samhällen Siaroff,av
1994.

missgynnande2 Begreppet

Utgångspunkten för teoridiskussionen missgynnande på grundom
kön finnsdet systematiska och genomgåendeär att mönsterav av

ojämlikhet i sociala relationer, och dessa återspeglasattgruppers
och kodifieras i institutioner, lagstiftning och politik. De ärsom
missgynnade medlemmar social både historisktär av en grupp som

fördomsfullt.5och i dagsläget skadas och behandlas leder tillDet
följande antaganden:

Missgynnande förutsätter socialt dominerande gruppers ageran-
dvs.de, det finns socialt och historiskt privilegierade grupper som

utesluter dem inte liknar dem själva Sheppard, 1993. De do-som

4 harDe equity, i anglo-saxisk rättsteori inte vi-använt termen term utanen som
dare låter sig till svenska. Bokstavligt betecknar ordet tillstånd el-översättas ett
ler ideal rättvisa och opartiskhet. Många feminister i begreppet möjlig-av ser en
het komma undan dilemmat särart-likhet. Nancy Fraser postulerar utifrånatt t.ex.
begreppet femequity norrnativa principer för emancipatorisk jämställdhets-en
equity-modell: anti-fattigdom, anti-exploatering, anti-ojämlikhet, anti-margina-
lisering och anti-androcentrism. denl svenska kontexten har Yvonne Hirdman
behandlat särarts-likhetskonflikten i sin analys det samhälleliga genussyste-av

1990, och hon utvecklar begreppet genuskontrakt för komma förbi det-met att
dilemma.ta

5 Denna konstruktion missgynnande på grund kön baseras min läsningpåav av
feministiska rättsforskare och mittpå nuvarande internationella forskningspro-av

jekt erkännande fördelning.ochom
Jag står i tacksamhetsskuld till kanadensiska forskare,många speciellt Colleen

har utsträckt området förSheppard, teorier missgynnande studiersom om genom
aktivism inspirerats banbrytandeoch lagreform, the Canadian Charterav ensom

of Rights.Human
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minerande definierarbåde och skapar regler, ochgrupperna normer
till dessa efterlevs i policy och praxis. Emedan ojämlikhetattser

inom könsneutralt ramverk förstås i kvinnors oför-ett termer av
måga nå jämbördig ställning med eftersom kvinnormänatt ägnar-
tid familjen,åt eller för de saknar manligt humankapitalatt ut--
går modell bygger missgynnande på grund kön ifrånen som av
de institutionella strukturer och mekanismer nedvärderarsom
kvinnors arbete, kunskaper, och denDessutom är ett ut-resurser.
tryck för respekt och erkännande värderingar, förmåga ochav er-
farenheter hos underordnade och missgynnade då be-grupper, man
viljar lika rättigheter och korrigerar diskrimineringsmönster.

Missgynnande avhjälps inte enbart individer kom-attgenom
för oförättergångna eller orättfärdiga hand-attpenseras genom

lingar korrigeras, till exempel möjligheter erbjudsattgenom nya
dem blivit orättvist behandlade, nekats arbete eller befordran, isom
det förgångna Sheppard, Istället1993. behöver orsaken till den
systematiska diskrimineringen undanröjas, det institu-attgenom
tionella klimatet ändras så de i missgynnad sökeratt en grupp som
möjligheter och rättvisa inte i framtiden skall mötas av samma
hinder.

lagar och social och institutionellAtt praxis erkänner och tar
hänsyn till olikhet, innebär inte skapande speciella skyddav som
begränsar tillgång till rättigheter och möjligheter. Här skulle det

möjligt mängd gamla och exempel hurnämnaattvara en nya
kvinnor har från utbildning, jobb och pensioner,utestängts genom
de speciella skydd har sin grund i föreställningar könenssom om
biologiska och sociala roller.

missgynnandemodellEn inbegriper fördelningsdimensioner, dvs.
tillgång till ekonomiskt, politiskt och socialt medborgarskap för-
delning social goods och erkännande olikhet,av av en grupps

nedvärdera eller essentialisera skillnader. teori jäm-Enutan att om
ställdhet vilken baserad på missgynnande-begreppet erbjuder så-är
lunda l skydd diskriminerande handlingar och uteslutningmot ge-

lagstiftning, dvs. lika behandling, ingen ofördelaktig behand-nom
ling, och erkännande assymmetrier2 mellan gynnade och ef-av

deså uppmärksammastersatta upprätt-attgrupper, processer som
håller diskriminering blivit socialt och historisktgrupperav som
nedvärderadef

Erkännandet missgynnade medger dessa behand-attav grupper
las bättre, eftersom skillnader i sig själva inte skapar eller utgör

6 Indikatorer missgynnande inbegriperpå såväl erkännande fördelningsom som
fattigdom, bristande möjligheter, uteslutning från deltagande i sociala ochär:

ekonomiska fördomar.institutioner, och
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osäker-missgynnande Förekommer istället därojämställdhet, dvs.
ståndpunkten hindrar påstå-härfördomar existerar. Denhet och
medlemmar gynnade ellerdiskriminering frånomvändenden urom

dominerande grupper.
de grundläggandenågramissgynnande-normEn utmanar an-av

individer skallnämligenlikabehandlingsprincipen,itagandena att
medlemmar i socialaoch inteindividerbehandlas grupper,somsom

råderEnligt dettabehandlas lika.individer ska synsättsamt att
behandlas olikalikartade Förhållandenharojämlikhet denär som

för jämställd-princip EU:sSheppard, 1990. Denna styr ramen
EG-domstolenbeslut fråndet finns vissahetsdirektiv, även om

påfallande hand-likabehandlingsprincipen. Mestavviker frånsom
barnafödsel.graviditet ochdet dålar om

missgynnandereproduceraruteslutningsmekanismerDe som
institutioner sesociala aktörer ochväxelspelet mellanomfattar

missgynnande illustrerar detta.förfigur Cirkeln1.

missgynnandeCirkeln förIFigur

UTESLUTNINGSMEKANISMER

praxisochNormer

Brist
Regelverk rcspekg/ erkännandeSociala aktörer

sDebattint1yttande
1 t

Polic
Institutioner tillgångSämre

till fördelnings-agtillämpning politiska
förmåner

Politisk feedback

inom policyskap-priviligierade sociala aktörerDominerande eller
regelverk, och de hargenomdriverskapar ochande deär somsom

rättvist. Institutionerrimligt ochdefiniera vadmakten äratt som
företagsstyrelser,organisationer,ekonomiskainbegriper såväl

lagstiftande delar statsmaktenochverkställandedomstolar, etc.,av
formellarättigheter och beskydd, denförrättsligade ramarnasom

ochlagtillämpning. institutionerGenomlagar ochkonstitutionen,
ojämlikhet, och dennadem bevarasinomde sociala aktörerna

praxis i de långsiktigaochvardagligaåterfinns såväl i somnormer
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effekternaoch politisk feedback, vilka reproducerarprocesserna av
kategoriskt missgynnande, dvs. uteslutning individer eftersomav
de tillhör social kategori.en

Om missgynnandeteorins antaganden tillämpas empiriska
analyser ochEU:s Sveriges jämställdhetsramverk kan frågortvåav
ställas: Hur har könsneutrala reproducerat de dominerandenormer

privilegierade ställning jämförsVem med ochgruppemas vem
vilka kriterier ligger till grund för jämförelsen När det gäller miss-
gynnande på grund kön måste vi analysera de livssfärerav som
skiljer kvinnors och erfarenheter åt: vilkenmäns I utsträckning tas
det hänsyn till obetalt omsorgsarbete vid beräkning förmåner,av
socialförsäkring och tjänster, och vid tolkning risker, iav synner-
het de har med livscykeln, skilsmässagöra och nedsattattsom som
funktionsförmåga människa blirnär gammal Daly, 1996;en
Hobson, 1996 dettaI sammanhang kan vi beakta det år-senaste
tiondets forskning och socialpolitik ifrågasatt köns-om genus som
neutrala begrepp typiska oavbrutet heltidsarbete, manligasom
arbetsmönster och atypiska arbeten periodiskt deltidsarbete,
kvinnliga arbetsmönster OConnor, 1996, eller arbeten krä-som

yrkesutbildning, för det tillämpat på mansdominerademestaver
yrken, jämfört med arbeten krav på yrkesutbildning, ofta till-utan
lämpat kvinnodomineradepå yrken Cockbum, 1983; Reskin,
1986. Vi kan också hitta exempel på begrepp med specifikt gen-
deriserade eller könsmässiga undertexter, till exempel bero-som
ende medborgare, dvs. de for omsorgsarbetet inomsom ansvarar
familjen mödrar utför obetalt arbete och oberoende med-som
borgare, dvs. de står för familjens ekonomiska inkomst man-som
liga familjeförsörjare Fraser Gordon, 1994; Knijn, 1994; Hob-

1996; Saraceno, 1994.son,

Policy-ramverk3

Innan jag ochEU:s Sveriges politiska ramverk förpresenterar
jämställdhetspolicy vill jag utfärda flera varningar. jämförsHär in-

bara äpplen och Det alltså intete jämförelsepäron. är olikaen av
regimer, vilket ligger till grund förtyper mycket denav senasteav

tidens komparativa genusforskning välfärdsstaten. Snarare ärom
det istället fråga två policy-ramverk jämförs. Det här-om som ena

från löst sammanhålletrör supranationellt samfund,ett där rättig-
heter härletts fördrag utvecklats organiserandetett runtur som av

marknad, avsedd möjliggöra fri rörlighet för kapi-atten gemensam
tal, tjänster och arbetskraft EU. Det andra ramverket ärvaror,

nationell enhet med skrivna lagar och byråkratisk praxis för-en
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institutioner Sverige. det ramverketankrad i Ipermanenta senare
lagstiftning kring jämställdhetsfrågor från politis-policy ochutgår

varit främstai det förra har EG-domstolen detka organetarenor;
jämställdhetspolicy deofta utvidgningför tolkning och EU:sav

fokuseradirektiv diskuteras nedan. Genomparagrafer och attsom
jag institutionell aktörEG-domstolen undersökerpå änsnarareen

policyskapande Icke desto mindre kanflerbottnad enprocess.en
jämställdhet,EG-domstolen motiveras i analysfokusering på en av

framför oförenligabeslut har företrädesrätteftersom domstolens
bestämmelser7nationella resultateller motsägande är ettsom av

EU-strukturen lämnarEU-direktiv.likaledes otydliga Trots att
dessa för-beslutsfattande till medlemsstaternaför ärstort utrymme

artikelgrundregler och domstolsbeslut härleddabundna följaatt ur
mindredirektiven. direktiveni EU-fördraget och Trots199 äratt

domstolar tolkar sin lagstiftningnationellabindande, kräver de att
täckermålsättningen med de direktivochenligt ordalydelsen som

frågas domstolen variti Slutligen hardet juridiska spörsmålet ut-
policy ijämställdhetsfrågor, vil-lagstiftning ochtolkaren EU:sav

tillhandahåller därförformulerade.ka ofta avsiktligen Denär vagt
tillämpningenför omfattningen ochtydligaste riktlinjernade av

jämställdhetspolitik.EU:s
de formella juridiskagrundläggande likheter ifinns någraDet

könsdiskri-Sverige reglerjämställdhet: utgårramverken I omom
behandlas lika,och kvinnor skafrån principenminering mänatt

medbehandling bygger jämförelse någonofördelaktigoch enen
vilketSådant också ramverk,könet. EU:sdet ärärmotsattaav

angående jämställdhet.i andra direktivartikel 119förankrat i samt
principenundantag från den härdock gjortEG-domstolen har ge-

falldå den har specialbehandlatkönsskillnadererkännaattnom
Dekker, fallgraviditet och förlossning se C-handlarsom om

