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Summary 

Equality of opportunity between men and women, either in working or in family 

life, is a frequent topic of public debate. This essay is an attempt to combine 

the two perspectives, and scrutinizes whether the general workday schedule in 

Sweden influences gender equality in general. Questions raised are: who is 

working all the time? How is the distribution of paid work and unpaid work at 

home between the sexes? 

 The essay gives an historic overview of the development of the length of the 

workday, and maps how gender influences men's and women's work hours, 

the labor market's structure, and related issues like wage incomes, 

superannuation benefits, the distribution of unpaid work at home and child 

care responsibilities.  

 It will be shown that men's and women's time schedules and their 

conditions at work and at home differ after parenthood. Fathers of toddlers 

constitute the group that is doing  most over-time hours at work, while mothers 

of toddlers often work part-time.   

 In spite of the Swedish legislator's ambitions to promote mutual parental 

responsibilities, statistical data on the exploit of parental leave days in Sweden 

show that there is a long way to go before parenthood becomes equal. 

Women's in average shorter workday and their lower wages affect, in addition, 

their social security benefits as well as future superannuation and their overall 

career opportunities.  

 This essay discusses, in addition, contemporary anti-discrimination 

legislation and comes to the conclusion that this legislation is a necessary, but 

not sufficient legislative complement to fight discriminatory situations on the 

labor market which frequently affect women. As long as employers have 

reasons to assume that women are a group of employees who are more 

frequently absent from work, due to parental leave and part-time work, such 

discriminatory situations will arise.  

 Consequently, this study discusses a reduction of workday hours and an 

individualized system of parental leave benefits as two legislative tools to 

promote gender equality. Concluding, it will be shown that a shorter workday 

does not per se lead to improved equality. Neither will a reformed parental 

leave security system be a guarantee for improved equality in parental 

relationships. But both reforms in combination would create better 

preconditions for gender equality, as both parents would have improved 

possibilities to spend more time with their children and household duties. At 

the labor market the assumption that men are more accessible and women's 

main responsibility is at home would become obsolete.  
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Sammanfattning 

I samhällsdebatten talas det ofta om jämställdhet i arbetslivet och om 

jämställdhet i familjen. Den här uppsatsen gör en ansats att förena de två 

perspektiven. Jobba jäm(n)t? – uppsatsens titel – är en anspelning på 

frågeställningar om ett jämställt arbetsliv men är även en kritisk ingång till om 

det generella arbetstidsmått vi har i Sverige är det optimala. Och inte minst: 

vilka är det som jobbar jämt? Hur förhåller sig fördelningen mellan 

förvärvsarbete och obetalt hemarbete hos män och kvinnor?  

 Uppsatsen tar avstamp i arbetstidsfrågans historiska kontext för att vidare 

utforska mäns och kvinnors arbetstid och könsuppdelning på 

arbetsmarknaden och dessa faktorer påverkar lön, pension och fördelning av 

hushållsarbetet och ansvar för omsorg av barnen. Mäns och kvinnors 

tidsanvändning och villkor på arbetsmarknaden och i hemmen skiljer sig åt, 

efter att de har blivit föräldrar. 

 Småbarnspappor är den grupp i samhället som arbetar mest övertid medan 

småbarnsmammor deltidsarbetar i hög utsträckning. Trots lagstiftarens 

ambitioner om ett gemensamt ansvar i föräldraskapet visar statistik att vi 

befinner oss långt från den målsättningen idag, sett till uttag i 

föräldraförsäkringen. Kvinnors lägre arbetstidsmått och lägre löner påverkar 

såväl den sjukpenninggrundande inkomsten, framtida pension som 

karriärmöjligheter. Uppsatsen berör även gällande diskrimineringslagstiftning 

och kommer fram till att det är ett nödvändigt, men inte tillräckligt komplement 

till de missgynnandesituationer som oftast drabbar kvinnor. Så länge 

arbetsgivare har anledning att anta att det är kvinnor som är den grupp i 

samhället som är borta mest från jobbet, genom föräldraledighet och 

deltidsarbete kommer diskrimineringssituationer att uppstå.  

 Studien handlar om arbetstidsförkortning och individualiserad 

föräldraförsäkring som två möjliga rättsliga jämställdhetsverktyg. Reformerna 

presenteras och granskas var och en för sig och diskuteras därefter 

gemensamt. I slutsatsen visas att arbetstidsförkortning inte per automatik leder 

till ökad jämställdhet. Inte heller är delad föräldraförsäkring, där ledigheten 

delas lika mellan båda föräldrarna utan möjlighet att överlåta dagar, är en 

garanti för livslångt jämlikhet i parförhållandena. Sammantaget finns det ändå 

en hel del som talar för att dessa båda reformer tillsammans skapar 

förutsättningar för män och kvinnor att leva jämställt. I familjelivet får båda 

föräldrarna större möjlighet att tillbringa tid med barn och ägna sig åt 

hemarbete. På arbetsmarknaden förutsätts inte längre en situation där män är 

de mest tillgängliga på jobbet och att kvinnors huvudsakliga ansvar vilar i 

hemmet.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Arbetet är viktigt för människor. Det handlar om att tjäna ihop sitt uppehälle. 

Arbetet är nödvändigt för samhället för att välfärdstjänster ska bli utförda och 

varor ska produceras. I begreppet arbetstid ligger mer därtill. Lönearbetet står i 

förhållande till all tid som läggs på det obetalda arbetet som utförs dagligen i 

våra hem, hälsa och återhämtning, familjeliv, motion – ja, kort sagt: allt det 

som gör livet värt att leva. Men vilket arbetstidsmått är egentligen ”lagom”? 

 I Frankrike infördes 35-timmars arbetsvecka för drygt 15 år sedan.1 Syftet 

var att på så sätt skapa flera jobb och underlätta för arbetstagare att finna en 

ökad balans mellan arbete och fritid. En utvärdering2 visar bland annat att 

många arbetstagare upplevde en ökad livskvalitet efter den lagstadgade 

arbetstidsförkortningen jämfört med före. En hel del av dem uppfattade 

dessutom en jämnare fördelning mellan könen av det obetalda hemarbetet 

med hushåll och barn.  

 I Sverige har vi ett lagstiftat generell arbetstidsmått om 40 timmar per 

vecka. Så har det inte alltid varit. Den reglerade arbetstiden har kortats i flera 

steg under snart 100 år. Den senaste förkortningen av veckoarbetstiden 

skedde 1970, då riksdagen beslutade om avskaffandet av det så kallade 

lördagsarbetet. Denna förändring trädde i kraft 1 januari 1973.3  

 Den faktiskt arbetade tiden ser annorlunda ut. 68 procent av kvinnorna 

(förvärvs-)arbetar heltid medan 32 procent av kvinnorna (förvärvs-)arbetar 

deltid. Motsvarande andelar för männen är 90 procent respektive 10 procent. 

Det finns en tydlig könsuppdelning av deltids- och heltidsarbete.4 Det finns 

också ett särskilt samband med den arbetade tiden och föräldraskap5 och 

därtill synen på män och kvinnors arbete, såväl den betalda som obetalda 

andelen.6 

 I Sverige finns det en politisk jämställdhetssträvan när det gäller såväl 

arbetsmarknad som familjepolitik. Det ses som eftersträvansvärt att män och 

kvinnor delar lika på arbetet med barn och hushåll. Män och kvinnor förväntas 

ha lika möjligheter på jobbet.7 Men trots det så talar ojämlikheten sitt tydliga 

språk i statistiken. År 2011 togs 23 procent av föräldraledigheten ut av män 

jämfört med kvinnornas 77 procent.8 Det har under en längre tid pågått en 

politisk debatt i Sverige huruvida föräldraledigheten ska individualiseras på så 

                                                 
1
 SOU 2002:22, s.37. 

2
 SOU 2002:22, s.43. 

3
 Lag (1970:103) om allmän arbetstidslag. 

4
 SCB, 2012, s. 55.  

5
 SCB, 2012, s. 40. 

6
 Bekkengen, 2002, s.151. 

7
 Prop. 2013/14:4, s. 13.  

8
 Försäkringskassan, 2011, s. 5. 
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sätt att fler antal dagar av föräldraförsäkringen ska vara oöverlåtbara på den 

andre föräldern. Jag diskuterar begreppet arbetstid i den här uppsatsen i vid 

bemärkelse. Att ägna mer eller mindre tid åt vård av barn kan också innefattas 

i synen på- och effekterna av människans arbetade tid över livet. Inte minst för 

att inkomst, så som sjukpenninggrundande inkomst och framtida pension, 

påverkas av hur familjer väljer att fördela ansvaret för barn, hushåll och 

huvudförsörjningsplikt.  

 Den här uppsatsen handlar om arbetstiden och hur den påverkar 

människors vardag i allmänhet och jämställdheten mellan kvinnor och män i 

såväl arbetsliv som familjeliv.  

 Hur ser kvinnors och mäns möjligheter ut, att på lika villkor, kombinera 

familje- och arbetsliv på ett rimligt sätt? Är föräldraledighetslagen och 

arbetstidslagen utformade på ett sätt som främjar jämställdheten i Sverige?  

 Den här uppsatsen har kommit att i stor utsträckning beröra föräldraskapets 

inverkan på jämställdheten på arbetsmarknaden. Jag har valt att belysa hur de 

privata livsval människor gör i familjelivet påverkar strukturerna och 

jämställdheten på arbetsmarknaden. Av den anledningen har jag fokuserat på 

två reformer som påverkar såväl det privata som arbetsmarknaden i stort. Det 

handlar om individualiserad föräldraförsäkring och generell 

arbetstidsförkortning.  