C-179/88; Webb, fall C-32/93.177/88; och fallHartz,
varandraskiljer sig dramatiskt frånpolitiska ramverkentvåDe

ingreppberörs, och omfattningengäller vilka sfárerdetnär avsom
inklusivemåste alla frågor,främja jämställdhet. Inom EUför att

anställningsfrågaarbetsmarknads- ochkönsfrågor, tolkas som en
för ingrepp.arbetsmarknaden den enda grunden Dettaeftersom är

de olikaEU-fördraget implicit iexplicit i artikel 119sägs samtav
Sverigebehandlar den sociala dimensionen. Idomstolsbeslut som

policy medfamiljepolitiken harhar däremot göraatt om-som

7 verkan och företräde: 1996 i l-lerveyomedelbar More,Principema seom
OKeefe.
8 fall Grimaldi, FallColson, fall 14/83, Hertz, 79/83 ochtydliggörs iDet von
322/88.
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sorgsförmåner och service varit det huvudsakliga medlet för att
jämställdhet;uppnå där har funnits strukturella korporativa löne-

förhandlingar och politiska restriktioner hindrat jämställd-som
hetsinitiativ på arbetsmarknaden.

minI analys utgår jag från modell på tidensenasteen som an-
i komparativavänts studier välfárdssystem, staten-markna-av

den-familjen"-triangeln, för visa på explicita och implicitaatt
samband mellan dessa sfärer i de två policy-ramverken.tre Jag av-
viker från den modell Esping-Andersen konstruerar i sin typologi

policy-kategorivälfárdssystem, där familjenöver t.ex.ses som en
grundläggande för välfärd. Iställetatt garanterasom en resurs ser

jag familjen område där politiska ingripandenett kan påverkasom
maktrelationer inom familjen, och dessa ingripanden kan sigta
olika uttryck Hobson, 1990, 1996; Ostner, 1993. Policy-åtgärder
kan till exempel stärka den manliga familjeförsörjarmodellens
ställning skatteincitament, eller också möjliggöra kvinnorsgenom
arbetskrañsdeltagande och därmed minska kvinnans beroende av

Åtgärderinkomst. kan lyfta delaröver omsorgsarbe-mannens av
börda från individuella mödrartets och hustrur till anställda, eller

organisera betalt och obetalt arbete mellan och hustru. Förom man
fånga dessa relationer har, framgår figuratt den konven-som av

tionella triangeln modifierats kön återfinns i triangeln,toppen av
dimension samverkar med andra dimensioner policyska-en som av

pande. Vid betraktande maktrelationer inom familjesfáren berav
jag vidare läsaren föreställa sig överlappande trianglar,att dären
det inbördes förhållandet mellan man-hustru och mellan barn-för-

nedan.°älder/föräldrar läggs ovanpå grundtriangeln figurse 2

Figur 2 modifieradeDen policy-triangeln

ö A1ö

Qpgxiáb1915

9 Genom låta familjen dimensionatt även i analysenutgöra olika policy-en av
regimema, breddade Gösta Esping-Andersen den konventionella förståelsen av
förbindelsen stat-marknad i välfärdsforskningen.
° Jag istår tacksamhetsskuld till Trudie Knijn, först presenterade versionsom en

det här diagrammet vid planeringsmöte för projektvårt "Fathersett and the Sta-av
te nätverksmöte, januari 1996.

183



HobsonBarbara

blandharvälfárdsstatsforskningenjämförandefeministiskaDen
könsbeting-ellergenderiseradesynliggörasyftehaft attannat som

trianglar. Mentvådessaoch mellanbåde inommaktrelationer,ade
idiskuteraspolicy-ramverk nästabåda deiframgår av-somsom

ochmodellen heltsvenskadenellerEU-modellenvarkensnitt, tar
politis-de olikamellansambandendynamiskatill dehänsynhållet

kön.grundpåmissgynnandeproducerarsfárerka avsom

jämställdhetsramverk4 EU:s

allmännadetkonturernaskisserarochEU-falletmedbörjarJag
efterföl-deochartikel 119finns ijämställdhetramverk för som

fallviktigafleramig påjagkoncentrerarDärefterdirektiven.jande
rättvi-vilketpåinveckladedebelyser sättEG-domstolenfrån som

till-genomgåendejagrefereraranalysentolkas. Ikönenmellansa
igenusskämingspunktemaimplicitaellerexplicitatill debaka

stat-marknad-familj-triangeln.
finns iinom EUjämställdhetsramverketförUtgångspunkten ar-

tikel 119:

isäkerställa ochförstaunder denskallmedlemsstat etappenVarje
ochlön förlikaprincipen mänupprätthållafortsättningen om

arbete.för likakvinnor

minimilönenellergrund-deninkluderarartikel 119 gängseiLön
arbetstaga-eller inkontantförmåner,övriga natura,alla somsamt

grundarbetsgivarenerhållerindirektdirekt eller av an-avren
ställningen." min-hålla iviktigtdetdiskussionenhär attden ärI

efter femi-påbörjadesinteinom EUjämställdhetspolitikennet att
dumpning,socialförhindraförpåtryckningar,nistiska attutan

kvinnorförlägre lönergrundpåkonkurrens,snedvrideneller av
Artikel 1191996.Hoskyns,könsskillnaderantagandeunder om

anställdakvinnorantagandetfrånalltsåutgick att gruppvar en
medstandardoch lägreförhandlingsmöjlighetermed avseen-sämre

legitimi-ochstödvinnaönskansinfönnåner. Ioch attde löner
Meehan,policyfrågor.ledarnapolitiskadeför EU tog upptet

EU-kommis-sammanställdeParis 1972,iEfter1991. toppmötet
jämställdhetfrämjaförhandlingsprogramsociala attsittsionen

ochkvinnormellan män.

ackordarbeteför1 löninnebär: amellan köndiskriminering attLika lön utan
skall"tidsarbeteförlönmåttenhet; bbasis attberäknas på varaskall sammaav

lika arbete.lika för
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Artikel 119 egentligen intressant förär vad den saknar änmer
vad den innehåller. Under det principen lika lön för likaatt om ar-

Defrenne12bete kom faställas och utvidgas fallen så täcks frå-att
socialförsäkringar och pensioner allmänna samhällsdi-gor om av

rekltåv,vilka inte har bindande för medlemsstater-statussamma
na.

Direktiv 75/117 principen lika lön OJ 1975 L45/19om om
Direktiv 76/207 principen likabehandling i anställnings-om om

frågor
Direktiv 79/7 likabehandling i fråga social trygghetom om
Direktiv 86/378 likabehandling i fråga yrkespensionom om
Direktiv 86/613 likabehandling kvinnor och medmänav egen

rörelse
Direktiv 92/85 åtgärder för förbättra säkerhet och hälsaattom

på arbetsplatsen för arbetstagare gravida, nyligen harärsom
ammarfött barn eller

Trots olikaEU:s sociala handlingsprogram och uttalade mål att ut-
arbeta åtgärder skall möjliggöra för kvinnor och kom-män attsom

familjeansvanbinera anställning och finns begränsad juridisken
kompetens på området inom EU Mazey, 1995. Stadgan barn-om

rekommendation och medlemsstaternaär har ingenomsorg en
skyldighet följa den.att

Domstolen har vid upprepade tillfällen vidhållit fråganatt om
familjens organisering ligger utanför dess interventionsramar Hof-

C-184/83; Bilka-Kaufhaus, C-170/84; Helming, C-399/92.man,
Familjen alltså frikopplad från förbindelsenär marknad-sup-
rastat, dvs. de formella policy-parametrama, vilket illustreras i fi-

gur

Dessa fall kända Defrenne-trilogin; Fallär 80/70, 43/75 och 149/77.som
3 Se FenwickH. och T.K. Hervey 1995 för analys.en noggrannM Detta direktiv innehöll klausuler skyddade gravida kvinnor och ammandesom
mödrar från avsked och vilka beviljade dem till mammaledighet, minsträtten 14
veckor i sträck i samband med förlossningen Handbook Equal Treatment,on

182.s.
S del ursprungliga diskussionerna och utkasten till jämställdhetdirektivet
7/207 rådde utbredd uppfattning kvinnors speciella behov arbets-att påen om
platsen och deras problem kombinera familjeansvar och anställningatt skulle ar-
betas i direktiven. förslagDessa avvisades dock eftersom kvinnors obetalda
omsorgsarbete liggaansågs utanför gemenskapens kompetensomrâde More,
1993; Social Action Programme, Bull-EC, suppl. 2/74.
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policy-triangelnDenfragmenterade3Figur

Kön

elleraldrigfamiljefrågor attemellertid inte tasbetyder att upp,Det
liggerTvärtomuttolkningar.EG-domstolensiignorerasheltde

tillfamiljefrågorochfamiljerelationerantagandenouttalade om
existerarbifall till krav. Däremotochavslagdomstolensforgrund

be-kan1familjepolicy:hurerkännandeuttalatinte något av
genderiseradehuroch 2arbetebetalttilltillträdekvinnorsgränsa

ochavspeglarfamiljeninommaktrelationerkönsbetingadeeller
socialförsäkringariarbetsmarknaden,pådiskrimineringiavspeglas

pensionssystem.privataochoffentligaoch i
1996familjen Morgan,dimensionernagenderiseradeDe av

EG-domsto-iolikafleraimplicit, sättellerexplicitframställs,
poli-mig pårikta trekommerjämställdhetsramverk. Jag attlens

cy-tillämpningar.
och barna-graviditetviddiskrimineringtolkningar1.Gen0m av

födande
socialpolitikeninominbegripandenochuteslutandenGenom

vil-funktionsnedsättning,vidochpensioneri frågat.ex. om
familjeforsörjamormenmanligedenifrånka utgår

diskrimineringindirektprincipentillämpningenGenom omav
skyddochbidragförvägradesdeltidsarbetandefall däri

barnafödandeochGraviditet

Dek-PacijicaJohannaElisabethDekkerfalletbanbrytandedetI
VJV-VolwassenenJongVoorVormingscentrumStichtingker mot
köns-detEG-domstolenfastslog attC-177/88Plus, varCentrum

anställning. Dessutomgravid kvinnadiskriminering sa-vägraatt en
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handlande kunde rättfärdigas med hän-de domen sådant inteatt ett
arbetsgivarens kostnader för föräldraledighet.visning till Trots att

revolutionerande idag, utvidgade det denbeslutet inte framstår som
and of Council Directivedåtida lagstiftningen, 21 31Arts.

innebörden könsdiskrimine-76/207, vilken inte definierade av
ring.

anledning: det fanns inteviktigtBeslutet även av en annanvar
falljämförelse med. Normalt upptäcksnågon göra ettatt avman

situationjämförelse mellan kvinnaskönsdiskriminering vid en en
manligahär fallet fanns det ingaoch situation. detI sö-en mans

omöjligt jämföra hur den kä-till platsen, varför detkande attvar
behandlats. vidarehade behandlats med hur Detrande en man var

fysiska tillstånd medjämföra den kärandesomöjligt att en mans.
eftersom målsägaren förDomstolens uppfattning att utsattsvar,
direkt relaterade till hennes kön,diskriminering grunder som var

med Andra fall Habermann-behövdes ingen jämförelseså en man.
C-32/93 har lämnat litetoch WebbC-412/92Betterman utrymme

därför blivitkvinna honför arbetsgivaren säga attatt gra-upp en
förkvinna anställtsvid. Till och med ersättarenär en an-en som

föräldraledigt, fällde domstolen iskullegravid kvinna tasomnan
för arbete inte giltigtillgänglighetfallet Webb utslaget att var

falletgrund graviditet. härgrund för könsdiskriminering på Detav
jämföras med andra orsaker tillgraviditet inte kanunderströk att

följande påGeneraladvokatarbetsfrånvaro. Tesauro gav svar en
jul-ledigt för ellerjämförelse mellan män tar sportevenemangsom

firande:

framstår det fortiori möjligt,mig det inteFör är trotssom om a
upprepade gånger under förhandlingamas gång,har gjortsdetatt

mellan kvinnas mammaledighet ochjämförelsergöraatt enen
ikan arbeta därför han måste deltainte att ett sporteve-man som

Med hänsyndet så de olympiska spelenär tagennemang, om
så idrottsman,omständigheter ställstill andra mästareäven enen

val reflekterar behovkvinna, inför normaltman ett somsom
gravid kvinna,preferenser i livet; det kan inteoch sägas om en

inte förlora arbetet all-inte kvinna villattmenar en somom man
skaffa barn vilket absurt fase C-32/93tid kan välja inteatt vore-

3576.Webb, 13, parasupra n

behandling graviditet avspeglar grundläg-EU-lagstiftningens av en
skilja mellan föda barn och vårda dem,gande benägenhet att att att

missgynnande med biologiska skillnader.dvs. kopplaatt samman
missgynnande verkar institutioner, lagarosynliggör hurDet genom

ekonomiska relationer. Betänk domstolen isociala ochsamt att
anställningsskydd intefallet lämnade möjlighetenWebb öppen att

anställningskontrakt. sågäller kvinnor med begränsade På sätt tas
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förfaranden upprätthållertill de ochingen hänsyn somnormer
anställaarbetsgivare avstår frånmissgynnande. Många att unga

tillsvidareanställning, eftersom de inte vill bära kostna-kvinnor på
i samband med graviditet och barnom-för föräldraledighetendema

obefogat omdömeslöst.finner detta varken eller IDomstolensorg.
dragit kvinnas arbetslöshets-arbetsförmedlingenfall hadeett en

för anställninginte stått till förfogandeersättning eftersom hon
familjeplaner,arbetsgivare hade frågat hennepotentiellen om

planerade föda andra bam.hon Dom-och hon svarade att ettatt
arbetslöshetsersättningen,indragningenstolen accepterade inte av

från anställaarbetsgivare har avståvidhöll en rätt attattattmen
i Szyszcak,till familjeplaner citerat 1996,med hänsynen person

54s
skill-vad Martha Minow analyseratfall illustrerarDessa som

framträder både i sig ochdvs. skillnadernadens dilemma, när som
annorlunda/avvikandeouttaladavvikelse från Det ärsomnorm.en

Själva konstruktionen mammale-underlägset.således ocksåär av
barnafödande de förstaförknippad med 14digheten risksom en

könsdis-visar vilka begreppetveckorna efter födseln snäva ramar
givits. Direktivet, vilket konstrueratkriminiering har är runt mo-

inte anspråk på fadern ochsäkerhet, tillåterdems hälsa och att
omvårdnanden småbarn.påmodern skall dela av

Hofmann. utmanade dentydligt i fallet FadernframkomDetta
dels häv-Mutterschutzgesetztyska mödraskyddslagen attgenom

hävda tillvårdande föräldern och delsda sin den rättenrätt att vara
ledighet för möd-månadersföräldraledighet. Lagen garanterar sex

in-EG-domstolen fann de tyska lagarnainte för fäder. attrar, men
jämställdhetsdirektiven eftersom direktivenmedstod i konfliktte

fa-organiseringenfrågorinte avsedda avgöra röratt avsomvar
ansvarsfördelningen mellan föräldrarförändramiljen eller att

Vid tid-Ersalzkasse 1984, 3047.Hoffman ECRU. Bannermot
övervägde kommissionen på-för Hofmann-domslutetpunkten att

likabe-regeringen, enligt direktivetbörja tyskamot omen process
tillskulle ha givit båda föräldrarnahandlingsprincipen, vilket rätt

initiativ underminerades dockplaneradeföräldraledighet. Detta av
fallet Hofmanndomstolsbeslutet i More, 1995.

i ljuset subsidiaritets-fallet Hofmann kanBeslutet i EU:sses av
det skall finnas viss balansprincip, vilken innebär typatt en av
EU-sammanhang handlar dettabeslutsnivåer.mellan olika I om en

till politiska beslut inte fattasdecentraliseringsprincip, attsom ser

f könsdiskriminering avskedda kvinna fickinteT.ex. ansågs det att somvara en
mammaledighetefter den veckans se Hertz.komplikationer 14:e
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på högre nivå vad nödvändigt, för den inreän är markna-en som
dens fullbordande. Utfallet i Hofmann-fallet avspeglar dock även

traditionell familjesyn och på bandet mellan ochtroen en mor
bam. Detta återspeglar den ursprungliga betydelsen subsidiaritet iav
konservativa katolska välfárdsstater, där Tyskland arketypen,är

speglar på samhälleten i vilken betingas när-som syn ansvar av
heten i människors relationer Peterson, 1994; Spicker, 1991;

1995.Keesberg,Van

amiljeförsörjarlönF

ingrepp inte familjenAtt i visar, framgår ovanståendegörs som av
diskussion, på styrande politisk logik i familjefrâgor. be-Dettaen
skriver Kirsten Scheiwe selektiv logik med genusbeting-som en en
ad dimension selektivas. 247. Den logiken fungerar degenom
policyområden inkluderade och exkluderade. kanär Man kän-som

igen det i de outtalade och antaganden finns inbäd-na normer som
dade i den manliga familjeförsörjarlönen, och hur dessa fortsätter

bestämma omfattningen och rättfardigandet interventioner.att av
arbetskraftmigrerandeTag exempel, där EG-domstolenettsom

ingripit på otaliga Migrerande arbetstagare erhåller socialasätt.
förmåner för sina familjer, familjen lever i land,även när ett annat
och rättigheter bygger hemvistpå eller medborgarskap. Domsto-
lens aktivitet i dessa familjefrâgor barns utbildning, barnbidrag och
socialförsäkringar motiveras med den fria rörligheten för arbets-
kraft förankrad i paragraf i48-51 Romfördraget. manligaDen
familjeförsörjarideologin ligger bakom logiken i den här typen av
interventioner; det finns flera uttalade hänvisningar till fa-mäns
miljer i paragrafer och domstolsbeslut se paragraf Regulation1.12
1612/68.9 Självfallet de migrerande arbetstagar-är merparten av

skulleMan kunna dra parallell till barnomsorgmän. ochna en
andra infrastrukturella åtgärder kan reducera hindren försom
kvinnliga arbetstagares fria rörlighet. Detta mycket relevant förär

7 Detta kan vi i rättfärdigandet specialbehandlingen i Hofmann-domslutet:se av
it legitimate the special relationship between and herto protect a woman
child the period which follows and childbirth, by preventingover pregnancy
that relationship from being disrupted by the multiple burdens which would
result from the simultaneous pursuit of employment citerat i More, 60 ochs.

58 3075.atsupra n,
s "Migrant worker har ingen svensk översättning. Jag använder här "migrerande
arbetskraft och inkluderar i detta all arbetskraft där den arbetande och dennes
familj finns i olika länder.
9 Några de anmärkningsvärda fallen behandlade barnbidrag och underhåll,av mer
vilka fordrar hemvist: Athanasopoulos al. Bundesanstalt für Arbeit,et motse
Bronzinov. Kindergeldkasse och Hughes Chief Adjudication Officer.mot
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kvinnliga Skandinavien,arbetstagare i där det finns högt ut-en
vecklad offentlig barnomsorg. Bristen barnomsorg ipå många
andra hinder för kvinnorseuropeiska länder möjlighetär ett att ta
avlönat arbete politiska Kirsten Scheiwe användergränser.över
detta exempel för visa på omfattningan EG-domstolens inter-av
ventioner; det gäller den migrerande arbetskraften har dom-när

familjesfáren och arbetets organisation, ochstolen in i medträtt
har den stabiliserat den rådandehjälp sociala förmåner arbets-av

Scheiwe ifrågasätter därmed sanningshal-delningen inom familjen.
den intei domstolens påstående beredd ingripa iärattten att ar-

betsdelningen inom familjen Scheiwe, 1994, 251.s.
Undantagen från principen likabehandling i direktivenom om

social ytterligare exempel på hur familjelönsideologintrygghet ger
kommissionens tolkning könsdiskriminering. undantag-Destyr av

innefattar beslut pensionsålder, förmåner tillområdena om per-na
gjort arbetsuppehåll för uppfostra barn, berätti-att samtsoner som

gande till ålderdoms- och invaliditetsförmåner, gift kvin-ärsom en
härledda rätt.nas

rättsfall tagits i EG-domstolen visar hur omtvis-De som upp
tydliga inkonsekvensema itade dessa undantag och hur be-är, är

socialförsäkringarhandlingen könsskillnader, och på de under-av
familjeförsörjare. falletförstådda I In-mannen somnormerna om

tegrity Caisse Sociales Travailleurs Indépen-DAssurance pour
dants Integrity Nadine C-373/89, rättsfallRouvroy,mot ett som

manlig anställd tagit domstolen inte till avgiftsbe-rätten upp, gav
frielse för gifta kvinnor, änkor och studenter med låga in-som

uttryck för domstolens åsiktkomster. Rättsfallet attgav samma
gynnade rätteligen borderegler gällde för de ävengruppernasom

grupper.tillämpas medlemmar missgynnade rättsfallenpå Iur
Europeiska kommisionen konungariketTeuling, C-30/85, och mot
beslutade dock domstolen medlemsstaterBelgien, fall C-229/89, att

hade hänsyn till de, relativt behoven hosstörrerätt sett,att ta per-
ellerhade beroende maka/make barn, visaattsoner genomsom en

detta förfarande uppfyllde legitimt mål i socialpolitik.derasatt ett
båda fall gynnade arbetslöshets- och sjukförsäkringssyste-dessaI

andel anställda kvinnor.betydligt högre män änmet en
analys dessa två rättsfall drar Sandra FredmanI 1992en av

diskriminering förslutsatsen direkt minska miss-mänatt attav
gynnandet kvinnor betraktas olagligt, medan indirekt dis-av som
kriminering kvinnor däremot kan rättfärdigas det går vi-attav om

behov.den med på vilketDetöverensstämmer mäns sättattsa

2° Fredman, 2l, 132.at notesupra s.
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könsskillnad verkar i direktiven social trygghet the Social Se-om
Åcurity Directive dock inte fullt så enkelt.är sidan har lika-ena

behandlingsprincipen könsneutrala kategorier undanröjt de mest
påtaliga formerna könsdiskriminering och uteslutning kvin-av av

från förmåner, vilka varit grundade på manlig familjeförsör-nor en
jamorm och automatisk klassificering kvinnor ekono-en av som

1994." Åmiskt beroende Daly, 1996; Lewis Ostner, andra si-
dan har specialbehandling i nationell politik det domstolengenom
kallar fördelar könsskillnader erkänts, till skydd för gifta kvinnor
vilka inte haft tillgång till sociala fönnåner, eftersom de inte löne-
arbetat eller endast haft oregelbunden anställning.

Går det tala igynnande det här sammanhanget Påatt om
kort sikt kanske. längreI perspektiv kan vi dock tillämpa in-ett
sikter från feministiskaden analysen den manliga familjeförsör-av
jarmodellens ideologiska och politiska struktur, hur den bevararom
ojämlikhet och missgynnande på grund kön Lewis Ostner,av
1994; Hobson, 1996; OiConnor, 1996. Undantagen förtarovan
givet Förekomsten manligt familjeförsörjarsystem,ettav som ge-

institutionella former dvs.genom socialpolitik skatter,nom pen--
sioner sjukförsäkringaroch inom EU:s ramverk begränsaräven-
individemas till tillträde på arbetsmarknaden.rätt

inte lätt i vilkenDet utsträckning policys formarär avgöraatt
maktrelationer inom familjen dvs. växelspelet mellan de tri-två
anglama Hobson, 1996. Internationellt jämförande forskning

kvinnors ekonomiska beroende och deras belägenhet efterom
skilsmässa understryker dock vikten policyprogram skyd-av som
dar ensamstående mödrar från fattigdom Hobson,se 1990, 1995;
Hobson Takahashi, figur1996 se hög4. grad ekono-En av
miskt underminerarberoende kvinnors ekonomiska medborgar-
skap, deras anställningsmöjligheter, och deras möjlighet väljaatt
bostadsort för arbete, dvs. tilltillgång arbete, utbildning och karri-
ärutveckling Bjömberg. här förhållanden1996. Det direktär som
påverkar kvinnors möjlighet lika villkorpå deltaga arbets-att
marknaden Bryson, Hobson,1997; 1990, 1996.