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Min uppsats är inte en rättsdogmatisk studie, i traditionell mening. Uppsatsen 

bygger istället på normkritik. Jag har undersökt, men även ifrågasatt, dagens 

rättsregler utifrån dess ursprungliga syfte och studerat vilka 

jämställdhetspolitiska mål lagstiftaren hade vid tidpunkten för lagens införande. 

Ett kapitel av uppsatsen utgörs av en analys av dagens arbetsförhållanden för 

män och kvinnor. Vidare har jag diskuterat framtida, möjliga lösningar på de 

problem som jag, utifrån denna analys, anser existerar idag.  

 Min ingång i den här uppsatsen är att den svenska arbetsmarknaden inte är 

jämställd och att det finns ett samband mellan män och kvinnors uttag av 

föräldraförsäkringen och arbetslivets villkor avseende jämställdhet. Siffrorna 

från Statistiska Centralbyrån (SCB)9 talar sitt tydliga språk och i stort sett alla 

politiker från höger till vänster verkar vara överens om att så är fallet. Det som 

skiljer åt är vägen till ett jämställt samhälle. Min hypotes är att kollektiva 

reformer, som förändrar strukturella orättvisor, ger ett ökat genomslag till 

skillnad från privata lösningar.  

 För att besvara frågeställningarna har jag använt mig av ett 

genusvetenskapligt perspektiv som teoriförklaring. Genus som begrepp bygger 

                                                 
9
 SCB, 2012, På tal om män och kvinnor. Lathund om jämställdhet. 
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på att samhället fungerar som en ordning där män och kvinnor tillskrivs olika 

egenskaper och tilldelas olika uppgifter.10 Det i sin tur leder till att män ses 

som familjeförsörjaren medan kvinnor ses som omvårdande och därmed mer 

lämpliga att ta hand om barn. Inom genusteorin anses isärhållandet av könen 

ha en negativ konsekvens för kvinnor, då män ges en överordnad position 

som denne tjänar materiellt på.11  

 Jämställdhet kan betyda olika saker för olika människor, inte minst finns det 

olika syn på den ”rätta” vägen till jämställdhet. Jag har valt att använda den 

allmänna definitionen, som bland annat används av SCB när de mäter i vilken 

utsträckning de politiska jämställdhetsmålen har uppnåtts. Gällande den 

ekonomiska jämställdheten så ska ”Kvinnor och män ha samma möjlighet och 

villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut”. Avseende fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet utrycks det på följande sätt: ”Kvinnor och män ska ta samma 

ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor”.12  

 

 

1.3 Avgränsning  
 

Jag har valt att analysera hur jämställdheten mellan män och kvinnor skulle 

kunna påverkas av individualiserad föräldraförsäkring13 och generell 

arbetstidsförkortning. Med arbetstidsförkortning i det här sammanhanget avser 

jag kortare dag- eller veckoarbetstid, genom lag. Min uppsats täcker således 

inte det förhållandevis stora området av arbetstidsförkortningar genom 

kollektivavtal.   

 Det har tidigare tillsatts flera statliga utredningar och forskningsrapporter för 

att se vilka hälsoaspekter och sysselsättningseffekter som kan uppnås vid en 

eventuell arbetstidsförkortning. Det har även genomförts ett antal försök med 

kortare arbetsdag på en rad arbetsplatser i olika kommuner i Sverige för att 

utreda om arbetstidsförkortning ger positiva hälsovinster och minskad 

arbetslöshet. Jag har valt att inte ta med dessa utredningar, trots att de är 

intressanta i flera (andra) hänseenden.   

 En annan viktig aspekt gäller den angelägna frågan om hur en 

arbetstidsförkortning kan genomföras utan att reallönerna sänks för de mest 

lågavlönade grupperna. Den senare frågeställningen är av en alltför 

nationalekonomisk natur för att kunna ges en rättvis och heltäckande bild i en 

uppsats av den här omfattningen. Den kanske vanligaste frågeställningen som 

uppstår när man diskuterar kortare arbetstid är om detta ska ske med 

                                                 
10

 SOU 2005:73, bilaga 5, s. 133.  
11

 Hirdman, 2003. 
12

 SCB, 2012, s. 5. 
13

 En föräldraförsäkring som inte tillåter överlåtelse av föräldradagarna mellan föräldrarna.  
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bibehållen reallön, och hur denna i så fall ska finansieras. Detta är en stor och 

alltför, återigen, nationalekonomisk diskussion som inte heller berörs i denna 

uppsats.  

 Vad gäller föräldraförsäkringen har det skrivit mycket om barnperspektivet. 

Även om min uppsats i stort inte omfattas av det perspektivet så är det 

underförstått, från min sida, att en ökad jämställdhet i samhället inte går stick i 

stäv med barnets bästa. Barnperspektivet berörs endast i korthet i avsnittet om 

statliga utredningar.  

 

1.4 Frågeställningar 

Underfrågeställningarna utgörs av generella och svepande, men inte desto 

mindre viktiga, frågor. Hur förhåller sig fördelningen mellan förvärvsarbete och 

obetalt hemarbete hos män och kvinnor?  

 Hur påverkas jämställdheten på arbetsmarknaden av mäns och kvinnors 

uttag av föräldrapenningen? Vilka är konsekvenserna av mäns och kvinnors 

arbetstidsmönster? 

 Min tes är att det råder en ojämlikhet mellan könen på ovanstående 

områden. Den stora frågan är vad som kan göras för att öka jämställdheten i 

arbets- och familjelivet. Min frågeställning kretsar kring två omdiskuterade 

frågor, nämligen: vilken jämställdhetseffekt generell arbetstidsförkortning och 

individualiserad föräldraförsäkring kan tänkas medföra. Vad är det som talar 

för- respektive emot en ökad jämställdhet genom ovanstående reformer? 

 

1.5 Metod och material  

Rättsregler skapas i en social och politisk kontext, där lagstiftarens 

föreställningar om manligt och kvinnligt återspeglas på lagtexten.14 

Angreppssättet i den här uppsatsen bygger till stor del på en rättskritisk metod. 

Förutom ambitionen att fastställa gällande rätt på området, har jag haft för 

avsikt att analysera rättsreglernas tillkomst. 

 Det har inneburit att mitt forskningsmaterial har byggts upp av författare 

som har skrivit normkritiskt om dagens rättsregler, avseende jämställdhet i 

arbets- och familjelivet. Jag har därtill studerat rättsreglernas användbarhet i 

jämställdhetssyfte. Eftersom min uppsats bygger på idén att undersöka 

förutsättningarna för möjlig, framtida lagstiftning har jag inte använt mig av 

praxis som rättskälla. Det bakåtblickande materialet har i stället bestått av 

statliga utredningar, förarbeten och annan litteratur. 

                                                 
14

 Votinius, 2007, s. 27. 
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 Under 1990-talet och början av 2000-talet tillsattes ett antal statliga 

utredningar. Jag har att utgått från delar av Kommittén för nya arbetstids- och 

semesterregler och dess skriftserie om olika aspekter på arbetstidsförkortning. 

Den skrift i serien som särskilt legat till grund för min undersökning är 

Arbetstiden – livets gränser, en skrift om jämställdhets- och hälsoaspekter på 

arbetstidsförkortning15. Utredningen lyfter olika aspekter kring den 

könssegregerade arbetsmarknaden, män och kvinnors fördelning av det 

obetalda omsorgsarbetet med hem och barn och deltidsarbete och kvinnors 

ekonomiska oberoende som har fungerat som ett tillfredsställande underlag för 

ytterligare frågeställningar i min egen undersökning.  

 Lisbeth Bekkengens avhandling Man får välja har varit mycket användbar 

när det gäller attitydundersökningar av män och kvinnors uttag av 

föräldrapenning. Hennes genusanalys och kritiska förhållningssätt har fungerat 

som inspiration i mitt övriga arbete. Jag har använt mig av flera andra 

avhandlingar för att belysa den aktuella forskning som finns på området. 

Särskilt fokus har legat på akademiska texter om föräldrar och arbetsliv. Jenny 

Julén Votinius och Jörgen Larssons doktorsavhandlingar är utmärkta sådana 

exempel.  

 Flera fackförbund i Sverige som har diskuterat frågan om arbetstid intensivt 

under perioder. Kommunalarbetareförbundet är det förbund som har den 

största andelen deltidsarbetande medlemmar. Tjänstemännens 

centralorganisation (TCO) har varit aktiva i frågan om myntandet av begreppet 

”livspusslet” där arbetstidsförkortning diskuterats som en möjlig lösning. Det 

har därför varit intressant att redovisa för diskussion och ställningstaganden 

som återfinns hos dessa fackförbund. 

 Utöver detta har mitt material i stort utgjorts av förarbeten och statistik från 

Statistiska centralbyrån, vilket har varit till stor hjälp för att undersöka dagens 

jämställdhetsförutsättningar.  

 

1.6 Uppsatsens disposition  

Jag har börjat med att beskriva den historiska bakgrunden om arbetstidens 

utveckling i Sverige, för att ge läsaren ett kunskapsunderlag. Därefter har jag 

redovisat för det aktuella jämställdhetsläget på den arbetsmarknaden nu, för 

att skapa en förståelse för den kontext vi befinner oss i. I kapitel 4 finns en 

undersökning och redogörelse byggt på ett urval av aktuell forskning och 

statliga utredningar. Kapitlet har delats upp i två delar. Det är ett medvetet val 

att inte särskilja arbetstidsförkortning och individualiserad föräldraförsäkring i 

någon större mån.  