2 Man kan hitta exempel där jämställdhetsprincipen resulterar i förlustäven av
förmåner, Douglas BarberHarvey Guardian Royal Exchanget.ex. motse
Assurance Group, C-262/88.
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diskrimineringIndirekt

inte tillräckligi EG-domstolenlikabehandlingsprincipenAtt tar
barnochkvinnors liv vårdtill områden ihänsyn avsom omsorg

kritikeniden feministiskaåterkommandegamla,och är temaett
mekanismer produ-itu med deoförmågadomstolens att ta somav

Lewiskön Shaw, 1996;på grund Herveymissgynnande avcerar
före-tid har det dockPåMeehan, 1997.Ostner, 1995; senare

diskriminering,och indirektdeltidsarbetekommit domslut somom
arbetslivetmissgynnande ikvinnorsåtminstone delvis erkänt att

könsdiskrimineringindirektlåtaAttberor på deras omsorgsansvar.
och detlänk mellan det betaldadeltidsarbetande skaparomfatta en

fö-indirekt diskrimineringsfärer.obetalda arbetets Fastän ansetts
könsneutral regel påverkatbevis förreligga det finns ettnär att en

oproportionerligtmissgynnade könet, ikönen, det stor ut-av
förplik-fallen tillämpatsdet i majoritetensträckning, så har av

familjen." missgynnandeeller hartelser inom äktenskap Dessutom

22 föreskrift kopplas tillföreligger l inte direktIndirekt diskriminering när en
formuleras i neutrala kännetec-diskrimineringkön i direktsom termerutan av

medlem-deltidsarbete"; 2 flerdeltidsarbete eller begränsatken avsevärtsom
inte finnsföreskriñen; och 3 det nå-det könet faktiskt missgynnas avmar av ena
könet i ju-skäl till ofördelaktig behandling detrimligt och objektivtgot av ena

Bieback, också ECR 1607, underproportionalitet 1996 30,ridiska termer s se
Bika Kaufhaus:fastställdes i fall 170/84, GmbH We-Artikel 19. Principema mot
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kategorier i viss utsträckning erkänts i de fallen indi-av senaste om
rekt diskriminering. Det måste bevisas betydande andelatt en av
det könet missgynnas regleringen. Fallen bygger på statis-ena av
tiska bevis kvinnor majoriteten de deltidsarbetareatt utgörom av

skadas policy och det inte finns starka skäl social-attsom av en
politiska, ekonomiska rättfärdigar detta missgynnande.som

Detta erkännande indirekt diskriminering representerarav en
förändring i EG-domstolens diskriminering.på Det möjlig-syn ger
het angripa kategoriskt missgynnande bortomatt biologiskarent
konstruktioner könsskillnader, graviditet och förloss-t.ex.av som
ning. Det inte längre nödvändigtär bevisa arbetsgivarenatt att av-
siktligen missgynnat på grund kön. Därmed kan hän-en person av

till institutionella strukturer och iställettas för strikt formellsyn
likabehandling finns möjlighet till bredare förståelse ojämlik-en av
het. Detta erkännande hur könsbetingadeär ett ochav normer
handlingssätt avspeglar skillnader i riskskydd ojämlik för-samt en
delning tillgång till sociala och ekonomiskaav resurser.

Icke desto mindre har EG-domstolen endast kunnat acceptera
begreppet missgynnande i relation till klassiska risker såsom pen--
sioner, invaliditetspensioner och avgångsvederlag Scheiwe, 1993

och bara för de kvinnor redan finns på arbetsmarknadensom-
något Mary Daly betecknar socialt skydd härlett frånsom som
marknaden, 1996, 8. Detta kommer framgå de rättsfallatts. av

diskuteras i avsnitt. EG-domstolennästa har inte vågatsom ta ste-
till de områden grundantagandena förget definitionenutmanarsom

vad arbete.ärav som
Rättsfallet Bilka-Kaufhaus Karin Weber Hartz rätts-mot von

fall 170/84 åberopas ofta vändpunkten i EG-domstolens be-som
handling diskriminering,indirekt eftersom det klargjorde vilkaav

följa.riktlinjer de nationella domstolarna har Falletattsom
handlade deltidsanställda utestängdes från avtalspen-om som en
sion. Domstolen beslutade avtalspensionen kontraktsna-att var av

och därför föll inom för hur avlöningtur definierades iramen ar-
tikel 119. följdeDärav den totala timersättningen högre föratt var

Återigen,heltidsarbetare för deltidsarbetare.än den kärandeom

ber Hartz: 1986.von
23Det första rättsfallet inför EG-domstolen särskilt behandlade deltidsarbete,som
och också det första explicit behandlade indirekt diskriminering, P. Insom var
Jenkins Kingsgate Clothing Productions Ltd., fallmot 96/80. I fallet vidhöll
domstolen frågan huruvida det rörde sigatt könsdiskriminering eller inte,om om

fråga sakförhållande, dvs. fråga skall inom de nationellavar en avgörasom en som
domstolarnas jurisdiktion. Det de skulle det fanns objektivtavgöravar som om
försvarbara faktorer, och inte, fastställa det arbetsgivarens avsiktom attom var
diskriminera.
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antal kvinnorförhållande drabbadedettakunde bevisa störreettatt
det inte kundediskriminering, såtillvidaskulle det utgöraän män

Domstolenkönsrelaterade.intemed faktorerrättfärdigas varsom
och skapade på sårad kriterier,därefterfastställde sätt en pro-en

rättfärdig-arbetsgivarensutvärderaportionalitetsprövning, för att
verkligt be-åtgärder måste: aArbetsgivarensanden. ettmotsvara

företagetsändamålsenliga för uppnåbhov hos företaget, attvara
kriteriermålet.nödvändiga for uppnå Dessamål och c attvara

diskrimineringsfall. betydelsefullaDetfortfarande ianvänds är att
hade för avsiktarbetsgivarenrelevantansågsdet inte längre attom

inte.diskriminera eller
tillämpadomstolens benägenhetexempelflerafinnsDet att

risker.sociala rättigheter Rätts-missgynnande-normen rörsom
behandlade4311fall 102/88 198 ECRRuzius-Willbrinkfallet

invaliditetsbi-förvägradesdeltidsanställdadiskriminering mot som
hävdadeHolländskaexistensminimum.garanteradedrag statensom

och heltids-tidigare inkomst,kopplad tillutbetalningen attatt var
berättigade. EG-dom-studenterochföretagarearbetande, varegna

orättvistskullebidragetdockavvisadestolen argumentet att vara
deltidsanställdadet skulleeftersomheltidsanställda,mot en er-ge

vid-hañ i lön.tidigare Dessutomvad dehögresättning änsom var
demsyfte stödjasocialpolitikensdomstolenhöll attatt somvar

biståndförvägrade dempolicynbistånd, ochbehovi att somavvar
ef-orättvistocksåansågsdet. Systemeti behovstörst varaavvar

heltidssysselsatta,och andrastudenterförmåner tilldettersom gav
Steiner, 1996.inkomsttidigarederasoavsett

deltidsarbete ochfrågorbehandlatharEG-domstolen även om
tid isenioritetsprincipenifrågasattslöneökning, där det an-om

FreieNimz Hanse-for deltidsarbetare. Ikunde gällaställning mot
lö-den kärande högrevägradesrättsfall 184/89stadt Hamburg en

lag tillämpasdeltid. Enligt tyskarbetadehonnekategori eftersom
anställda arbetarforsenioritetsprincipen fulltbara tre-ut som

jobbarför anställdahalverasoch denkvartstid eller sommer,
Arbeiterwholfahrtovanliga rättsfallseriehalvtid.mindre Iän en

KuratoriumBötel, fall C-360/90;MonikaBerlinStadt E.Der mot
Lewark, C-Nierentransplantation Johannaundfür Dialyse motc.

tilldeltidsanställdastill fördel fördomstolendömde rätt457/93
deltidsanställdadessa fall hadeutbildning.övertidsersättning för I

och i varjespecialkurser,de åtför den tidersättning ägnatvägrats
kvinnordeltidsarbetandedebevis förenskilt fall fanns samtatt var

gradoproportionerligåtgärder ipolitiskakönsneutralaskenbartatt
visadefallet Lewark 93,4Siffrorna iberörde kvinnor. procentatt

kvinnor.deltidsarbetandede varav
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Domstolen drog vid frågor löner Övertid, efter-ochgränsen om
dessa frågor ifrågasatte själva definitionen vad ärsom av som ar-

bete och vad full arbetsvecka. anmärknings-Detsom anses vara en
Lengerich andra Angelika Helmig ochvärda fallet Stadt och mot

andra, eftersom det belyser det varpåär värt sättpresentera,att
fastlåst i likabehandling.politiska ramverkEU:s Detär normen om

befäster familjelöneprincipen och skillnaderna mellanäven man-
familjen.och kvinnans bidrag tillnens

fallen C-399/92, C-409/92,Samtliga kärande, C-425/92, C-
deltidsarbetande34/93, C-50/93, C-78/93, arbetade änvar som mer

avtalad tid, inte erhöll övertidsersättning eftersom de in-men som
timmar för full arbetsvecka. frågaÖverskred antalet Dente en

ställning till huruvida artikel givetdomstolen hade 119,taatt var
de deltidsarbetande kvinnor, kräver arbe-att attmerparten av var

tad tid avtalad arbetstid skall betalas enligt övertidstaxa,utöver
för heltidsanställda. Domstolen framhöll kollektivavtalatt ettsom
begränsar övertidsersättning för både deltids- och heltidsan-som

ställda inte stod i till artikel och direktiv 75/119 117.motsats
Domstolen varnade dock för skulle förklaras skyldig tillatt man
ojämlik behandling den totala ersättningen for antalom samma
timmar för heltidsanställda för deltidsanställda. Dom-större änvar
stolen drog dock slutsatsen det inte förelåg sådan ojämlik be-att

fallet, eftersomhandling i det här deltidsanställda arbetadesom
löntimmar fick heltidsanställda vilka arbetade30t.ex. somsamma

timmar.30
utvecklade iGeneraladvokat sitt yttrande.Darrnons argumentet

hävdade där övertidsersättning beräknas på in-Han ett system,att
orättvist intedividuella avtal, skulle de deltidsan-gentemotvara

heltidsanställdaställda, de Överskred sin avtaladeutan mot som ar-
betstid. Heltidsanställda familjeförsörjare skulle missgynnas efter-

de inte skulle få övertidsersättning förrän de hade jobbatsom
fler timmar deltidsanställd.många än en
här fallet vissa själva kärnpunkten i missgyn-Det pårör sätt

nande grund kön, faktumpå nämligen det genomgåendeattav
ojämlikhetsmönster återfinns i relationersociala och i institution-
ella omgivningar. Slutsatsen arbetearbete på arbetsmark-äratt

familjeförsörjningsplik-naden, och heltidsanställda de medatt är
osynliggör de många skikten missgynnande: arbetsdelning-ter, av
antagandet hushåll består man/familjeförsörjare ochatten, av

hustru, de sysslor kvinnor utför hemmet intei arbete. Trotsäratt
domstolen har definierat lön flertal gånger finns det,att ett an-

definitionmärkningsvärt inte någon begreppet arbete.nog, av
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tillhandahållit definitioner den arbetsföraDomstolen har bara av
befolkningen.

och arbetsmarknad den viktig-till anställningKopplingen som
kvinnors möjlighettill likabehandling begränsarkanalen attaste

det riskskydd vanliga anställdaställa krav och åberopaatt som
Efter-heltidsarbetande omfattasför betydersom det mesta av.

omsorgsarbete, inte räknas arbete, kvin-arbete,obetalt ärsomsom
där bidragsberäkning grundas på betaltmissgynnade i de systemnor

exempel hurarbetsgivaravgifter. tydligt påDettaarbete eller är ett
uteslutning skapar de seglivadeformerinstitutionella mest ty-av

defini-så djupt förankrade idärojämlikhet, ärnormernaperna av
framstår oföränderliga.och praxis detioner, regler att som

förmånlig behandlingellerGynnsam

stat-marknad-familjepolitik-triangeln ochjag undanläggerHär
möjlighet till missgynnande påutforskar istället EU:s rättaatt ar-

g förväntaområde borde det möjligtbetsmarknaden. På detta attvar
specifikingripanden. Införandetförsig högre tolerans po-av enen

kvinnor, till-behandlinglicy-rekommendation avom gynnsam
likabehandlingsprincipen, utlovar tillmed störresynessammans

jämlikhet." berömda fallet Kalankedetmöjlighet till reell Men ty-
der på något annat.