                                                 
15

 SOU 2002:49. 
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 Min avsikt har varit att undersöka och diskutera hur arbetstidsförkortning 

och individuell föräldraförsäkring kan samverka för att eventuellt uppnå ökad 

jämställdhet i såväl arbetslivet som familjelivet. 
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2 Arbetstid och föräldraledighet – en 
historisk tillbakablick 

2.1 Arbetstiden över tid 

I slutet på 1800-talet började frågan om kortare arbetsdag formuleras som 

politiskt krav i arbetarrörelsen. Frågan lanserades som en tredelning av 

dygnet: åtta timmars arbete, åtta timmars fritid, åtta timmars sömn.16  Inte 

förrän 1920, efter första världskriget, blev det verklighet.17 Den dåvarande 

veckoarbetstiden var 48 timmar. Det vanliga var arbete måndag till lördag 

varje vecka och ledigt på söndagar. Men lagen omfattade långt ifrån alla. Till 

exempel stod hembiträden, handelsanställda och arbetstagare inom jordbruket 

utanför regleringen. Det var i princip metall- och transportarbetare som fick del 

av de nya arbetstiderna.18 Bakgrunden till reformen får ses i ljuset av de 

många arbetsplatsolyckor som tenderade att öka mot slutet av arbetsdagen19, 

framväxten av demokratin och de medborgerliga rättigheternas framväxt runt 

om i Europa. Rösträttsfrågan var den andra stora frågan som drevs parallellt 

med arbetstidsfrågan.20 

 Efter andra världskriget och framåt mitten av 1950-talet hade 

arbetarskyddet stärkts och välfärden i Sverige byggts ut. I samband med att 

andra sociala reformer genomfördes såg man ökad fritid som ett sätt att 

ytterligare förbättra levnadsstandaren.21 Den nya arbetstidslagen antogs 1957 

och därmed påbörjades en successiv förkortning av arbetstiden med en timme 

i veckan per år. Målsättningen, 45 timmars arbetsvecka, uppnåddes 1960.22 

 Det var först i slutet på 1960-talet som rättvisa mellan olika grupper på 

arbetsmarknaden började diskuteras. Inom en hel del kollektivavtal på 

tjänstemannaområdet i privat sektor hade arbetstagarsidan lyckats tillkämpa 

sig kortare arbetstid, i genomsnitt en nivå på 42 timmar i veckan. Lagstiftaren 

hade satt upp målet att samtliga grupper på arbetsmarknaden skulle få en 

ordinarie arbetstid om 40 timmar i veckan.23 Lagen trädde i kraft 1973 och i 

folkmun kallades det att riksdagen avskaffade lördagsarbetet.  

 Efter 1973 har det inte skett någon kortning av veckoarbetstiden i Sverige, 

men redan 1972 fördes frågan om sex timmars arbetsdag upp på den politiska 

agendan. Det var på 1970-talet som de olika politiska aktörerna började 

                                                 
16

 SOU 2002:12, s. 20.  
17

 Sveriges första arbetstidslag trädde i kraft 1920 (Prop. 1919:247).  
18

 SOU 2002:12, s. 21.  
19

 SOU 2002:12, s. 20. 
20

 Isidorsson, 2001, s. 51. 
21

 SOU 2002:12, s. 20f. 
22

 Prop. 1957:80. 
23

 SOU 2002:12, s. 21f. 
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diskutera kortare arbetsdag som ett jämställdhetspolitiskt reformverktyg.24 

Debattörer på förespråkarsidan framhöll daglig arbetstidsförkortning som ett 

sätt att öka förvärvsarbetet hos kvinnor och på så sätt öka deras ekonomiska 

oberoende. Kravet framfördes även som ett sätt att jämna ut det arbetstidsgap 

som fanns mellan kvinnors och mäns arbete i hemmet: det obetalda jobbet 

med hushållsarbete och barntillsyn. Genom att förkorta arbetstiden ansågs det 

skapa förutsättningar för män att ta en mer aktiv del i omsorgsansvaret.25 

 1976 tillsattes Familjestödsutredningen där utredarna föreslog en möjlighet 

för småbarnsföräldrar att minska sin dagliga arbetstid med upp till två timmar 

per dag.26 Mot förslaget riktades kritik som gick ut på att ett urval av 

arbetstagare på arbetsmarknaden främst skulle nyttjas av mammor och på så 

sätt förstärka könsrollerna och som konsekvens marginalisera kvinnor 

ytterligare på arbetsmarknaden.27 Senare infördes möjligheten för föräldrar att 

korta sin arbetstid dels genom att kunna gå ned i arbetstid fram till att barnen 

är åtta år (utan lönekompensation)28 och dels genom att föräldraförsäkringen 

förlängdes. Föräldraförsäkringen kom då att börja användas även för att 

förkorta arbetsdagen (med föräldrapenning som ersättning). Reformerna har, 

mot lagstiftarens intention, främst utnyttjats av kvinnor. Trots att lagstiftaren 

döpte om moderskapspenningen till föräldrapenning29 och därmed göra 

försäkringen mer könsneutral tas en betydligt mindre del ut av 

småbarnspappor.30 

 Veckoarbetstiden har förvisso kortats i vissa branscher genom 

kollektivavtal, men den generella arbetstiden alltjämt legat på 1973-års nivå 

och gör så än idag31.  

 Under 1990-talets lågkonjunktur och höga arbetslöshet lyftes röster om 

arbetstidsförkortning som ett sätt att ”dela på jobben”. I slutbetänkandet av 

1995 års Arbetstidskommitté32 kom utredarna dock fram till, utifrån 

forskningsresultaten33, att arbetstidsförkortning inte skulle öka 

sysselsättningen nämnvärt. I de statliga utredningarna diskuterades även 

arbetstider ur jämställdhet- och familjeperspektiv34. I slutbetänkandet 

konstateras att män i huvudsak arbetar heltid medan kvinnor i stor 

utsträckning arbetar deltid. 1995 räknade man att mäns genomsnittliga 

arbetstid uppgick till 40,6 timmar per vecka medan kvinnor förvärvsarbetade i 

genomsnitt 33,2 timmar på samma tid. I utredningen påpekas att 

                                                 
24

 SOU 2002:49, s. 16. Här tas det upp att det socialdemokratiska kvinnoförbundet bland annat var de som reste 
kravet på sex timmars arbetsdag. Utredaren menar att de flesta politiska partier förhöll sig till detta under hela 1970-
talet.  
25

 SOU 2002:49, s. 16f. 
26

 SOU 1975:62.  
27

 SOU 2002:49, s. 17.  
28

 6-7 §§ i föräldraledighetslagen (1995:584). 
29

 SOU 2002:49, s. 17 
30

 Försäkringskassans socialförsäkringsrapport, s. 5. 
31

 Se 5 § i arbetstidslagen (1982:673). 
32

 SOU 1996:145, s. 111f.  
33

 SOU 1996:145, bilagedel, bilaga 7. 
34

 SOU 1996:145, bilagedel, bilaga 10. 
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arbetsmarknaden är ”manlig”, det vill säga att förvärvsarbetet organiseras efter 

mannen som norm avseende heltidsarbete året runt och i ett helt yrkesliv. 

Utredarna menade att en uppluckring av denna norm skulle betyda minskade 

ojämlikhet mellan kvinnor och män.35  

 I utredningen från 1996 fanns även ett förslag till ändring och därmed 

begränsning av övertidstaket. Det förelogs att övertiden högst skulle uppgå till 

100 timmar per kalenderår och arbetstagare.36 Huvudmotivet till detta tycks 

vara ett sätt att forcera nyanställningar istället för att beordra befintliga 

arbetstagare övertid i en stor omfattning.37 Förslaget från regeringen lämnades 

dock utan bifall. 

 Den senaste statliga utredningen som tillsattes gällande 

arbetstidsförkortning leddes av Kommittén för nya arbets- och semesterregler 

och kom med sitt slutbetänkande 200338. I slutbetänkandet fanns inga förslag 

till ändringar i arbetstidslagen.  

39 

 

Dagens bestämmelser om normalarbetstiden finns reglerade i 5 § 

arbetstidslagen40. Den ordinarie veckoarbetstiden får högst uppgå till 40 

timmar. I samband med att denna lag infördes beslutade Sveriges riksdag om 

att taket för övertidsarbete skulle höjas från 150 timmar per år till dagens 

gällande 200 timmar per år.41 

 

2.2 Från mödrar till föräldrar  

Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte den tidigare 

moderskapsförsäkringen. Män gavs samma rätt som kvinnor att få ersättning 

                                                 
35

 SOU 1996:145, s. 231f. 
36

 SOU 1996:145, s. 38.  
37

 SOU 1996:145, s. 110. 
38

 SOU 2003:54, Semesterlagen och övriga ledighetslagar.  
39

 Diagram från SOU 2002:12, s. 23.  
40

 Arbetstidslag (1982:673). 
41

 Prop. 1981/82:154, s. 1. 
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för vård av sina barn upp till åtta års ålder. Det ansågs vara en viktig politisk 

markering, på så sätt att män förväntades ta ett ökat ansvar för omsorg av 

sina barn.  

 Drygt 20 år senare genomfördes en ändring av föräldraförsäkringen, som 

innebar att 30 dagar av försäkringen inte kan överlåtas till den andra föräldern 

- den så kallade pappamånaden. 2002 utökades denna till 60 dagar. 2008 

infördes en jämställdhetsbonus42, innebärande att maximal bonus utgår till de 

föräldrar som delar lika på föräldraledigheten. Samma år gavs kommunerna 

rätt att utge ett vårdnadsbidrag till de föräldrar med barn i åldrarna 1-3 år som 

väljer att inte använda sig av förskola.43 Detta är gällande rätt idag.  