Kalanke, manlig arbetssökandefram EckhardFallet lades enav
positiv särbehand-befordran på grundförbigicks i av ensom en

automatiskt företräde till det under-lingsplan i LagenBremen. gav
fannfallet kvinnor. EG-domstolenrepresenterade könet, i det här
föl-problematisk och karaktäriserade denlagstiftningensjälva

jande sätt:

425 Directive precludesof the EqualArticle 21 and Treatment
candidatessuch those the wherenational rules present case,as

promotion equally qualiñed,shortlisted forof different aresexes
theypriority whereautomatically give sectorsto arewomen

existunderrepresentation being deemedunderrepresented, to

24 frågorutökar likabehandlingsprincipen till omfattaDirektivet 76/207 att som
yrkesutbildning befordran, arbetsförhållan-anställningsmöjlighet, ochrör samt

hänsyn till den anställdes kön.den. Artikel tillåter medlemsstater22 taatt
bericke-bindande rekommendation rekommendation 84/635Rådsförsamlingens

för bristande jäm-medlemsstaterna vidta aktiva politiska åtgärder bekämpaatt att
segregation arbetsmarknaden.likhet för kvinnor och på

25 likabehandlingsprincipen gälla direkt och indirektdefinierarArtikel 21 att
åtgärder avsedda undanröjadiskriminering; artikel 24 undantar är attsom
möjligheter.ojämlikheter påverkar kvinnorssom
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indi-least half of the staff in thedo makewhen atnot upwomen
the relevant personnelvidual brackets in group.pay

lagstiftningen gickden uppfattningenEG-domstolen attvar av
För långt:

unconditio-absoluterule whichnationalA guarantees women an
ofpromotionfor appointmentnal priority notor a measure

opportunitiesbeyond promoting equalsincethat kind, goes
of equality of representationresultsubstitutes for theand

Eck-providing such equalitybe arrived bywhich only atto
Hansestadt C-450/93.Freie Bremen,hard Kalanke mot

tolkat det olikafallet harkommenterathar sätt.De som
fall deti dettalagen isig domstolen BremenMotsatte gav un-som

tillbakavisadeföreträde Ellerautomatisktderrepresenterade könet
åtgärder förprincipen aktivagenerelladomstolen den attom

diskriminering Szyszerzak,förmissgynnadekompensera grupper
1996

från femi-Kalanke-fallet ledde tillbeslut iDomstolens protester
efter-policyskapandeutanför EU:sinom ochnister, både organ,

för positiv elleroch åtgärderalla dedet negligerade programsom
ochEuroparådetrekommenderas inombehandling somgynnsam

kommissionen. ändringhade föreslagitEU-kommissionen aven
kunde tillåtas.fönnånlig behandlinglikabehandlingsprincipen så att

slutgiltigadock domstolensberorbehövasdetta kommerOm att
efterföljde Kalanke. Omrättsfalldeti Marschall-fallet,beslut som

dendiskriminerandedefinierasbehandlingförmånlig motsom
miss-förkastandebetyder detdominerande ett avgruppen

respektbrist påfördomar ochvillgynnande-principen, det säga att
medlemmar ibehandlingjämlikförhindrar atten grupp,aven

institutio-ochdiskrimineringsmönsteråterskaparhandlingssätt att
könsdiskriminering.osynliggörmekanismernella

jämställdhetsramverketsvenska5 Det

den svenskabeskriva huravsnitt inteavsikt med dettaMin är att
skulle krävautvecklats, någotjämställdhetspolitiken har ensom

30-talen. Iställetbörjan på ochtillbakablick med 1920historisk
policyformerdecenniernasde tvåjag mig påkoncentrerar senaste

jag tidigare diskuterat,policy vilkendels ioch speglar dessa EU:s
beskrivs i modellennormativa antagandendels i deoch omsom

kön.missgynnande grundpå av

26 c142/1.maj 1991: OJRådets rekommendation 21se
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min tidigare diskussion har det framgåttAv familjen inteatt
kategori berörs policyskapande inom jämställd-EU:sär en som av

hetsramverk, familjefrågor ofta ligger till grund för tolk-även om
ningar diskriminering och missgynnande. Sverige har situation-Iav

varit annorlunda. policy under 1970-talet lade grundenDenen som
för svensk jämställdhetspolitik utformades alltid inom fa-nästan
miljepolitikens institutionella Familjepolitik tydligtettramar. var
utstakat politiskt område, och det fanns till och med ministeren

ansvarade för familjefrågor. Målmedvetenheten i familje- ochsom
arbetsmarknadspolitiken hög under och och1960- 70-talen,var en

för förändra familjelivetsrad åtgärder vidtogs organisering ochatt
yrkesarbeta.för möjliggöra för fler kvinnor expande-Denatt att

rande offentliga servicesektom skapade arbetsmöjligheter förnya
kvinnor. utformadeAlla politiska ingrepp så desätt attvar

familjers val betaltpåverkade hur och obetalt arbete skulleäven av
fördelas. med särbeskattning gjorde kvinnors obetaldaSystemet ar-
bete familjerså dyrt, önskade upprätthålla traditionenattpass som
med manlig försörjare och hemmafru fick, så betalasäga,atten en

straffavgift villkor för föräldraledighetför detta. Generösa samten
subventionerad bam- och äldreomsorg andra medel för fåatt utvar
kvinnorna arbetsmarknaden.på

politik fördes, med sociala förmåner och offentligtDen som
tillhandahållande omsorgstjänster, köns-ävenav omgavs av en
neutral ideologi delat föräldraskap och jämlik tillgång till betaltom
arbete Hobson mfl., 1994b. jämställdhe vilketBegreppet an-
vändes vid denna tid, återspeglade politikens könsneutrala kon-
struktion, olika skulle behandlas lika, ochatt attgrupper sam-om

användas för kvinnormåttstock skulle och män.ma
vi återvänder till förhållandena stat-marknad-familj ochOm

policy-trianglar,man-hustru-bam, alltså våra två kan attse
omfattningdet finns skillnader i och nivåer i de rättighe-termer av

svenska jämställdhetspolicyn,stadgas i den jämförter som om man
med ramverk.EU:s

Familjepolitik kopplad till arbetsmarknadspolitik

det första familjepolitiken oundvikligen kopplad till arbets-För var
detta fåmarknadspolitiken. politiska initiativ förTrots togs att

27 det omdebatterad frågavälfärdsstatsforskningen huruvida svenskInom år en
arbetskraftsbrist.jämställdhetspolitik huvudsakligen berodde på Författaren har

uppsättning villkor och sociala aktörer låg bakom kon-åsikten komplexatt en
feminister, socialdemokratiska politiker båda könenstruktionen politikenav av

facktöreningsledare.samt
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påverka förändraoch fördelningen betalt och obetalt arbete in-av
familjen, dvs. relationerna i den andra triangeln och växelver-om

kan mellan de båda trianglama figurse 2 olikaovan. De policys
skyddade deltidsarbetare klart utgick ifrån detgör att attsom man

kvinnor skulle för det obetaldata merpartenvar som ansvar av
omsorgsarbetet, samtidigt de tänktes utföra arbetet inom densom
betalda omsorgssektorn Johansson, 1997; Sundström, 1987. En-
dast på tid kan i Sverige till progressivansatsensenare man se en
politik hur det betalda och obetalda arbetet skall fördelas dvs.om
relationerna i den andra triangeln; förhållandet mellan ochman
hustru. framkommer i ändringen föräldraförsäkringen,Detta av
där två månader med åttio ersättning åtprocents reserveras, en
vardera föräldern, vilket i praktiken innebär pappamånaden som
går förlorad inte fadern utnyttjar sina rättigheter förälder.om som

det andra, det könsneutrala jämställdhetsramverketFör frikopp-
lar också ha barn från hand barn. fak-ta om Sverige harattatt
tiskt tvingats modifiera politiken barnafödande förrunt att svara

det ramverk ställs EU: gravid kvinnlig arbetsta-mot som upp av en
tillåts fjorton veckors mammaledighet, och åtminstone tvågare av

dessa veckor måste före barnets födelse Eklund, l996b.tas ut
Sveriges könsneutrala politik kring föräldraledighet framstod som
revolutionerande under 1970-talet, eftersom den erkände att om-
sorgsarbete inte uteslutande kvinnligt ansvarsområde,ett utanvar

föräldraskap utövades såväl fäder m.fl.,mödrar Hobsonatt av som
l994b. dock faktum fäder inte utnyttjat sin tillDet är rättett att
föräldraledighet till fullo. många feminister det förhållandet,För är

fäderliten några veckors föräldra-änatt ytterst targrupp meren
ledigt, bevis på bristerna i den svenska jämställdhetsmodellen.ett

politiken misslyckatsDetta speglar med de viktigaatt att se sam-
banden stat-marknad-familjmellan och hur maktförhållanden
inom familjen och beteenden på arbetsmarknaden står i relation till
varandra. Så kvinnors ekonomiska beroende inom famil-trots att
jen lägre i Sverige i de flesta andra länder, det överdriftär än är en

attvarafrånpåstå kvinnor övergått beroende manligatt att av en
försörjare till beroende förkroppsligat i begrep-att statenvara av -

statspatriarkat Hirdman,Hernes, 1987; 1990.pet
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Hushållsinkomster: Ensamstående och sammanboende mödrarFigur 5

Ensamstående Sammanboende

TMSPrivat lerenngar8%

Inkomstav
tjänst
W/ø

Källa: Levnadsnivåundersökningen 1991

ensamstående mödrars ställning vi tydligt konsek-Tittar vi på ser
uppmärksamma sambandet mellan de två tri-inteattvenserna av

ensamstående mödrars ekonomiska si-anglama. svenskaTrots att
i internationellt jämförandetuation kan sägas ettvara gynnsam

jämförelse med gifta svenskaperspektiv, de, i mödrar, överre-är
bland socialbidragstagare de därtill missgynnandepresenterade är

tidsresurservad gäller såväl ekonomiska- Hobson Taka-som
lika deltagande i arbetslivethahsi, Antagandet1996, 1997. om

kvinnor vid skilsmässa inte kompenseras för sinahar inneburit att
grund deras dvs. kvin-lägre inkomster, lägre på av omsorgsansvar,

deltidsarbeta under och därmedbenägenhet småbamsårenattnors
möjligheter fortbilda sig i intemutbild-deras och deltasämre att

ändringenning. nyligen genomförda i lagen underhållDen om
kommer visserligen förbättra frånskilda mödrars situation nå-att

kan komma tvingas betala underhåll det ab-Män större ängot. att
själva innehåller färresoluta minimibeloppet och lagen kryphål,

missgynnandet.fortfarande kvarstår Reformema i lagenmen om
underhåll menade minska utgifterär än rättaatt statens attsnarare
till maktbalansen hos skilda dock viktigtDet är notera attattpar.

bidragsförskott,fortsätter betala vilket minskar riskernastaten att
mödrar.för fattigdom hos ensamstående

Socialt och ekonomiskt medborgarskap

vi återgår till diskussionen skillnader mellan båda jäm-Om deom
ställdhetsramverken och frågar vilka inbegrips i och ute-oss som