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Lag (2008:313) om jämställdhetsbonus. 
43

 Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. 
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3 Kvinnors och mäns arbete 

Den senaste Tidsanvändningsundersökningen visar att 

kvinnor och män, 20–64 år, arbetar lika mycket sett över 

alla veckans dagar, i genomsnitt ca 7,5 timmar per dag. 

Det finns dock väsentliga skillnader mellan kvinnor och 

män, i synnerhet när arbete delas upp på betalt respektive 

obetalt arbete. Män får i större utsträckning än kvinnor 

betalt för sitt utförda arbete eftersom kvinnor lägger mer 

tid på det obetalda hemarbetet. 

SCB, s. 38, På tal om kvinnor och män, 2012 

3.1 Kvinnors och mäns förvärvsarbetstid 

I Sverige finns 2,7 miljoner kvinnor och 2,8 miljoner män i åldern 20-64 år. I 

tabellen44 återfinns statistik om hur män och kvinnor arbetar i och utanför 

arbetskraften under år 2011. Arbetskraftsundersökningarna45 visade att 68 

procent av de sysselsatta kvinnorna i åldersgruppen 20-64 år arbetade heltid 

medan 32 procent arbetade deltid. När det gäller männen arbetade 90 procent 

av de sysselsatta heltid och 10 procent deltid.  

 Orsakerna till deltidsarbetet var varierande. 200 000 kvinnor uppgav att de 

saknar heltidsarbete, av männen uppgav 60 000 samma skäl. 140 000 kvinnor 

angav vård av barn som anledning till sitt deltidsarbetande medan 20 000 av 

männen gjorde detsamma. Sjukdom och nedsatt arbetsförmåga, ovilja att 

heltidsarbeta, studier samt fysiskt/psykiskt krävande arbete var andra viktiga 

orsaker till att de tillfrågade personerna inte arbetade heltid.46 

 

                                                 
44

 SCB, 2012, s. 51. 
45

 SCB, 2012, s. 55. 
46

 SCB, 2012, s. 56. 
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3.2 Det obetalda hemarbetet  

Undersökningar47 visar att kvinnor utför större del av det obetalda hemarbetet, 

med barn och hushåll, än män. Vid en jämförelse för sammanboende 

småbarnsföräldrar, ägnar sig kvinnor åt 40 timmar obetalt hemarbete per 

vecka medan män, i samma grupp, ägnar 32 timmar.  

 Det finns forskning48 som visar mammors upplevelse av tidspress är högre 

desto mindre ansvar och desto mer övertid hennes partner arbetar. Däremot 

visar samma undersökning att pappors tidspress inte påverkas av hur mycket 

deras partners förvärvsarbetar. Andra studier49 visar förvisso att kvinnors 

faktiska arbetstid påverkar fördelningen av hushållsarbetet till en viss del, men 

att de traditionella könsrollsmönstren inte förändras genomgripande av detta.  

3.3 Löner och pension 

År 1946 avskaffades kvinnolönerna i offentlig sektor.50 Innan dess var det 

möjligt för arbetsgivaren att ge kvinnliga arbetstagare 80 procent av männens 

lön. Detta motiverades av att män var huvudförsörjare. Först 1960 beslutade 

LO (Landsorganisationen Sverige) och SAF (Svenska Arbetsgivarföreningen) 

att inom fem år avskaffa de särskilda kvinnolönetarifferna51. Avskaffandet 

innebar att kvinnor och män, som utgångspunkt skulle ha lika lön för lika 

arbete. Genom diskrimineringslagen52 har lagstiftare understrukit att 

diskriminering på grund av kön inte är tillåtet.  

 I SCB:s årliga lönestatistik53 kan man utläsa att kvinnor som grupp tjänar 86 

procent av männens löner, i Sverige. Vad beror löneskillnaderna på? Den 

statliga utredningen En jämställd föräldraförsäkring54 menar att kvinnor och 

mäns arbetsuppgifter värderas och värdesätts olika. Skillnaderna kan 

dessutom ha att göra med att kvinnor indirekt diskrimineras på 

arbetsmarknaden, därför att arbetsgivaren har anledning att anta att kvinnor är 

den grupp som kommer vara borta mest från jobbet, på grund av 

föräldraledighet och deltidsarbete.55  

 

                                                 
47

 SCB, 2012, s. 40. 
48

 Larsson, s. 40-41.  
49

 Ahrne & Roman, s. 37. 
50

 Göteborgs universitet, Kvinnohistoriska portaler. 
51

 LO, historia. 
52

 Diskrimineringslag (2008:567).  
53

 SCB, 2012, s. 76. 
54

 SOU 2003:36. 
55

 SOU 2004:19, bilaga 12, s. 9. 
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3.4 Lagstiftning om förbud mot missgynnande 

I diskrimineringslagens portalparagraf står det att syftet med lagen är att 

motverka diskriminering på grund av kön. Detta gäller såväl direkt som indirekt 

diskriminering, vilket framgår av lagens 1 kap 4 §. I 2 kap 1 § står det att finna 

att detta gäller i arbetslivet, såväl arbetssökande som arbetstagare m.fl. I 

föräldraledighetslagens56 16 § finns det ett förbud mot missgynnande av 

föräldralediga arbetssökande eller arbetstagare. Motsvarande reglering finns 

även i lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare 

och arbetstagare med tidsbegränsad anställning57. 

 Det finns alltså omfattande och tvingande lagstiftning på området rörande 

som har som mål att säkerställa att dessa – som i praktiken oftast är kvinnor – 

inte får sämre villkor i arbetslivet. Senare i denna uppsats kommer jag att 

diskutera huruvida lagstiftningen på området är tillräcklig.  

 

                                                 
56

 Föräldraledighetslag (1995:584). 
57

 Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med 
tidsbegränsad anställning.  
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4 Möjliga redskap för ökad  jämställdhet

4.1 Arbetstidsförkortning  

4.1.1 Aktuella bestämmelser 

Det är arbetstidslagen58 som reglerar hur många timmar vi ska arbeta i 

Sverige. Arbetstidslagen är semidispositiv och undantag kan göras genom 

centrala kollektivavtal, enligt 3 §. I lagens 5 § står det att den ordinarie 

arbetstiden högst får uppgå till 40 timmar i veckan. Lagen tillåter övertid och 

enligt 8 § får en sådan tas ut med maximalt 200 timmar per år.  

 Föräldraledighetslagens59 7 § ger föräldrar, med barn upp till åtta år, 

möjlighet att förkorta sin normala arbetstid med upp till en fjärdedel. Om detta 

görs tillsammans med föräldrapenning, enligt 6 §, så har föräldrarna möjlighet 

att förkorta sin dag med upp till tre fjärdedelar (detta utöver den helledigheten 

som regleras i 4 § och i kap 12, socialförsäkringsbalken60). 

 

4.1.2 Statliga utredningar 

De senaste statliga utredningarna på området utfördes i början och mitten av 

00-talet. Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler har gett ut ett antal 

skrifter gällande arbetstidsförkortning. Den viktigaste skriften för den här 

uppsatsen har varit Arbetstiden – livets gränser En skrift om jämställdhets- och 

hälsoaspekter på arbetstidsförkortning61. Inledningsvis redogör utredningen för 

de olika argumenten som fördes fram i debatten angående 

arbetstidsförkortning och jämställdhet. Reformen uppfattades av förespråkarna 

som ett sätt att yrkes- och hushållsarbete skulle balanseras och att detta i sin 

tur skulle leda till en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden och i hemmen. 

 Detta skulle, enligt argumenten, öka förutsättningarna för att ändra den 

arbetsdelning som historiskt sett präglat parrelationer. Med detta menas att 

kvinnor i högre grad arbetar deltid och därmed tar ett större ansvar för det 

obetalda hushållsarbetet. En annan viktig aspekt som många debattörer förde 

fram under denna diskussion var att män och fäders relation till sina barn 

skulle främjas genom att de skulle ta större del i omsorgen.62  

 De mer kritiska rösterna har lyft motargument som att kvinnors löner skulle 

riskera att ”cementeras” i framtiden och skillnaderna mellan könen på 

arbetsmarknaden skulle öka. Andra menar att det avgörande 

                                                 
58

 Arbetstidslag (1982:673). 
59

 Föräldraledighetslag (1995:584). 
60

 Socialförsäkringsbalk (2010:110). 
61

 SOU 2002:49. 
62

 SOU 2002:49, s.14.  
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jämställdhetsarbetet sker genom arbetet mot löneskillnader och den 

könsuppdelade arbetsmarknaden, och att dessa problem inte löses genom 

kortare normalarbetstid.  

 Utredarna säger sig se ett samband mellan arbetstider och jämställdhet och 

menar att en omfördelning mellan det obetalda och betalda arbetet mellan 

könen krävs för att uppnå jämställdhet. Dock är de inte säkra på att en kortare 

arbetstid ger önskad effekt, de ser en viss risk med att mäns och kvinnors 

skilda tidsanvändningsmönster består. De menar att en generell 

arbetstidsförkortning i vart fall inte ensamt kan skapa en grundläggande 

förändring av beteende och strukturer.63 

 En tidigare statlig utredning gällande förkortad arbetstid är Arbetstid - längd, 

förläggning och inflytande64. Den framhåller att en kortare arbetsdag skulle 

öka mäns kontakt och närvaro med sina barn, men poängterar att kortare 

normarbetstid inte med nödvändighet används åt hushållsarbete utan lika 

gärna kan åt fritidsaktiviteter, sömn och vila, även om de ser ett visst samband 

mellan minskat lönearbete och ökat hemarbete, för både kvinnor och män.65 

Däremot påpekas det att en större andel kvinnor skulle kunna arbeta heltid 

och få inkomst därefter, vilket i sin tur skulle öka deras ekonomiska 

självständighet.66 Utredarna varnar dock för en minskning av den normala 

arbetstiden skulle indirekt skulle påverka deltidsarbetandet. Det menar att 

lagstiftningen behöver utformas så att kopplingen mellan heltids- och 

deltidsarbetet upphävs.67 Sammantaget ser utredningen positivt på sambandet 

kortare arbetstid och ökad jämställdhet.68 Av andra skäl, främst 

samhällsekonomiska, valde utredarna ändå att inte föreslå en generell 

arbetstidsförkortning.  