28 fått sitt fort-Dessa de få inte bostadsbidrag sänkt,utgör en av grupper som som
farande får förtur inom barnomsorgen, och därtill kostnaden subventionerad.
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finns betydandevi detskyddsåtgärder,från sociala attstängs ser
rättigheterhur risker ochbetänkeremellan. Omvariationer dem

Förtidspensione-arbetslöshet,ramverken,politiskai de tvåtolkas
graviditet/föräldraledighet,ålderdom ochinvaliditet,sjukdom,ring,

enhet medsupra-nationellnationell ochåterigenjämför vi enen
uttolkandemedpolitiskstrukturer,institutionellaolika stat enen

och indirekta på-EG-domstolen. Direktainstitutionell aktör -
antyderpolitiken i EU-ländemaharmoniseraförtryckningar att

omfattning ochbidragenstolkningarEG-domstolensändå att av
kan relevantnationell politik.påverkar Dettariskkategorier vara

rollEG-domstolen utvidgat sineftersomjämställdhetsfrågor,för
överenskom-och förfaranden inationella lagaruttolkare avsom

EU-lagstiftningen.medmelse

policy-ramverkoch kategorier;Könsrelaterade risker två6Figur

CourtEU EuropeanSverige
EG-domstolensJustice;

tolkning

tidsbegränsadTidsbegränsadoch icke lckeArbetslöshetsförsäkring
tidsbegränsadanställning anställning

Deltid, heltidDeltid, heltid
14 veckoroch 1 KvinnorKvinnor mänFöräldraledighet

tidsbegränsadicke lckeTidsbegränsadoch
anställningtidsbegränsadanställning

beroendeersättning: beror VillkorFull
arbetskraftsdeltagandearbetskraftsdeltagande

Generell ersättning: beror
arbetskraftsdeltagande

Anställningsskydd: vissaAnställningsskydd:
undantag
lcke tidsbegränsadTidsbegränsadoch ickeinvaliditetSjukdom och
anställningtidsbegränsadanställningAnställningsskydd

00h ersättning Deltid, heltidheltidDeltid,
Deltid, heltidheltidDeltid,Pensioner

vårdför barnav ger
pensionsrätt

29 använda domsto-och försök därskriver USAWeir 1996Margaret attomsom
förjuridiska harsocial integration,len för uppnå systemattatt egna normermenar

federalaVi också iof policy designs.appropriateness"the vet attavgöraatt sys-
för stridervarit de främstadomstolaroch Kanada, harUSAtem, omarenornasom

jämställdhet.
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erbjuderochtäcker flerpolitiskasvenska störreDet nätet grupper
in-funktiondetta bådealla områden;skydd på är attnästan en av

medborgarskap ochrättigheter baseras påsocialastitutionaliserade
förför politiksocialdemokratiska regimen göraden attatt enav

Esping-Korpi,lönearbete 1989;beroendemindrearbetstagare av
återspeglar dessutomsocialaAndersen, 1990. Det nätet atttäta

inflytandefemokrater har hafts.k.kvinnoorganisationer och över
Lindholm, 1997;HobsonBergqvist, 1994;policyskapandet

socialutvecklandettydligt iframgårkommande.Korpi, Det av
finnadetgåroch äldreomsorg. Dessutombam-service, t.ex.i att

definieras vidi hur arbetegenusmedvetenhetvisst påmåttett
formelltFöräldraledighet räknassociala förmåner.beräknandet av

månaderföräldraledigaoch alltsålönearbete, är även pen-som
kvinnovänligandra exempel påfinnssionsgrundande. Det även po-

ATP-pensionsreformen,exempeltjänade tillKvinnorlitik. som
pensionsni-grund förarbetsår ligga tillbästaindividens femtonlät

vån. erkännade detindirektdessaåtgärderPolitiska är ett avsom
dock,arbete bestårdefinitionenSjälvaarbetets värde.obetalda av

kvinnor dragitsvenskapolitiska åtgärderdeoch många somav
markna-frånlönearbete de härstammartillkoppladefördel ärav

jämställdhetsramverk. Svens-fallet inom EU:svilketden, äräven
anställningsskydd ochvisserligenomfattasdeltidsarbetandeka av

heltidsarbet-rättigheterutsträckningi storgaranteras somsamma
förmåner,tillgång till socialaochåtnjuter,ande semestert.ex. men

arbetetsmissgynnasför hur kvinnorförståelse saknas orga-genom
löneutvecklingen be-befordran. Sociala förmånerochnisering, i

heltidsanställdkönsneutralutifrånräknas nämligen utan om-en
sorgsansvar.

detjämställdhetspolitikeni den svenskalänken ärDen svagaste
poli-marknadssidan i denmissgynnande fungerar påpå vilketsätt

för sig åtledigt från arbetettiska triangeln. De ägnaatttarsom
inte förförlorad arbetsinkomst,förföräldraskap kompenseras men
arbets-frånvaron frånuppstår på grundmissgynnandedet avsom

gällerförlorade vadför de möjligheter gårmarknaden d.v.s. som
institutionellbefordran. På bredareintemutbildning ocht.ex. en

litet tilllika möjligheter mycketbidrog före lagennivå 1991 om
vilket in-och praxis för könsdiskriminering,förändraatt normer

3° undanröja kvinnors missgynnandepolitik aldrigAvsikten med denna attvar
livscykeln.inte kan bidravid ålderdom, då dessa på sätt män översamma som

missgyn-vidareutvecklas i avsnittet nedskärningar ochDetta omresonemang
nande.
3 arbetsgivare ingenfastslagits i EG-domstolen, har svenskaPå sättsamma som

deltidsanställda för övertidsarbete.skyldighet kompenseraatt
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gick i vardagsrutinema inom den privata sektorn. Arbetsgivare be-
hövde bara hitta passande skäl neka kvinna jobb.ett att etten

Den svenska jämställdhetslagen

svenska lagstiftningen könsdiskrimineringDen arbetsmark-mot
välfärdsstatemanaden de bland de demokratiskaär svagasteen av

Eklund, Gelb,1996a; 1989; Ruggie, 1984. Det ursprungliga nam-
lagenpå uttryck för bristande lyhördhet för institutionellanet ger

former missgynnande: jämställdhet i arbetslivet mellan ochmänav
kvinnor. Politiken kring könsdiskriminering bygger i detta sam-
manhang likabehandlingsprincipen,på och kvinnor be-mänatt
handlas lika. Rättvisa därför endast individergaranteras som
återfinns bland det underrepresenterade könet, och inte den miss-
gynnade helhet. Detta exempel på det arkety-är ettgruppen som
piska könsneutrala ramverket. innebär i självaDet verket att un-
derrepresentation likställs med missgynnande, och förnekandeett

Förekomsten historiskt och socialt gynnade ochav av grupper so-
cialt missgynnade Således möjliggör jämställdhetslagstift-grupper.
ningens konstruktion priviligerade kan hävda omvändatt grupper
diskriminering positiv särbehandling eller förnär program gynnsam
behandling stadgas.

År då1991 reviderades lagen, den hade för kritik underutsatts
hela 1980-talet, huvuddragen i lagstiftningen bestod: förbudmen

diskriminering kopplade till enskilda fall, och för bevisaärmot att
diskriminering måste målsägaren finna jämförelseperson,en en

inomarbetar organisation. Vidare möjligheter-ärman som samma
hävda diskriminering fortfarande mycket begränsade. Denattna

enda olagliga formen könsdiskriminering föreligger närav en ar-
betsgivare förbigår objektivt kvalificerad arbetssökan-setten mer
de. arbetssökande ochOm två en kvinna lika kvalifi-ärman en
cerade har arbetsgivaren själv bestämma skarätt att vem som an-
ställas. kvinnlig arbetssökande nekas jobb hon harNär etten som
likvärdiga meriter för, måste hon kunna bevisa arbetsgivaren påatt
sannolika grunder haft för avsikt diskriminera.att

Ronnie Eklund 1996a, har analyserat det svenska förbu-som
det könsdiskriminering i relation till EU-lagstiftningen, hävdarmot

arbetsgivare rationellt kan välja den arbetssökande han/att som
hon utför arbetet effektivt, arbetsdomstolentror mest utan att
ifrågasätter arbetsgivarens urvalsn0rmer" Eklund, 1996, 344-s.

Även Ruggie 1984 förfäktar den svenska modellen vinsteroch desom annars
kvinnor gjort medborgar/arbetar-modellen, lagstiftningen tandlös.att ärav anser
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grundar sig likabehandlingsprinci-345. Jämställdhetslagar påsom
tvingar ofta arbetsivare diskriminerar till försik-störresompen en

tighet. dölja diskriminering och formulera ochmåsteDe normer
förpraxis framstår rationella utomstående. Mensom som en vem

vad rimligt, och hur handlingsfrihetenäravgör är storsom
kritiska frågor för missgynnande-modell. domi-Detta Attär en

makten fastställa och mått för vadnerande har attgrupper normer
antaganden defini-rimligt, vidmakthåller outtalade ochärsom

effektivt,tioner vad räknas meriterande och kvalifice-somav som
inneburit försämring för socialarande, och har historiskt andra

Individer kan visserligen använda jämställdhetslagstift-grupper.
hindrarningen för ifrågasätta dessa lagen varjeatt ut-normer, men

mekanismer återskapar missgyn-maning de institutionella somav
finnas jämförelseperson,nande. Då det dessutom måste en an-

ställd arbetsgivare eller inom organisation, be-av samma samma
destabilisera de systematiska diskrimine-möjlighetengränsas att

ringsmönster finns i horisontellt könssegregerade arbets-som
marknader. mindreKvinnors yrken definieradeprioriär soma
kvalificerade, och dessutom, för komma till kärnfrågan i aktu-att

motiveras kvinnors låga löner med begräns-ella lagstridigheter,
ningar marknaden.i

lönediskrimineringsfall nyligen drogs inför svensk Ar-Det som
avslöjar svagheten i den svenska lagstiftning-betsmarknadsdomstol

Örebroförbud könsdiskriminering barnmorskaen motmotens
Örebroläns landsting; Jämställhetsombudsmannen läns landsting,v.

eftersomfall Fallet sporrades Sveriges EU-inträde,153/95.a av
lön för lika arbete fanns inskriven i EU-lag-principen likaom

sektion i direktivet likabehandling.stiftningen artikel 2 om
tjänade kronor mind-Rättsfallet berörde barnmorska 4 000en som

sjukhustekniker. Yrkesbeteckningamai månaden två ärän tan-re
Bammorskeyrket, kräver flera års utbildningkeväckande i sig. som

sedan vidareutbilda sig, kanförst bli sjuksköterska ochmåste man
icke-professionell, naturgiven köns-fortfarande associeras till en

barnmorskor ställts dem med vetenskapligroll historiskt har emot
expertisu. sjukhusingenjöroch medicinsk associerasTermen

färdighet. jämförelse-med expertis, utbildning och manligeDen
avslutat fyraårigt gymnasium och sedan gått någrapersonen hade

33 betvivlarEU-beslut inte kräver "jämförelseperson",Med tanke på de som en
efter fal-Eklund lagstiftning faktiskt följer EG-domstolens tolkningarsvenskatt

let Dekker, 341.s.
34 Öberg, kompetens och konflikt svenskSe Lisa Barnmorskan och läkaren: i

1996.förlossningsvârd, 1870-1920
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kurser.kompletterande universitetskurser och andra kortare
Genom hela detta rättsfall samlade Jämställdhetsombudsmannen
statistik och yrkesbeskrivningar underströk det tekniska ochsom
specialiserade draget bammorskeyrke,i de höga kravsamt som
ställdes på dessa vad gällde moderns och det ofödda barnets hälsa
och säkerhet.

domslutet fann arbetsdomstolenI jämförelse mellan deatt en
två yrkena inte siglät objektivt: den felaktig och missle-göras var
dande. Domstolen lade vikt vid de expertutlåtanden motsattesom
sig påståendena barnmorskor läkare instruktioner,att samtom ger

barnmorskor har för förlossningsavdelningen, vilket be-att ansvar
för förtyder liv och död mödrar och nyfödda. Experternaansvar

hävdade istället det låg hos avdelningsläkama.att yttersta ansvaret
trädde alltså mängd könsstereotypiserandeHär krafter in, nären

det skulle instruerade och vadavgöras ut-vem som vem om som
gjorde kompetens och skicklighet.

det inte framgår det slutgiltigaTrots domslutet, kretsadeatt av
del diskussionen kring könssegregerade yrken. fram-Detstoren av

kom det inte rådde någon brist på sjukhustekniker det fanns iatt
själva verket fyra, fem sökande till varje ledig tjänst. bammors-I
komas fall verkade tillgången barnmorskor liten bety-vara av

fördelse lönesättningen. Enligt Jämställdhetsombudsmannen hörde
det inte till praxis höja lönerna vid brist på barnmorskor ochatt
sjuksköterskor, istället intensiñerades rekryteringskampanjema
eller sista stängdes vårdavdelningar JämO, 1996,utvägsom en- -

16. rättsfallOm detta förts inför EG-domstolen hade de storas.
löneskillnadema kunnat rättfärdigats med det finnsatt en annan,
alternativ, arbetsmarknad för ingenjörer inte för barnmors-men
kor. principenDen låg bakom beslutet i aktuellt fall lika lönett om
för lika arbete Enderby, C-127/ där EG-domstolen192, tillät de
nationella domstolarna bristen på sökande tillavgöraatt ettom
jobb, och behovet höja lönen för attrahera fler sökande,att attav

objektiva ekonomiska strategier inte har något med köns-är som
diskriminering göra.att

dennaAgneta Stark i volym, liksom andra feministiska eko-
tidigare, har hävdat marknaden i sig metafor,ärattnomer en en

osynlig hand organiserar genusrelationema och reifierar värde-som
kategorier. Rättsfallet demonstrerar tydligt det föreliggeratt en
cirkellogik: kvinnor börjar inom yrken könsdifferentierade.ärsom
Eftersom det arbeten utförs kvinnor nedvärderas dessaär som av

35Han hade först jobb tekniker och har därefter varit anställdett som som
sjukhusingenjörsedan 1978.
3 tacksam Bergh, förJag mycket Lise Jämo, material detta rättsfall.är mot om

205



Barbara Hobson

och den anledning-betingar lägre lön och får lägreoch de status, av
yrket. Eftersom det sigheller inga inombörjar rörmän ettomen

lägre värde och skicklig-definieras detkönssegregerat yrke som av
belöning för dra till sig desåledes lägrehet, och kräver att mest

uppenbaras i analyserkompetenta arbetstagarna. Denna avprocess
ansenligt antaleller detfeminiserats,yrken närmotsatta, ettsom

Reskin, Cockburn, 1983.yrke 1986;börjar inom semän ett
exempel hur missgyn-lysandeBammorskerättegången är ett

igenkännande och respektdär bristennandecirkeln fungerar,
belyser hur socialtfördelningenmed Denvävs av resurser.samman

makt vidmakthållapriviligierade harhistorisktoch attgrupper
outtaladeojämlikhet normer.genom

jämställdhetramverk ochKönsneutrala

likabehand-ojämlikhet mellan könen utifrånKonstruktionen enav
mekanismer systematiskt diskrimi-osynliggör delingsprincip som
begränsar också möjligheterna åtgär-sociala Den attgrupper.nerar

Könssegregeringmissgynnande grund kön.da förmönstren av
både orsak till och konsekvenspå arbetsmarknaden är en aven

kanadensiskainsikt ligger bakom denmissgynnande. Denna senaste
Billi Quebec National Assembly 35,EquityPay Act antogssom

syfte tydligtLagstiftningens uttalat: attChapter 43.1996 är rät-
beror systematiskatill skillnader i kompensation på denta som

kvinnodo-innehar anställningar ikönsdiskriminering desom som
National Assembly,yrkesområden får utstå Bill 35,minerade

försök förbi denbanbrytande komma1996, 6. Lagen är ett atts.
för likaunderminerar anspråk lika lönmarknadshänsyn ar-som

manliga och kvinnliga yrken, ochbete. Kategoriseringen man-av
ilöneskalor kommer härmed revideras,liga och kvinnliga att syn-

kvinnodominerade finns känslig-nerhet inom områden.de Det en
metod och verktyg för fastställa dessa yrkesom-het vad gäller att

14-17."råden se s.
ramverk kan mycket positiva för främjaKönsneutrala attvara

och ekonomiska medborgarskap. svenskakvinnors sociala Den
användandet denmodellen för jämställdhet konsekvent iär av

välfärdsstater be-könsneutrala principen. Jämförande statistik om
År publicerade jämställdhetkräftar detta. 1995 FN rapporten om

mellan i länder Human Development 1995,könen 130 Rapport,
utveck-ifrån innehöll dels allmäntvilken utgick två mått. Den ett

Index, på kö-lingsindex, General Development och måttGDI ett

" lagstiftningen, inte förrän 2004.Arbetsgivare behöver inte hörsamma årännu
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Genderlika inflytande, Measure. Sve-GEM Empowermentnens
kategorierna. härstammarframstod vinnare i båda GDIrige som

välfärdsutveckling, därfrån generellt index påett genom-mer
hälsa, utbildning och levnadsstandard i olikasnittspersonens sam-

jämförs. består variabler:hällen andra måttet, GEM,Det treav
likvärdigt med inkomstförfogande ekonomiskal över resurser -

deltagande i ekonomiskt be-yrkesmöjligheter ochcapita; 2per
kvinnliga jobb inomberäknas efter andelenslutsfattande vilket-

arbetsledande områden; och poli-tekniska, administrativa och 3
deltagande i beslutsfattande vilkettillgång till ochtisk makt samt -
kvinnor i riksdagen.räkna andelenmäts attgenom

återspeglar i vilken utsträckningförsta dessa måttDet av
hög grad sociala rättighetersvensk socialpolitik har uppnått en av

med-och universella rättigheter baseras påför medborgare, att som
och andra dessa måttborgarskap både kvinnor Detmän. avgynnar

det sammanblandar deltagande medproblematiskt, eftersomär mer
utgår ifrån missgynnande påmakt och beslutsfattande. Om man

det möjligt belysa denna svårakön-perspektivetgrund är attav
Varföri feministiska sammanhang:fråga, vilken ofta återkommer

grundeliminera missgynnandedet inte fler försökgörs att av
högaarbetsmarknadspolitiken, med tanke denkön i den svenska

kommunfullmäktige och inom deandelen kvinnor i riksdagen, po-
undersöka denkan det relevantlitiska byråkratiema Här attvara

med tydlig nedrustning väl-nuvarande politiska situationen en av
förändring uteslutningsmeka-fårdsstaten. äri perioderDet somav

sociala aktörer inom institutionernismer blir tydliga, och syn-mer
grund kön.liggör missgynnandet på av

välfärdsstatenoch nedrustningJämställdhet av

Pier-nedrustning understryker Paulsin analys välfärdsstatensI av
skapar och förändrarbetydelsen de1994 processer somavson

institutionella strukturerna underlättar ellerderegler: de varpåsätt
den roll politiker, partier,försvårar informationsflödet samt som

förmedlare information mellanintressegrupper spelaroch som av
politiker i tider nedskärningarolika aktörer. Han ut-att avmenar

kompensationsstrategier, dvs. övertygande påståvecklar sätt att
de politiska förändringarnaförmånstagama inte skadasatt av

39 jämförde forskningsgruppjämställdhet mellan könen GDI FN:sFör mätaatt
olikheter i höjningar ochmed i beaktandekvinnors prestationer mäns, togmen

manligaGDI-måttet sänks både densänkningar ojämställdheten överlag. närav
mellan ochprestationsnivån minskar, eller skillnadenkvinnligaoch den männär

kvinnor blir större.
i
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s. 23. Pierson behandlar inte könsfrågor specifikt, och diskuterar
i första hand amerikanska och brittiska förhållanden. Trots det kan
hans analys bidra till förståelsen missgynnande på grund könav av

den nedsåaatmingspolitiken.svenskasamt av
olika svenska expertkommissionemaDe värdefull källaär en

för analysera komprüuvvtionsstrategier. lätt finnaDetatt är att
statliga publikationer där genusperspektivet helt frånvarande.är
Ett exempel på det den nyligen publicerade utredningen deär om
möjliga effekterna medlemsskap i den unionen. Köns-monetäraav
mässiga konsekvenser frånvarandehelt i analyser inkomstär av
för hel- och deltidsarbetande, och ingen hänsyn till förändring-tas

i relationen kvinnorsmellan betalda och obetalda underarbetearna
livsförloppet. Nedskämingspolitiken könsfrå-ochär sammansatt,

kan antingen explicita eller Zmplicita i diskussionen. föl-Igor vara
jande avsnitt behandlar jag endast, elt kort, exempel: denett
svenska pensionsrefonnen, där de kompensationsstrategier som
Pierson talar framträder på tydligt sätt.ettom

politiska diskurs omgivit pensionsreformenDen har, intesom
helt överraskande, gått på visa de allra flesta kommerut att att att
tjäna på det Reformen har dock kritiserats i såvälsystemet.nya re-
missvar andra offentliga uttalanden för innehållet föroch densom
snabbhet lagförslagetmed vilken uttalat kritiskaMestantogs. var
de feministiska kommentatorerna. hävdadeDe reformens köns-att
mässiga antingenkonsekvenser glömdes bort helt eller förvrängdes
i de olika publikationerna Stark, 1993, 1994.

känt främstDet allmänt ATP-systemet högutbil-är att gynnat
1993b.39dade i tjänstemannayrken Ståhlberg, Välut-l993a,män

bildade brukar i regel förbättra sina inkomster under livstidenmän
och dra pensionssystem där pensionen beräknas efternytta ettav
de femton åren iyrkeslivet. Icke desto mindre har forsk-senaste
ning visat kvinnor gjort avbrott från be-att systemet gynnat som
talt arbete, och detta i rad olika yrken och inkomstgrupperen
Stark Lindqvist, 1996. nuvarande reformen, kräverDen som
fyrtio verksamma år på arbetsmarknaden, och baseras livsin-
komst, i starka manliga familjeförsörjarsystem.utgör normen

Riksförsäkringsverkets RedovisarI RFV 1997:3 "Re-rapport
formerat utfall för individer" analyseras intepensionsssystem -
könsskillnader. simulerar möjliga effekter pensionsre-När man av
formen används följande kategorier: låginkomsttagare, vuxen-
studerande, sjuk- och arbetslöshetsperioder medelinkomsttag-

39Det viktigt få tjänstemän intresserade det statliga pensionssys-attvar av nya
ATP.temet,
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framgångsrik ff..akademiker mycket s. 76 I93 79 samt enare ,
fördjupningsmaterialmedpopuläriserad version, Ettnamnet om

typfall. uppdiktade kvinnornaden Depensionen, presenterasnya
deltid under perioderKarin arbetar kortareElina, Kajsa och när

hela sittdärefter heltid undernyfödda ochbarnen är
detkvinnor verkar allaliv: dessayrkesverksamma gynnas av nya

systemet. uppsättningrepresentativliknande, någotEn mermen
skriftSocialdemokraternasi Fram-påhittade presenteraspersoner

samrådsmaterial. dock viktigtDettidens ärpensioner: attett upp-
sociala kon-könsspecifierade individerdessamärksamma äratt

in-riktiga livsödenoch inte baserade påstruktioner, noggrantav
rättfärdiga så-empiri. svårtanalyserad Detsamlad och är ettatt
finnsmed tanke härförfarande i Sverige,dant väst-ettatt av

survey-material. påhittade individu-tillförlitliga Devärldens mest
utgårjämför det och gamla Deella berättelserna systemet.nya

inte speglarantaganden kvinnors arbeteemellertid ifrån somom
arbetsliv.tid i kvinnorsförändringar över

till grund for diskussionenkön liggerFöreställningar omom
till föräldrarpensionspoängreformbamârstillägget, som geren