 Arbetstiderna inför 80-talet69 var namnet på den statliga utredningen som 

leddes av delegationen för arbetstidsfrågor under mitten och senare delen av 

1970-talet. Här diskuteras jämställdhet som en tungt vägande faktor70 till stöd 

för en fortsatt förkortning av arbetstiden. 40 timmarsveckan, som infördes 

1973, sågs som en milstolpe på vägen och det förelåg i det närmaste 

konsensus kring att arbetstiden skulle fortsätta kortas71. Utredningen belyste 

hur den dåvarande ordningen med kvinnors deltidsarbete och mäns 

heltidsarbete resulterar i en merbelastning för kvinnorna. De menade att man 

åtminstone på sikt borde kunna räkna med att en förkortning av arbetstiden 

leder till en jämnare fördelning av hushållsarbete och barntillsyn.72 När 

                                                 
63

 SOU 2004:49, s. 77. 
64

 SOU 1996:125. 
65

 SOU 1996:125, bilaga 10, s. 284. 
66

 SOU 1996:125, bilaga 10, s. 288. 
67

 SOU 1996:125, s. 145. 
68

 SOU 1996:125, s. 149. 
69

 SOU 1979:48.  
70

 SOU 1979:48, s. 64. 
71

 Se t.ex. SOU 1976:34 Kortare arbetstid – när? hur?. 
72

 SOU 1979:48, s. 64. 
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betänkandet inför en Ny arbetstidslag73 lades fram fanns dock inget förslag av 

ändring av (den dåvarande och nuvarande) 40 timmarsveckan.  

 I den statliga utredningen Förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar74 från 

1975, föreslogs inte en allmän arbetstidsförkortning för småbarnsföräldrar, 

utan istället kom utredningen med en rad förslag som skulle underlätta för 

båda föräldrarna att kombinera förvärvsarbete med familjeliv. Åtgärderna som 

föreslogs var bland annat kraftigt utbyggd barnomsorg, förlängning av 

föräldrapenningens ersättningsperiod samt införande av delföräldrapenning. 

 Det sistnämnda motsvaras av 6 § i dagens föräldraledighetslag, som ger 

möjlighet för föräldrar att korta sin arbetsdag upp till tre fjärdedelar. 

Utredningen resonerade kring det ojämnställda uttaget i föräldraförsäkringen 

och menade att mäns då näst intill obefintliga utnyttjande av föräldradagarna 

berodde på motstånd från arbetsplatserna och att detta kunde avhjälpas 

genom en starkare diskrimineringslagstiftning. I samma utredning föreslås ett 

förbud mot missgynnande av föräldralediga. Resultatet hittar vi i 16 § i dagens 

föräldraledighetslag. 

 

4.1.3 Jämställdhet och arbetstid, vad tycker lagstiftaren?  

I propositionen75 till dagens arbetstidslag76 berörs jämställdheten mellan 

kvinnor och män och då särskilt kvinnors deltidsarbete. Den dåvarande 

regeringen konstaterade att sambandet mellan kvinnors inträde på 

arbetsmarknaden har medfört ett kraftigt ökat deltidsarbete. De pekade på att 

kvinnor traditionellt sett har haft och fortfarande har ett huvudansvar för 

hemarbetet och anger detta som huvudskäl till deltidssysselsättningen bland 

kvinnor. De bekräftade behovet av en fortsatt förkortning av arbetstiden men 

ansågs sig inte kunna genomföra en sådan inom ramen för det 

samhällsekonomiska utrymmet. De uttryckte förhoppning om en fortsatt debatt 

inom de fackliga och politiska leden samt att frågan belyses ut ett 

jämställdhetsperspektiv.77 

 Den dåvarande regeringen uttalade sig om arbetsmarknadspolitikens 

framtida inriktning i 1980 års proposition78 och menade att ökad jämställdhet 

mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden var särskilt angelägen och att en 

viktig del i sysselsättningspolitiken var att bryta uppdelningen i en 

arbetsmarknad för män och en annan för kvinnor.79 I propositionen hänvisar 

man till Delegationen för arbetstidsfrågors rapport80 där man påpekar att en 

arbetstidsförkortning med fem timmar per vecka ställer stora krav på 

                                                 
73

 SOU 1981:5. 
74

 SOU 1975:62, s. 12. 
75

 Prop. 1981/82.  
76

 Arbetstidslag (1982:673). 
77

 Prop. 1981/82 s. 16. 
78

 Prop. 1980/81:126. 
79

 Prop. 1980/81:126, s. 45. 
80

 SOU 1979:48, Arbetstiderna inför 1980-talet. 
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sysselsättningspolitiken där kvinnor och arbetshandikappade, som på den 

tiden hade låga sysselsättningsgrader eller inga alls, förväntas bidra med ett 

ökat arbetskraftsdeltagande. Vidare nämns utbyggnad av barntillsynen, ökad 

utbildningskapacitet och förbättrad kollektivtrafik som viktiga förutsättningar för 

att undanröja förvärvshindren.81  

 Regeringen beskriver ökad jämställdhet, i såväl yrkesliv som hemarbete, 

som ett viktigt motiv för en sänkning av arbetstiden. Trots detta vill inte 

regeringen i dåvarande ekonomiska kontext påbörja en reform med kortare 

veckoarbetstid. Regeringen påstod att en arbetstidsförkortning skulle leda till 

minskad tillväxt och sämre skatteunderlag för kommunerna och motiverade 

bland annat därför sin uteblivna satsning på kortare normalarbetstid. De håller 

dörren på glänt och skriver att möjligheten att genomföra en 

arbetstidsförkortning med bibehållen standard är beroende av en framgångsrik 

arbetsmarknads- och regionalpolitik under 1980-talet.82  

 I samma proposition beskrevs hur undersökningar visat att heltidsarbetande 

kvinnor i hög grad önskade deltidsarbete. Detta gällde särskilt kvinnor med 

barn. Regeringen drog slutsatsen att detta belyste faktumet att kvinnor 

fortfarande hade huvudansvaret för hemarbete och barnuppfostran. Här tog de 

även upp föräldraledighetslagen och möjligheten föräldrar med barn upp till 

åtta år har att arbeta kortare arbetsdagar. Det problematiserades inte kring att 

det är uteslutande kvinnor som utnyttjar deltidsmöjligheten, trots att regeringen 

är medveten om prognosen att det främst småbarnsmammor och inte 

småbarnspappor som kommer korta sin arbetstid (utan betalning). De nämner 

bara att de förväntas återgå i heltidsanställning i framtiden.83  

 

4.1.4 Jämställdhet, arbetstid och forskning  

Arbetstidsforskaren Jörgen Larsson anser att det finns större möjligheter för 

människor att minska tidspressen genom arbetsmarknadslagstiftning än 

genom individuella, privata val.84 Hans undersökningar visar att 24 procent av 

alla föräldrar som arbetade 38-42 timmar per vecka skulle vilja korta sin 

arbetstid, trots en lönesänkning. Av dessa är 40 procent kvinnor och 15 

procent män.85 Larsson anser att resultaten vittnar om starkt begränsande 

strukturer i arbetslivet och menar att den del av familjepolitiken som ger 

småbarnsföräldrar möjlighet att korta sin arbetsdag inte är ett tillräckligt stöd. 

Han tycker att en generell arbetstidsförkortning vore den bästa lösningen, men 

lyfter fram de samhällsekonomiska fördelarna med att börja en sådan reform 

med småbarnsföräldrar. Han påpekar samtidigt risken med att denna grupp – 

och då särskilt kvinnor - riskerar att diskrimineras på arbetsmarknaden. Han 

                                                 
81

 Prop. 1980/81:126, s. 147. 
82

 Prop. 1980/81:126, s. 147f. 
83

 Prop. 1980/81:126, s. 150.  
84

 Larsson, s. 66. 
85

 Larsson, s. 71. 
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förespråkar därför en modell där de föräldrapar där båda går ned i arbetstid får 

en större lönekompensation än då bara en av föräldrarna gör det.86 

 Den fackliga centralorganisationen TCO myntade begreppet ”livspusslet” för 

att driva arbetslivet i en mer familjevänlig inriktning.87 I en 

opinionsundersökning beställd av dem88 ställdes frågan vilken metod som var 

bäst för att föräldrarnas så kallade livspussel skulle fungera. 13 procent av de 

svarande tyckte att det kunde lösas bäst genom att en av föräldrarna gick ned 

i arbetstid, med hjälp att föräldraledighetslagen. 22 procent ansåg att 

subvention av hushållsnära tjänster var den bästa lösningen. 29 procent 

ansåg att en generell arbetstidsförkortning var att föredra. 