Enligti till fyra år bam.för vård barnavbrottgör upp peravsom
nyttjaren reformenden optimalaärrapporten somen personav

helskulle innebära årsfjärde år, vilket 12har barn, födda varttre
Enligtkombinerad med deltidsarbete.eller ledighetföräldraledighet,

outtala-bamårstillägget, detvinner föräldrarnarapporten men
nyttjafrämst mödrar kommerde antagandet det ärär attatt som

viktigaste syftet med denna policydenna pensionsförmån. Det är
för familje- och vårdansvar,individenkompenseraatt men sam-

arbetet in-det betalda och obetaldafördelningenbandet mellan av
arbetsmarknaden dekonsekvenserna däravfamiljen, ochom

endast i för-alls. beröranalyseras inte Rapportentvå trianglama,
på-i längre perspektiv kandeltidsarbetebigående hur tolv års ett
be-vad gäller lönesättning,anställningssituationverka kvinnors

beräkningarna har dock inte hänsynVidfordran, utbildning etc.:
koncentration riktas barnen,mycket energi ochtagits till motatt

in-prestationsfömiågan och därmedvilket möjligen hämmar
vi betrak-komstutvecklingen i yrkeslivet. RFV 1997, 99. Oms.

arbetsmarknadssituation,ljuset dagenspensionsreforrnen itar av
minskad anställningstrygghet, kan denarbetslöshet ochmed hög

möjlighet.dyrköptsägas utgöra en

40 industriarbetaren Sven vinner påfrån varandra:skiljer sigMännen mestmer
vid 16 ålder.reformer. ha börjat lönearbcta årsHan antas
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konsekvenser för individenFörutom riskerar bamårstillägget att
institutionalisera könsbetingade karriärvägar inom organisationer
och företag i det föreslagitsUSA har arbetsgivare skulle kunnaatt
utarbeta speciell för de kvinnor i långa perio-mammavägen som
der utanför arbetsmarknaden, eller endaststår arbetar deltid. Dess-

reformen könssegregeradebevarar de sektorer där kvinnorsutom
långtidsfrånvaro förstärkerYtterst åtgärder det häraccepteras. av
slaget den statistiska diskrimineringen: arbetsgivarna vill inte gärna

risken anställa kvinnor kan dra de generösata att nyttasom av
pensionsförmånema och under frånmånga år avstår arbeta hel-att
tid.

bör understrykas i denna analys kompensationsstrategierDet av
de konsekvenser förutsägs för de beskrivna påhittadeatt som ovan

bygger antaganden kanske kommer förloraattpersonerna som
sin giltighet till följd välfárdsnedrustning, speciellt i den Maast-av
richt-europeiska Till exempel det det fortsätt-ävenantas atteran.
ningsvis finnas arbete och anställningsskydd.kommer Denatt se-

redovisade arbetslöshetsstatistiken visar medan mänsnaste t.ex. att
arbetslöshet högre kvinnors, så kvinnor i högre grad under-är än är

Arbetsmarknadsdepartementet,sysselsatta 1997; Starkävense
och Regnéri denna volym. har blivit allt vanligare tids-Det med
begränsade och flexibla anställningar inom serviceyrken inom den
offentliga sektorn. Med tanke dagens höga arbetslöshet och det
ökande från för minska den offentligatrycket sektorn,EU äratt
nedskärningar i barn- och äldreomsorgen oundvikliga. minsk-En
ning den offentliga sektorn innebär många arbetstillfällenattav
försvinner, samtidigt nedskärningar inom detgörsom omsorgen
svårare för kvinnor heltidsarbeta. Följaktligen kommer troligenatt

pensionssystem baseras på fyrtio års inkomst sämreett attsom ge
utdelning för kvinnor förän män.

förstå missgynnande grund kön innebärAtt på hänsynatt taav
till outtalade antaganden, till vilka kategorier används, och tillsom

logiska förde grunderna såväl jämställdhet olikhet. Detta ärsom
begrepp ofta döljer allomfattande och systematiska mönstersom

ojämlikhet i olika former. För åtgärda missgynnande krävsattav
historiskt institutionaliserademedvetenhet de ochen om normer

praxis specifikaexisterar i politiska och sociala kontexter.som
understryker bristerna i det supranationella ramverket för poli-Det

integration har, icyskapande. Trycket på den svenska välfärdssta-
fall, tenderat direkt och indirekt den kvinnovänli-tens att utmana

politik möjliggjort för kvinnor aktivt deltaga på arbets-attga som
marknaden i politiken Montanari,och 1993, innebär1995. Det

policyförflyttning minsta nämnaren-moten en gemensamma
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eftersom policynförmåner och service,socialaprincip vad gäller
li-socialförsäkringsnivâer ochländer med lågastödjasskall även av

anti-befordrar ocksåIntegrationistisk policyoffentlig sektor.ten
offentligaföri utgifterna dennedskärningarinflationsåtgärder och

kritikfeministisk EMU Drangertframförts ivilketsektorn, av
1996.remissvar,Nyberg, Jämo

Slutord

svenska poli-jämställdhetsramverk i denbetrakta EU:sGenom att
fortsatt politisk integra-de riskeruppenbarascy-spegeln, som en

medbor-och ekonomiskakvinnors socialasvenskainnebär förtion
garskap.

de socialarättigheter täcker intehärleddamarknadenEUzs ur
däremotlivstid.inför under sin Detställskvinna görrisker en

ef-i Sverige,fördelningspolitikenochskyddsnätetdet sociala
uteslutande påmedborgarskap och intede baseras påtersom

löneanställning.
för-dess internafamiljen ochfrikopplarEU-politiken som

stat-marknad-för-arbete frånobetaltbetalt ochdelning av
strategieraktivapolicytriangeln, förhindrarhållanden att

miss-vidmakthållerbarriärerinstitutionellaavskaffa de som
jämställd-SvenskWard, 1996.köngrundgynnande på av

dynamiskatill detillräcklig hänsynintehetspolitik tar sam-
dettamarknadsbeteende.familje- och Trotsmellanbanden

policystrategierprogressivautvecklamöjlighetdärfinns att
kompense-arbetsmarknaden vilkabehandling påförmånlig

vårdansvar.för deraskvinnorrar
inför någraEG-domstolenellerEuroparådetVarken ansvarar

policy-gränser. Dom-inom ellervalmanskårerpolitiska över
handlings-socialaavsikter irakt EU:skanstolsbeslut emot

jämställdhetfrämja Hos-resolutioner föroch attprogram
Besluti fallet Kalanke.också skeddevilketkyns, 1996, av

politiska aktiv-kvinnorsogiltigförklarar dessutomdenna sort
för förmån-kämpat lagardärmedlemsstaterism i de omman

koali-bildamobilisera väljare,behandlingligare att attgenom
ochfolkvaldastöd frånerhållationer, representanter genom

offentliga Dendrabbningar dendiskursivavinnaatt arenan.
andra poli-riksdagen ochden svenskakvinnor iandelenhöga

främ-emellertid för möjlighetencyskapande attöppnarorgan
uteslutningsmekanismermotverka dekanstrategier som

demo-missgynnande på grund kön. Denvidmakthåller avsom
supranationelladetundermineras dockkratiska avprocessen
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policyskapandet. Domsluten i olika jämställdhetsfall stödjer
rättsforskares de reproducerarargument att processer som
missgynnande, såväl motmedel dessa, bör kontext-motsom

sammanhang.ualiseras i specifika historiska och politiska
Betraktat utifrån missgynnandets dubbelriktade spegel, kan vi se
varken eller Sveriges behandling jämställdhet har fram-EU:satt av

policyåtgärderbringat några progressiva förmått bryta miss-som
cirkel och förändra det institutionella klimatet.gynnandets

Positiva åtgärder verkligen förändrar institutionell statussom
införlivats i modellerna, bortsett från positivhar inte någonquo av

mening integrationsärbehandling i dess tidigaresnävaste ute-av
dvs. kvotering. policyn förslutna När utrymmegrupper, ger en

individer sig själva tillhörandetillräckligt andelstor som ser som en
dessa åtgärder påverka den institutionellamissgynnad kangrupp

ordningen." föroch beslutsfattande den svenska lag-Inom ramen
könsdiskrimineringstiftningen förbud positiv särbe-ärmotom

handling icke-obligatoriskt inslag paragraf Arbetsgi-se 3-12.ett
handlingsplaner för främja jämnskapaatt attvare uppmanas en

könsfördelning skilda arbete och för olika kategorieri typer av av
särskilda ansträngningar förarbetstagare, eller öka detgöra att un-

proportionalitet Eklund,derrepresenterade könets 1996a. Lagens
för former behandling, denvaghet möjliggör nya av gynnsam men

varken bestraffar eller tryck motsträviga arbetsgivare.utövar mot
EG-domstolens beslut kan underminera dessaåterstårDet att se om

frivilliga planer.
ramverk för jämställdhet, vilar på principen likaEU:s som om

lön för lika arbete, har potentialen komma tillrätta med diskri-att
minering kategorier. hålls dock tillbaka klausulDenav genom en

prioritet. det svenskamarknadskriteriers ramverket sker det-Iom
vad rimligt. jämförbardefinitionen Innanärta genom av som en

värdenonn kan appliceras, det nödvändigt med offentlig de-är en
medvetenhet hur genderiserade arbetsmark-batt och allmän omen

nader fungerar. Förekomsten kvinnliga arbetsområden med lågav

4 kommer till uttryck i Cecilia Valientes kommande studie den spanskaDetta av
lagstiftningen sexuella trakasserier. Valiente femokraterkring spanskaattmenar

efterliknaanvände den allmänna önskan Europa diskursivt föratt ettsom vapen
få igenom lagstiftningen, detta har inte kunnat övervinna motståndetatt motmen

lagens tillämpning.
42Hultin Ryszard 1996 undersöker i innovativ studie den varige-en process

dominerande reproducerar sig själva. Forskarna kallar detta aktivnom grupper
diskriminering: manliga arbetsledares benägenhet värdera prestationermänsatt
och kvinnors. finner i sin analys arbetsorgani-högre De svenskaän attresurser

arbetsledare har lönespridningsationer med manlig dem medstörre änen en
kvinnlig.

212



missgynnandeochKön -

ochmaktdominerandeåterspeglarlönesättning grupperssnarare
"marknadsrationalitet.praxis, någoninstitutionell än

uppnåstrategier förinbegripermissgynnande-modell attEn
avhjälpaoch går längrerättvisaochrimlighet än attopartiskhet,
katego-diskrimineringiställetbemöteroförrätter. Denenskilda av

policyramverkkönsneutrala överges,innebärrier. Detta att som
behandlingojämlikhävdapriviligieradeförmöjliggör attgrupper

avsed-särbehandlingpositivförhandlingsplanerinförandetvid av
missgynnadeeller kompenserabehandlafördelaktigtda grup-att

deSheppards,Colleenuttryckermedvetenhetper. Denna en av
kanadensiska jäm-deuttolkamaochförespråkarnafrämsta av

ställdhetsinitiativen:

likabehandlingsmo-ilika,individeralla görsärAtt attanta som
behandlingsmodellindividuelltransplanteradellen, är att en

ochojämlikhetergmppbaseradedjupalidersamhälleett avsom
4.Sheppard, 1993,demförsökadärigenom utrota s.

in-ochforskningsinsatserdegenomförasinte kunnatstudien hadehär utanDen
migbiståtträttsforskare,juridikstuderande ochMcCaughey,Kathleensikter som
uni-Stockholmsjuridik vidprofessor iEklund,Ronnietackavill ocksåmed. Jag

komparativområdetinomkunskapsinmed sigdelatharversitet, storaavsom
jäm-materialmig medförsettJämO, harBergh,Liserättsforskning, omsamt som

kolle-minatacksamhetuttrycka minvill jagAvslutningsvis motställdhetslagen.
Ingalill Mon-Helena Bergman,genusstudier,jämförandeiForskarskolanvidgor

läsamedtimmartillbringar mångavilka har attNordgren,Margrethtanari och
ovärderliga.förslag har varitochkommentarerdenna derastext:
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