 I en enkätundersökning89 som besvarade av medlemmarna i fackförbundet 

Kommunal visade en övervikt för att 30 timmars arbetsvecka ska motsvara en 

heltidstjänst, nästan lika många ansåg att 35 timmars arbetsvecka skulle vara 

heltidsnorm90. 43 procent av de tillfrågade tyckte att vissa grupper kunde 

prioriteras vid ett sådant samhälleligt införande. Flest tyckte att 

småbarnsföräldrar och äldre skulle vara sådana grupper. Den springande 

frågan verkar ha varit om medlemmarna var villiga att avstå framtida 

löneökningar till förmån för arbetstidsförkortning. Av Kommunals medlemmar 

svarade 79 procent nej på frågan, medan 21 procent svarade ja. Vid en 

jämförelse av samtliga fackliga centralorganisationer (LO, TCO, Saco) svarade 

totalt 62 procent nej medan 32 procent kunde tänka sig avstå framtida 

löneökningar.91
 

 Jenny Julén Votinius skriver om föräldrars villkor i arbetslivet i sin 

avhandling Föräldrar i arbete. Hon menar att dagens heltidsnorm inte lämnar 

mycket tid över för omsorg om barnen och på så vis försämrar möjligheterna 

att förena arbete och föräldraskap. Hon beskriver att heltidsnormen om 40 

timmar bygger på ett manligt ideal. När dagens heltidsmått infördes på 1970-

talet räknade man i princip med att kvinnorna skulle arbeta deltid och ta 

huvudsakligt ansvar för barn och hem. Rättsreglernas tillkom under en period 

då normen var moderskap och inte föräldraskap.92  Den här normen har till 

stor del levt kvar än idag, då man kan se att det fortfarande är mammorna som 

förväntas bära den huvudsakliga plikten att ta hand om hem och barn, medan 

pappor i regel fortsätter att arbeta heltid93. Hon menar att bedömningen, om en 

arbetsvecka om fyrtio timmar var lagom lång, byggde på de manliga 

arbetstagarnas familjesituation. Hon belyser faktumet att arbetstidens längd 

inte har ändrats i samma takt som föräldraskapet som norm infördes94 och det 

förväntades att båda föräldrarna skulle ta ett lika stort ansvar för 

                                                 
86

 Larsson, s. 73f. 
87

 TCO, 2005, Uppdrag livspussel.  
88

 TCO, 2001, Det missgynnade föräldraskapet. Sverige alltmer barnovänligt. 
89

 Kommunal, 2006, Hela tiden – en helhetssyn på arbetstidsfrågan. 
90

 Kommunal, 2006, s. 69. 
91

 Kommunal, 2006, s. 37ff. 
92

 Votinius, s. 377. 
93

 SCB, På tal om kvinnor och män 2013, s. 52.  
94

 1974 byttes moderskapsförsäkringen ut mot föräldraförsäkringen. 
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barnomsorgsarbetet. Tvärtom har arbetstidsmåttet legat, i stort sett, legat still 

sedan 1970-talet. Här lyfter hon fram rättsreglernas attitydformande funktion. I 

arbetsrätts- och arbetstidslagstiftningens fall handlar det om ”vad som är en 

godtagbar arbetssituation och vilka grundläggande behov en arbetstagare 

har”. Arbetstidsmåttet antas ge tillräckligt mycket tid över för arbetstagarnas 

behov även på andra livsområden. Hon utvecklar detta vidare och påpekar att 

kategorin deltidsarbetande ses som en avvikande grupp som inte sällan 

försätts i en sämre situation avseende karriär och arbetsvillkor. Bland annat 

nämns deltidsarbetets påverkan på inkomst som i sin tur ger effekter som 

lägre ersättning från de sociala trygghetssystemen och lägre framtida pension. 

Votinius beskriver att det främst är kvinnor som, för barnens skull, väljer att 

korta sin arbetsdag och på så sätt själva betala det ekonomiska och 

karriärmässiga priset av sitt val. Hon anser att arbetstidsmåttet om 40 timmar 

per vecka motverkar de jämställdhetsideal som Sveriges familjepolitik sägs 

bygga kring. De ideal som uttrycker att förvärvsarbete ska kunna förenas med 

föräldraskap.95  

 

4.2 Föräldraförsäkringen  

4.2.1 Aktuella bestämmelser 

Det är i Socialförsäkringsbalkens96 tolfte kapitel bestämmelserna om 

föräldrapenningsförmånerna återfinns. I 12 kap 12 § anges att 

föräldrapenningen lämnas under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna. 

I 12 kap 15 § regleras att vardera föräldern erhåller hälften av de dagar som 

anges i 12 §, om de har gemensam vårdnad om barnet. I 12 kap 17 § står det 

att finna att en förälder kan avstå samtliga dagar, utom 60, till den andra 

föräldern.  

 

4.2.2 Föräldraledigheten i siffror  

Män och kvinnor i Sverige arbetar i regel heltid och ägnar ungefär lika mycket 

tid åt hushållsarbete – innan de får barn. Då ökar skillnaderna. Efter att barn 

kommer in i familjen blir mönstren annorlunda. Många kvinnor övergår till att 

arbeta deltid medan män är den grupp i samhället som arbetar mest övertid.97 

77 procent av föräldraledighetsdagarna tas ut av kvinnor och 23 procent av 

män.98  

                                                 
95

 Votinius, s. 370f och 375ff. 
96

 Socialförsäkringsbalk (2010:110). 
97

 Ahrne & Roman, 1997, s. 58 och SCB, 2002, s. 59. 
98

 Försäkringskassan, 2011, s. 5. 
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 Undersökningar visar att män har ökat tiden då de är lediga med sina barn, 

samtidigt som samma statistik visar att kvinnors tid med barnen är 

oförändrad.99 En möjlig förklaring till detta kan vara att en del pappor tar ut 

delar av sin föräldraledighet samtidigt som deras respektive partner har 

semester. En annan tänkbar anledning kan vara att kvinnan hinner påbörja sin 

andra föräldraledighet innan mannen återgår till jobbet efter ledighet med 

första barnet.100  

 

4.2.3 Statliga utredningar 

Den statliga utredningen En jämställd föräldraförsäkring inleder sin skrift med 

följande observation. 

 
Kvinnor har lägre löner än män! 

Kvinnor tar ut betydligt mer föräldraledighet än män! 

Sveriges arbetsmarknad är starkt könssegregerad!
101

 

 

Författarna menar att detta är allvarligt ur jämställdhetsperspektiv. Ett syfte 

med att tillsätta utredningen var att undersöka möjligheterna för ökad 

jämställdhet genom föräldraförsäkringen. Vidare är avsikten med utredningen 

att undersöka hur troligt sambandet mellan föräldraförsäkringens fördelning 

och arbetsmarknadens utseende är, sett till män och kvinnors 

karriärmöjligheter, löneutveckling och könsuppdelningen inom olika sektorer 

och branscher på arbetsmarknaden.102 Utredningen kommer fram till att 

sambandet är starkt, att familjernas enskilda val när det gäller föräldrarnas 

fördelning och uttag av föräldraledighetsdagarna påverkar kvinnor och mäns 

villkor och karriärmöjligheter på arbetsmarknaden. En viktig iakttagelse 

utredningen gör är att männens inkomst påverkar i vilken utsträckning de tar ut 

föräldraledighet. Ökad inkomst är en indikator på ett större uttag. Pappor som 

är låginkomsttagares tar ut färre dagar. Ett högre ”tak” i föräldraförsäkringen, 

som omfattar fler höginkomsttagare, sägs dock inte ensamt kunna bidra till en 

mer jämställd försäkring. Istället diskuteras individualiserad föräldraförsäkring 

desto mer.  

 En utvärdering av den så kallade pappamånaden visar att pappornas uttag 

ökade, samtidigt som införandet minskade familjernas sammantagna uttag av 

föräldradagarna under barnets första levnadsår. Utredarna konstaterar att för 

en ökning av mäns uttag behöver försäkringen utformas så att männens uttag 

till högre grad liknar hur kvinnorna förlägger sin ledighet.103 De tycker inte 

enstaka fler månader av individualisering skulle en genomgripande 

                                                 
99

 Flood & Gråsjö, 1997, s. 171. Undersökningen som gjordes var mellan åren 1984-1993. 
100

 Bekkengen, 2002, s. 173f. 
101

 SOU 2003:36, s. 9. 
102

 SOU 2003: 36, s. 9.  
103

 SOU 2003: 36, s. 103f.  
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jämställdhetseffekt. Istället befarar de att männen lägger sina ”pappamånader” 

i samband med semester. Därför vill utredarna verka för ett uttag av 

försäkringen som gör att männens frånvaro från förvärvsarbetet blir längre och 

mer koncentrerat.104 De anser dock att det är viktigt att en individualisering av 

försäkringen görs på ett klokt sätt så att inte resultatet blir att mäns uttag förblir 

oförändrat medan barnen får kortare tid med sina föräldrar eller att kvinnor till 

följd av en sådan förändring minskar sitt arbetsmarknadsdeltagande. De 

påpekar att en genomtänkt individualiserad reform i föräldraförsäkringen skulle 

kunna skapa incitament för mer jämställda familjer och en mer jämställd 

arbetsmarknad.105 

 I den statliga utredningen Tid och pengar – dela lika?106 diskuteras 

fördelningen av det betalda och obetalda arbetet mellan män och kvinnor. Det 

konstateras att män och kvinnor tidsansvändning har blivit alltmer lika 

varandra men att detta beror på att kvinnors ändrade beteende. Mäns ökade 

närvaro i hemmen har inte motsvarats av kvinnor ökade deltagande på 

arbetsmarknaden. Istället har det totala mängden obetalt hushållsarbete 

minskat.107 Utredningen påpekar att Sveriges jämställdhetsnorm återspeglas i 

föräldraförsäkringen, där hälften av de betalda ”föräldradagarna” tillfaller 

vardera föräldern, men belyser även valfrihetssystemet då dagarna, i stort sett, 

kan överlåtas fritt mellan dem. Utredarna hänvisar till Bekkengens avhandling 

Man kan välja och analyser av männens uttag av föräldraledigheten som 

vittnar om att ”den individuella valfriheten i praktiken tillfallit papporna.”108 

 I utredningen påpekas att det hittillsvarande sättet, från samhällets sida, har 

varit att försöka påverka föräldrarnas uttag mot en mer jämställd riktning 

genom morötter. Det vill säga att lagstiftarna har försökt locka hushållen att 

med olika bonussystem. De konstaterar att resultaten har varit föga 

framgångsrika, sett ur männens föräldraledighetsuttag och sett till 

behandlingen av småbarnsföräldrar på arbetsmarknaden. Därför menar 

utredarna att det vore mer effektivt att skapa tvingande regler kring 

föräldraförsäkringen.109  

 Utredaren lyfter fram ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen som en 

nödvändighet för att jämställdhet i föräldraskapet, men menar att detta är långt 

ifrån tillräckligt för att förmå män att ta ett större totalt ansvar för hem, barn och 

anhöriga. De konstaterar att föräldraledigheten, sett ur ett familjeperspektiv 

endast utgör en kortare tid jämfört med alla de efterkommande åren med 

hushålls- och omsorgsarbete som ska utföras. Utredaren tar upp andra möjliga 

reformer för att få ett bättre helhetsresultat när det gäller jämställdheten, så 

                                                 
104

 SOU 2003:36, s. 110f. 
105

 SOU 2003:36, s. 118f.  
106

 SOU 2004:70. 
107

 SOU 2004:70, s. 113.  
108

 SOU 2004:70, s. 126. 
109

 SOU 2004:70, s. 127.  
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som flexiblare arbetstid110, subventionerade hushållstjänster, 

arbetstidsförkortning. Samtidigt påpekas att det inte nödvändigtvis innebär att 

fördelningen mellan kvinnor och män blir jämnare av ovan nämnda förslag, 

även om hushållets totala arbetsbörd minskar eller underlättas. Utredningen 

understryker vikten av att från politikens håll påverka normer och attityder, 

kring dagens könskonservativa normer, genom utbildningssystemet.111  

 Betänkandet av Föräldraförsäkringsutredningen112 föreslår att en tredjedel 

av föräldraförsäkringen ska individualiseras, det vill säga att 150 av 

föräldrapenningsdagarna ska göras oöverlåtbara gentemot den andra 

föräldern. Regeringen väljer dock att inte följa utredningens förslag utan 

lämnar förslaget till ändring i den dåvarande Lagen om allmän försäkring113 

utan bifall. Därmed kvarstod de 60 oöverlåtbara dagarna utan förändring.  

 

4.2.4 Jämställd föräldraförsäkring och forskning  

Bekkengen pekar på hur mäns och kvinnors längd på föräldraledigheten 

påverkar arbetsgivares och arbetskamraters attityd gentemot deras respektive 

frånvaro från arbetsplatsen.114 Hennes studier visar att kvinnors (längre) 

föräldraledighetsperioder underlättar för arbetsgivaren att lösa frånvaron 

genom att ta in en vikarie som gör jobbet medans kvinnan är på 

föräldraledighet.  

 Männens (kortare) leder istället till att arbetsuppgifterna fördelas på de 

kvarvarande arbetstagarna, vilket kan leda till negativa reaktioner. Hon menar 

att mäns kortare föräldraledighet att leda till störningar på arbetsplatsen just på 

grunden av periodens längd.  

 Bekkengens forskning visar på skilda attityder avseende mäns respektive 

kvinnors återgång till arbetet115, efter ledigheten. I exempel från några av de 

intervjuer hon gjort116 att kvinnor anses blivit ”fördummade”, fått ”välling i 

hjärnan” eller blivit ”ringrostiga”. Männen å andra sidan beskrivs i ordalag som 

”ökad kunskapshunger och effektivitet”, efter sin föräldraledighet.  

 Det har blivit mer och mer vanligt att använda sig av 

diskrimineringslagstiftning inom arbetsrätten. Föräldralediga arbetstagare ska 

skyddas mot diskriminering, enligt 16 § föräldraledighetslagen. Det har, från 

vissa håll, hävdats att diskriminering har kommit att ersätta klass som 

förklaringsmodell vad gäller svagare grupper på arbetsmarknaden.117 Det finns 

en diskussion om diskriminering som förklaringsmodell och huruvida den 

                                                 
110

 Det finns dock delade meningar om en mer flexibel arbetstid egentligen minskar tidspressen. Jörgen Larsson 
skriver i sin avhandling Studier i en tidsmässig välfärd s. 42f att det finns forskningsresultat som, tvärt emot den 
allmänna föreställningen, istället ökar tidspressen för småbarnsföräldrar.  
111

 SOU 2004:70, s. 127f. 
112

 SOU 2005:73, Kärlek Omvårdnad Trygghet. 
113

 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
114

 Bekkengen, 2002, s. 85f. 
115

 Bekkengen, 2002, s. 87.  
116

 Bekkengen, 2002, bilaga 5, s.232 och bilaga 6, s. 235. 
117

 Källström och Malmberg, 2013, s. 82. 



 10 

individualiserar strukturella problem med klass- och könsorättvisor i 

samhället.118 Kritik har ibland riktats mot diskrimineringslagstiftningen och 

menar att den ”snarare legitimerar än utmanar den ojämlikhet som den syftar 

till att angripa”119. 

 I debattboken Vems valfrihet intervjuvas personer från olika delar av 

samhället, näringslivet, forskarvärlden och fackförbunden. Bengt Westerberg, 

den före detta partiledaren för Folkpartiet säger: ”individers valfrihet är en 

viktig fråga, men barn är med nödvändighet en frihetsinskränkning. Båda 

föräldrarna kan inte välja att fortsätta jobba som förut. Vi behöver ett system 

som ser till frihetsinskränkningen blir hyfsat jämnt fördelad mellan 

föräldrarna.”120 Wanja Lundby Wedin, tidigare ordförande för LO 

(Landsorganisationen i Sverige) berättar, i samma bok, om hur hon ändrat sin 

syn när det gäller delad föräldraledighet. Tidigare tyckte hon att villkoren på 

arbetsmarknaden behövde bli bättre för kvinnor innan man kunde lagstifta om 

mer individualisering. ”Att politiken ska hålla sig utanför ytterdörren”. Nu menar 

hon istället att samhällsaktörerna och politiken behöver ha dubbla strategier. 

Att förändringarna i kvinnors och mäns uttag av föräldraförsäkringen inte 

kommer av sig själv.121 Wedin lyfter upp aspekten kring att majoriteten 

medlemmarna i LO-förbunden inte är för en föräldraförsäkring där hälften av 

dagarna är öronmärkta till vardera föräldern, utan möjlighet att överlåta dagar. 

Samtidigt anser hon inte att det är en facklig eller politisk ledares uppgift att 

enbart driva frågor som stämmer överens med folks uppfattning om hur det är 

nu. Hon menar att människor gör rationella val utifrån situationen de befinner 

sig i, men att det är nödvändigt att skapa förändring. Att gå mot en mer 

individuell föräldraförsäkring.122 

 Forskaren Roger Klinth tycker att opinionsbildningen gått ut på att övertyga 

pappor om vinsterna med pappaledighet. Han menar att det sänder signaler 

om att det är mammorna som har huvudansvaret för barnavården och att 

logiken blir att de använder tiden som männen väljer att inte använda. Han 

anser att det återskapar uppfattningen om att kvinnors föräldraledighet är en 

medborgerlig plikt och att mäns handlingsutrymme och valfrihet å andra sidan 

understryks gång på gång.123  
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 Lundström, 1999, s.29f.  
120

 Lorentzi, 2004, s. 12. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Den här uppsatsens titel ställer den retoriska frågan om det är meningen att vi 

ska jobba jämt. Den nämnda frågan syftar i huvudsak på förvärvsarbetet och 

ifrågasätter om den rådande 40 timmarsveckan är det perfekta 

arbetstidsmåttet. Som Votinius påpekar, så känns dagens normala 

arbetstidsmått, att arbeta i snitt 8 timmar om dagen, inte modernt sett i relation 

till målsättningen att både män och kvinnor förväntas vara ute i arbetslivet på 

lika villkor. Den arbetstidslag vi har i dag tillkom dessutom i en kontext där det i 

det närmaste fanns konsensus hos lagstiftaren om att på sikt fortsätta korta 

arbetstiden.  

 Ordet jämnt däremot anspelar mäns och kvinnors (o)jämställda arbetstid. 

Arbetstiden är jämnt fördelad mellan könen om man slår ihop det betalda och 

obetalda arbetet, men inte var för sig. Jag har medvetet valt att använda ordet 

obetalt arbete utan en närmare förklaring i den här uppsatsen, därför att jag 

anser att varje vuxen människa vet att arbetet inte tar slut när man stämplar ut 

från jobbet. Det är middagar som ska lagas, det är tvätt som ska vikas och det 

är barn som ska nattas. Dagens arbetsmarknad är mer eller mindre 

organiserad så att det är män som arbetar heltid medan en stor del av 

kvinnorna arbetar deltid. Ordningen reproducerar de klassiska könsrollerna: 

mannen som huvudansvarig för familjens försörjning medan kvinnan förutsätts 

hämta barnen på förskolan, tvätta, laga mat eftersom hon ”ändå slutar jobbet 

klockan 15”. En del skulle hävda att det är familjernas egna val eller att ”det 

bara blir så”. Jag menar att dagens lagstiftning underbygger den ojämlika 

ordningen, eller i vart fall inte gör mycket för att främja en annan utveckling.  

 Hirdmans genusteori om isärhållandet av könen, stämmer bra med 

verkligheten. Det är kvinnor som till största del sköter det obetalda arbetet 

vilket märks på den lägre inkomsten och bidrar till kvinnors ekonomiska 

underordning och beroende. Detta går tvärs emot mot de jämställdhetsmål 

Sveriges riksdag säger sig arbeta för. 

 Trots uttalade jämställdhetsambitioner i förarbeten och statliga utredningar 

har utvecklingen gått mycket långsamt framåt. Den svenska 

föräldraledighetslagen kallas världens mest flexibla. Med hjälp av den 

använder sig över en halv miljon arbetstagare, till absolut största del kvinnor, 

av möjligheten att korta sin arbetsdag när barnen är små. Med stöd av samma 

lag överlåter fler än hälften av papporna sina föräldradagar åt mammorna. I 

likhet med Bekkengen ifrågasätter jag hur pass stor flexibiliteten och 

valfriheten egentligen är. Klinth beskriver att föräldraledighet framställs som ett 

erbjudande till papporna, som de kan tacka nej till. Mammaledighet förutsätts 

däremot och ses i det närmaste som en medborgerlig plikt. I de statliga 

utredningarna om föräldrar i arbetslivet, från 1970-talet, beskrivs de stora 

hindren för mäns föräldraledighet ligga i negativa attityder från arbetsgivarens 
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sida. Bekkengens undersökning visar att det kan vara fallet, men att det i så 

fall skull bero på att männens korta uttagsperioder medför större hinder än 

föräldraledigheten i sig. Inte heller verkar ekonomin vara en faktor som hindrar 

män från att vara hemma med sina barn. Utredningarna visar att pappor med 

höga inkomster är mer benägna att ta ut föräldraledighet än pappor med lägre 

inkomster.  

 Konsekvenserna av ett snedfördelat förälderledighetsuttag mellan könen 

visar sig för den enskilde i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten, 

men även på arbetsmarknaden i stort. Det faktum att familjer väljer som de gör 

påverkar kvinnors sjukpenninggrundande inkomst och framtida pension. På 

det strukturella planet riskerar varje kvinna missgynnas som arbetssökande: 

Arbetsgivaren vet att den absoluta merparten av föräldraledigheten tas ut av 

kvinnor. Arbetsgivaren vet att det är kvinnor är de som i störst utsträckning 

använder sin lagstadgade rätt att korta sin arbetsdag medan barnen är små. 

Arbetsgivaren vet att det är kvinnor, statistiskt sett, som tar ut tillfällig 

föräldrapenning när barnen är sjuka.  

 De flesta utredningarna är överens om att en ökad individualisering av 

föräldraförsäkringen skulle ge pappor ökad och närmre kontakt med sina barn. 

Jag anser att det finns anledning att tro att en helt delad försäkring i sin tur 

leda till ett jämnare uttag av tillfällig föräldrapenning (de så kallade vab:en = 

vård av sjukt barn) mellan föräldrarna och i bästa fall resultera i att 

förvärvsarbetstiden och det obetalda hemarbetet fördelas mer lika mellan 

könen.  

 Men eftersom jag tror att föreställningarna om mäns och kvinnors 

ojämnställda arbetsdelning är djupt rotade finns det anledning att befara att 

föräldrarna återgår till de traditionella könsrollerna efter föräldraledighetens 

slut. Det är i denna kontext jag har valt att studera och diskutera kortare 

normalarbetstid som ett jämställdhetskomplement till delad föräldraförsäkring 

(och vice versa).  

 Min bedömning är att ojämställdheten är djupt rotad. Genom en mer 

tvingande lagstiftning kring föräldraförsäkringen skulle de traditionella 

könsrollerna kunna luckras upp. Men det finns fallgropar. Som en av 

utredningarna belyste kan en mindre genomtänkt delning av 

föräldraförsäkringen riskera att drabba barnet på så sätt att männens 

föräldradagar fryser inne om kvinnans dagar räcker innan det är dags för 

barnet att börja på förskolan. Utredningen pekar även på att ett minimum för 

en delning är att fler höginkomststagare omfattas av försäkringen. En annan 

faktor för lagstiftaren att ta hänsyn till är att LO:s medlemmar, exempelvis, är 

inte för en delning av försäkringen. Samtidigt är det som, Wedin belyser, inte 

meningen att beslutsfattarna bara ska lyfta upp fingret i luften och känna efter 

åt vilket håll vindarna blåser. Jag anser att det är lagstiftarens ansvar att se till 

att allas våra skattepengar används till att främja jämställdhet. Min slutsats är 

att en individualiserad föräldraförsäkring, där vardera föräldern förfogar över 
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hälften av dagarna utan möjlighet att överlåta dem till den andre föräldern, är 

ett kraftfullt jämställdhetsverktyg som ger män och kvinnor en jämställd start i 

föräldraskapet. 

 Statistik visar att den grupp som arbetar mest deltid är kvinnor. Av olika 

anledningar betalar kvinnor sin egen arbetstidsförkortning. LO:s medlemmar 

är, till skillnad när det gäller delad föräldraförsäkring, till största del positiva till 

en generell arbetstidsförkortning. De anser att en kortare veckoarbetstid 

innebär en ökad levnadskvalité och mer utrymme att balansera arbete, fritid 

och familjeliv. Det som talar emot att generell arbetstidsförkortning skulle leda 

till ökad jämställdhet är att farhågan som en del av Kommunals medlemmar 

hyser. Nämligen att effekten av en arbetstidsförkortning resulterar i att framtida 

löneökningar uteblir. De mest lågavlönade grupperna i samhället är kvinnor. 

Dessa är i stort behov av högre inkomst. Å andra sidan skulle en 

arbetstidsförkortning leda till att deltidsarbete skulle bli heltidsnorm. Precis 

som påpekats av en statlig utredning, skulle detta leda till att kvinnors 

ekonomiska självständighet stärks. Frågan är om generell 

arbetstidsförkortning skulle leda till en utjämning av det obetalda hemarbetet 

mellan män och kvinnor. Det råder delade meningar om detta. En av 

utredningarna menar att kortare arbetstid inte är en garanti för mäns 

närmande av hushållsarbetet. Det är, enligt min mening, inte uteslutet att män 

väljer att använda sin nyvunna fritid till exempelvis tv-tittande, tid på gymmet, 

sömn och att kvinnor fortsätter ta huvudansvar för städning och barntillsyn. 

Larssons forskning ger dock vissa indikationer om att hemarbetet fördelas mer 

lika om båda föräldrarna arbetar deltid.  

 Min huvudsakliga frågeställning om föräldraförsäkringen tillsammans med 

arbetstidsförkortning genom lag kunde medföra ett mer jämställt samhälle ska 

nu besvaras. Som en av de statliga utredningarna uttryckte det: 

föräldraledigheten är, i förhållande till familjelivet sett över en hel livstid, 

kortvarig. Om föräldrarna använder alla dagarna på en gång och de delas lika 

räcker dagarna ungefär 1,5 år. Varje förälder skulle då vara hemma 9 

månader. Om ett ojämnt uttag av föräldraförsäkringen drabbar kvinnors 

sjukpenningsgrundande inkomst och framtida pension, så är mångårigt 

deltidsarbete utan lönekompensation en ännu större indikator för ekonomisk 

ojämlikhet mellan könen. Det kan inte diskrimineringslagstiftningen åtgärda. 

Trots ett till synes starkt diskrimineringsskydd finns det anledning att anta ett 

fortsatt bortväljande av kvinnor vid anställningsintervjuer, befordringar och en 

sämre löneutveckling på arbetsmarknaden. Detta kan fortgå så länge 

arbetsgivaren kan presumera att det är till största delen är kvinnor som 

kommer vara borta mycket ifrån jobbet, på grund av längre föräldraledighet än 

män och på grund av att de deltidsarbetar mer än männen medan barnen är 

små. Familjernas enskilda val riskerar att drabba kvinnor som grupp på 

arbetsmarknaden, oavsett om de har eller planerar att skaffa barn. 
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 Diskrimineringslagstiftningen löser – i bästa fall – symptomen på 

ojämställdheten. Men om problemet ska lösas i grunden krävs mer omfattande 

förändringar av lagstiftningen än så. Politiken kan inte ändra människors 

attityd till jämställdhet men kan bidra till att skapa nya normer genom att 

erbjuda förutsättningar för par att leva jämställt. Min slutsats är att 

föräldraförsäkringen behöver göras helt och hållet individuell och att 

arbetstiden ska jämnas ut genom en generell arbetstidsförkortning och genom 

kortare dagarbetstid. 

 Larsson förordar en arbetstidsförkortning avseende enbart 

småbarnsföräldrar. Det är ett intressant förslag som skulle avlasta 

småbarnsfamiljen som helhet. Samtidigt finns det en uttalad risk att det, med 

tanke på dagens könsroller där kvinnan förväntas ta huvudansvar för barn och 

hem, blir en snedfördelning av uttaget av en sådan reform. Dessutom finns det 

en risk att småbarnsföräldrar missgynnas på arbetsmarknaden, som Larsson 

själv påpekar.  

 Min samlade slutsats är att de båda reformerna främjar jämställdheten på 

hela arbetsmarknaden då både män och kvinnor i lika stor/liten utsträckning 

kan förväntas vara borta delar av arbetslivet.  

 Det är, som en av utredningarna understrukit, av stor vikt att lagarna 

utformas på ett sådant sätt att kopplingen mellan heltids- och deltidsarbetet 

upphävs. Jag anser att det en arbetstidsförkortning även bör förhålla sig till 

övertidsarbetet och därmed sänka ”taket” från dagens 200 tillåtna 

övertidstimmar per år till 100, som en av utredningarna föreslog. Detta för den 

sänkta heltidsnormen inte ska kunna kringgås genom beordrande av 

övertidsarbete.  
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